
USTAWA

z dnia 20 listopada 1998 r.

o podatku dochodowym od niektórych przychodów

przez osoby fizyczne

1

Przepisy ogólne

Art. 1.

Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym niektó-
rych przychodów (dochodów) przez osoby fizyczne:

1)

2) przychody z umowy najmu, podnajmu, pod-
lub innych umów o podobnym charakterze, umowy te nie

zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej gospodar-
czej,

3) osobami duchownymi.

Art. 2.

1. Osoby fizyczne przychody z pozarolniczej gospodarczej
podatek dochodowy w formie:

1) od przychodów ewidencjonowanych,

2) karty podatkowej.

1a. Osoby fizyczne przychody z umowy najmu, podnajmu, dzier-
lub innych umów o podobnym charakterze, umowy

te nie zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej gospodar-
czej, od przychodów ewidencjonowanych.

2. Osoby duchowne, prawnie uznanych podatek
dochodowy od przychodów osób duchownych.

3. z podatku dochodowego w formie od przychodów
ewidencjonowanych oraz podatku dochodowego od przycho-
dów osób duchownych dochód

4. z karty podatkowej s dochody gmin.

Art. 3.

Przychodów (dochodów) opodatkowanych w formach nie
z przychodami (dochodami) z innych opodatkowaniu na pod-
stawie 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,
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poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509), zwanej dalej o podatku dochodo-
wym”.

Art. 4.

1. w ustawie

1) – której przed-
miotem zaliczone do zgodnie z Wy-
robów i Rady Ministrów z dnia 29

2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i
(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 zm.1)), z pkt 2 i 3,

2) gastronomiczna – z przygotowaniem
oraz i towarów,

3) w zakresie handlu – w stanie nieprzetwo-
rzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym rów-

takich, które przez zapakowane lub do
mniejszych opa albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych po-
jemników,

4) wytwórcza – w wyniku której po nowe wy-
roby, w tym r wyrobów produkcji,
przez podatnika,

5) towary – towary handlowe, surowce i podstawowe, z tym

a) towarami handlowymi towary (wyroby) zakupione w celu dalszej
w stanie nieprzetworzonym,

b) surowcami i podstawowymi które w procesie
produkcji lub przy goto-
wego wyrobu; do podstawowych zalicza mate-

wyrobu lub z wy-
robem z tym za surowce i podstawowe nie uwa-

paliw i olejów w transporcie,

6) dowody zakupu – otrzymane faktury, rachunki, paragony, dowody we-
oraz opis otrzymanego towaru,

7) karty przychodów – indywidualne (imienne) karty przychodów pracowni-
ków, prowadzone przez podatników do pracownikom na-

ze stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ustawy o podatku do-
chodowym,

8) podatek dochodowy na ogólnych zasadach – podatek dochodowy od osób
fizycznych, przy zastosowaniu podstawy obliczania podatku, o
której mowa w art. 26 ustawy o podatku dochodowym, i skali, o której mo-
wa w art. 27 ustawy o podatku dochodowym,

1)
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9) – rachunkowe albo przychodów i rozcho-
dów, prowadzone na zasadach nych w przepisach,

10) gospodarstwo rolne – gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podat-
ku rolnym,

11) wolny zawód – osobi-
przez lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, techników

dentystycznych, felczerów, oraz nauczycieli
w zakresie edukacyjnych na udzielaniu lek-
cji na godziny, ta nie jest wykonywana na rzecz osób praw-
nych oraz jednostek organizacyjnych prawnej
albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolni-
czej gospodarczej, z tym za osobiste wykonywanie wolnego
zawodu wykonywanie bez zatrudniania na podstawie
umów o umów zlecenia, umów o oraz innych umów o podob-
nym charakterze osób, które z danego
zawodu,

12) pozarolnicza gospodarcza – gospodar-
w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym,

13) skarbowy – skarbowy, którym kieruje dla podatnika
naczelnik skarbowego.

2. Kwoty w euro przelicza na kursu
euro przez Narodowy Bank Polski, w dniu 1 pa
dziernika roku poprzedza rok podatkowy.

3. Do udokumentowania zakupu towarów stosuje odpowiednio przepisy doty-
prowadzenia podatkowej przychodów i rozchodów.

4. w ustawie oznaczenia „ex” przy symbolu danego grupowania
PKWiU, oznacza to, zakres wyrobów lub jest w
tym grupowaniu.

Art. 5.

Podatnicy opodatkowani na zasadach w ustawie nie
prowadzenia chyba przepisy ustawy inaczej.

2

od przychodów ewidencjonowanych

Art. 6.

1. Opodatkowaniu od przychodów ewidencjonowanych przy-
chody osób fizycznych z pozarolniczej i gospodarczej, o których
mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym gdy
ta jest prowadzona w formie cywilnej osób fizycznych lub jawnej
osób fizycznych, zwanych dalej

1a. Opodatkowaniu od przychodów ewidencjonowanych rów-
otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym

i oraz otrzymanych w naturze i
innych z umowy najmu, podnajmu,

lub innych umów o podobnym charakterze. Dla ustalenia
otrzymanych w naturze i innych z
tych umów, stosuje art. 11 ust. 2–2b ustawy o podatku dochodowym.



1b. Przychody uzyskane z umowy najmu, podnajmu,
lub innych umów o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1a,
opodatkowaniu w formie od przychodów ewidencjonowanych

uzyskiwane przez podatników, o których mowa w art. 8 ust. 1.

1c. Do przychodów, o których mowa w ust. 1, z kursowych stosuje
odpowiednio art. 24c ustawy o podatku dochodowym, z tym ujemne
kursowe, o których mowa w art. 24c ustawy o podatku dochodowym, zmniejsza-

przychody uzyskane w roku podatkowym, w którym te

2.

3.

4. Podatnicy w roku podatkowym od przychodów ewidencjono-
wanych z wymienionej w ust. 1,

1) w roku poprzedza rok podatkowy:

a) uzyskali przychody z tej prowadzonej samo-
dzielnie, w 150 000 euro, lub

b) uzyskali przychody z prowadzonej w formie
a suma przychodów wspólników z tej nie

kwoty 150 000 euro,

2) wykonywanie w roku podatkowym i nie z
opodatkowania w formie karty podatkowej – bez na
przychodów.

5. podatnik w roku rok podatkowy
samodzielnie, a w formie w roku podatkowym od
przychodów ewidencjonowanych:

1) z wykonywanej samodzielnie i z
wykonywanej w formie gdy warunki w ust. 4 pkt
1, albo

2) z wykonywanej samodzielnie, gdy warunek
w ust. 4 pkt 1 lit. a), a z wykonywanej w formie – gdy

warunek w ust. 4 pkt 1 lit. b).

6. od przychodów ewidencjonowanych podatnicy, którzy
w roku rok podatkowy prowadzili samodzielnie lub
w formie z której przychody opodatkowane w formie
karty podatkowej, lub za roku opodatkowane w formie karty podat-
kowej i za roku na ogólnych zasadach, a przychody w roku poprze-

rok podatkowy nie kwoty 150 000 euro; w tych przy-
padkach przychody opodatkowane w formie karty podatkowej oblicza wy-

na podstawie wystawionych faktur lub rachunków. Do podatników tych
stosuje odpowiednio przepisy ust. 4 i 5.

Art. 7.

1. Do podatników w roku podatkowym, którzy w
poprzednim roku podatkowym nie prowadzili opodatkowanie ry-

od przychodów ewidencjonowanych stosuje od dnia uzyskania
pierwszego przychodu. W przypadku nowo utworzonej za

uzyskania pierwszego przychodu przez

2. Nie stanowi w roku podatkowym:

1) lub zmiana lub przedmiotu



2) zmiana umowy lub zmiana wspólnika.

Art. 8.

1. Opodatkowania w formie od przychodów ewidencjonowanych, z zastrze-
art. 6 ust. 1b, nie stosuje do podatników:

1) podatek w formie karty podatkowej na zasadach
w rozdziale 3,

2) na podstawie przepisów, z okresowego zwolnie-
nia od podatku dochodowego,

3) cych w lub w przychody z

a) prowadzenia aptek,

b) w zakresie udzielania pod zastaw (prowadzenie
lombardów),

c) w zakresie kupna i dewizowych,

d) prowadzenia pozarolniczej gospodarczej w zakresie wol-
nych zawodów innych w art. 4 ust. 1 pkt 11,

e) wymienionych w nr 2 do ustawy,

f) w zakresie handlu i akcesoriami do pojazdów
mechanicznych,

4) wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podsta-
wie przepisów, z wytwarzania energii elektrycznej z
odnawialnych energii,

5) wykonywanie w roku podatkowym po zmianie
wykonywanej:

a) samodzielnie na w formie z n-
kiem,

b) w formie z na prowa samodzielnie
przez jednego lub z ków,

c) samodzielnie przez na prowa samodzielnie
przez drugiego

– lub przed z prowa-
dzenia tej podatek dochodowy na ogólnych zasadach,

6) samodzielnie lub w formie po-
datnik lub co najmniej jeden ze wspólników, przed o-

w roku podatkowym lub w roku rok podatkowy, wyko-
w ramach stosunku pracy lub stosunku pracy czynno-

w zakres podatnika lub

2. podatnicy, wymienieni w ust. 1 pkt 6, nie l-
na rzecz lub obecnych pracodawców, do dnia

o którym mowa w art. 7, naczelnika skarbowe-
go miejsca zamieszkania podatnika o korzystaniu z opodat-
kowania w formie od przychodów ewidencjonowanych. W przypadku,
gdy podatnik lub dokona towarów handlowych lub wyrobów,
lub uzyska przychody ze na rzecz lub obecnego pra-
codawcy, traci prawo do od przychodów ewidencjonowanych i poczy-

od dnia uzyskania tego przychodu do roku podatkowego po-
datek dochodowy na ogólnych zasadach.



3. podatnik w roku rok podatkowy nie przychodu z
o której mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, traci w roku podatkowym prawo

do opodatkowania w formie od przychodów ewidencjonowanych z
dniem uzyskania przychodów z tych rodzajów i od tego dnia
podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

4–7.

Art. 9.

1. Pisemne o wyborze opodatkowania w formie od przycho-
dów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik naczelnikowi

skarbowego miejsca zamieszkania podatnika, nie
do dnia 20 stycznia roku podatkowego. podatnik rozpoczyna

prowadzenie pozarolniczej gospodarczej,
na podstawie przepisów o swobodzie gospodarczej, a podat-
nik nie na podstawie tych przepisów – pisemne e-
nie naczelnikowi skarbowego miejsca za-
mieszkania podatnika, nie w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie likwidacji
gospodarczej lub nie wyboru innej formy opodatkowania,

nadal prowadzi w formie od
przychodów ewidencjonowanych.

2. o którym mowa w ust. 1, w przypadku prowadzenia
w formie wszyscy wspólnicy naczelnikom skarbowych

miejsca zamieszkania ze wspólników. Wspólnicy
cywilnej osób fizycznych prowadzenie dzia go-

spodarczej o wyborze opodatkowania w formie od przy-
chodów ewidencjonowanych na podstawie przepisów o swobodzie

gospodarczej.

3. W przypadku gospodarczej w trakcie roku podatkowe-
go i w terminie (wniosku), o którym mo-
wa w ust. 1 lub w art. 29 ust. 1, podatnik jest do i-
wych i podatku na zasadach w ustawie o podatku
dochodowym.

4. W przypadku przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, przepisy
o wyborze opodatkowania w formie od przy-

chodów ewidencjonowanych stosuje odpowiednio, z tym podatnik rozpo-
takich przychodów w trakcie roku podatkowego pi-

semne o wyborze opodatkowania w formie od przycho-
dów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy naczelnikowi skarbo-
wego miejsca zamieszkania podatnika nie do 20
dnia po w którym pierwszy przychód
z tego albo do roku podatkowego, pierwszy taki przychód

w grudniu roku podatkowego.

Art. 10.

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

odpowiednio do podatników od przychodów ewidencjono-
wanych.



Art. 11.

1. Podatnik przychody wymienione w art. 6 ust. 1 i 1a, ry-
od przychodów ewidencjonowanych, od przychodów

o której mowa w art. 9 ust. 3 i 3a ustawy o podatku dochodowym, oraz wydatki
w art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, nie od-

liczone od dochodu lub nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodów
na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym.

2. W przypadku dokonywania od przychodów, o których mowa w ust. 1,
stosuje odpowiednio przepisy art. 9 ust. 3 i 3a oraz art. 26 ust. 5–7h, 13b i
13c ustawy o podatku dochodowym.

3. podatnik uzyskuje przychody wymienione w art. 6 ust. 1 lub 1a, opodat-
kowane stawkami i dokonuje od przychodów, tych
dokonuje od rodzaju przychodu w takim stosunku, w jakim w roku po-
datkowym poszczególne przychody opodatkowane stawkami
w ogólnej kwocie przychodów.

Art. 12.

1. od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

1) 20% przychodów w zakresie wolnych zawodów,

2) 17 % przychodów ze

a) reprodukcji komputerowych informacji (PKWiU 18.20.30.0),

b) w:

– hurtowej samochodów osobowych i furgonetek prowa-
dzonej przez Internet (PKWiU 45.11.41.0),

– hurtowej samochodów osobowych i furgo-
netek (PKWiU 45.11.49.0),

– hurtowej pojazdów samochodowych (z
motocykli) prowadzonej przez Internet (PKWiU

45.19.41.0),

– hurtowej pojazdów samocho-
dowych, z motocykli (PKWiU 45.19.49.0),

– hurtowej i akcesoriów do pojazdów samocho-
dowych, z motocykli (PKWiU 45.31.20.0),

– motocykli oraz i akcesoriów do nich (PKWiU
45.40.40.0),

c) w hurtowej (PKWiU grupa 46.1), z e-
niem nr 2 do ustawy,

d) parkingowych (PKWiU 52.21.24.0), centrali wzywania radio-
taxi (PKWiU ex 52.21.29.0), pilotowania na wodach morskich i przy-

(PKWiU ex 52.22.13.0), pilotowania na wodach o-
wych (PKWiU ex 52.22.14.0),

e) z zakwaterowaniem (PKWiU 55), z za-
nr 2 do ustawy,

f) z wydawaniem:

– pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z
czeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line,



– pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1),

– pakietów oprogramowania (PKWiU 58.29.2),

– oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu
(PKWiU ex 58.29.3), z pobierania oprogramowania
w trybie on-line,

g) z doradztwem w zakresie komputerowego (PKWiU
62.02.10.0), z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), ob-

grupowaniem oprogramowania komputerowego”
(PKWiU 62.01.2), z doradztwem w zakresie oprogramo-
wania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania
(PKWiU ex 62.09.20.0), z i systemami
informatycznymi (PKWiU 62.03.1),

h) przetwarzania danych (PKWiU ex 63.11.1), prz strumieni au-
diowizualnych przez Internet (PKWiU 63.11.2),

i) na zlecenie (PKWiU 68.32.1), z zastrze-
nr 2 do ustawy,

j) wynajmu i

– samochodów osobowych i furgonetek, bez kierowcy (PKWiU
77.11.10.0),

– pojazdów samochodowych (z motocy-
kli), bez kierowcy (PKWiU 77.12.1),

– transportu wodnego bez (PKWiU 77.34.10.0),

– transportu lotniczego bez (PKWiU 77.35.10.0),

– pojazdów szynowych (bez (PKWiU 77.39.11.0),

– kontenerów (PKWiU 77.39.12.0),

– motocykli, przyczep kempingowych i samochodów z
bez kierowcy (PKWiU 77.39.13.0),

k) przez agencje pracy tymczasowej (PKWiU 78.20.1), zwi
zanych z pracowników (PKWiU 78.30.1),

l) przez agentów i turystycznych w zakresie rezerwacji bile-
tów (PKWiU 79.11.1), przez agentów i turystycznych w
zakresie rezerwacji zakwaterowania, rejsów wycieczkowych i wycie-
czek zorganizowanych (PKWiU 79.11.2), przez organizatorów turysty-
ki (PKWiU 79.12.1), 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 we wspó

(PKWiU 79.90.31.0),

m) wykonywanej na zlecenie, m.in. na
utrzymaniu w budynkach, kontroli systemów ogrzewania,
wentylacji, klimatyzacji, wykonywaniu drobnych napraw (PKWiU ex
81.10.10.0), z nr 2 do ustawy, dezynfekcji i

szkodników (PKWiU 81.29.11.0),

n) fotograficznych (PKWiU 74.20), z nr 2 do
ustawy,

o) przyjmowania telefonów (PKWiU 82.99.12.0), centrów telefonicznych
(call center) (PKWiU 82.20.10.0), powielania (PKWiU 82.19.11.0),



z organizowaniem kongresów, targów i wystaw (PKWiU
82.30),

p) poradnictwa dla dzieci problemów edukacyjnych
(PKWiU ex 85.60.10.0),

r) pomocy

– bez zakwaterowania w zakresie odwiedzania i pomocy domowej
osobom w wieku przez instytucje o

charakterze (PKWiU ex 88.10.11.0),

– bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej ch
osobom w wieku przez instytucje o charakterze dora
nym (PKWiU ex 88.10.12.0),

– bez zakwaterowania z przystosowaniem zawodowym
dla osób (PKWiU 88.10.13.0),

– bez zakwaterowania w zakresie poradnictwa dla dzieci, gdzie in-
dziej niesklasyfikowanych (PKWiU 88.99.11.0),

– bez zakwaterowania (PKWiU 88.99.12.0),

– bez zakwaterowania z przystosowaniem zawodowym
dla osób bezrobotnych (PKWiU 88.99.13.0)

– z pkt 1 i 3–5,

3) 8,5%:

a) przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a,

b) przychodów z w tym przychodów z o-
gastronomicznej w zakresie napojów o alko-

holu 1,5%, z pkt 1, 2, 4 i 5 oraz nr 2
do ustawy,

c) przychodów ze zwalczaniem i zapobieganiem po-
(PKWiU 84.25.11.0),

d) przychodów ze wychowania przedszkolnego
(PKWiU 85.10.10.0),

e) przychodów ze z ogrodów
botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przy-
rody (PKWiU 91.04.1),

f) przychodów z na wytwarzaniu przedmiotów
(wyrobów) z powierzonego przez

g) prowizji uzyskanej przez komisanta ze na podstawie umowy
komisu,

h) prowizji uzyskanej przez kolportera prasy na podstawie umowy o kol-
prasy,

i) przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 11 i 12 ustawy o po-
datku dochodowym,

4) 5,5%:

a) przychodów z wytwórczej, robót budowlanych lub w za-
kresie przewozów taborem samochodowym o

2 ton,

b) uzyskanej prowizji z handlowej w zakresie jed-
norazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów mie-



ch, znaczków pocztowych, 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 gastronomicznej, z przychodów ze
napojów o alkoholu 1,5%,

b) z w zakresie handlu,

c) ze z (PKWiU
01.62.10.0),

d)z rybaków morskich i zalewowych w zakresie
ryb i innych surowców z z t-
kiem konserw oraz prezerw z ryb i innych surowców z o-
wów,

e) o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2 i 5–10 ustawy o podatku docho-
dowym,

f) z zbycia ruchomych a-
mi w wykazie oraz nie-
materialnych i prawnych oraz o których mowa w
art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, z i-
ków, których ustalona zgodnie z art. 22g ustawy o
podatku dochodowym, jest 1 500 nie w ewidencji

oraz niematerialnych i prawnych, wykorzy-
stywanych w pozarolniczej gospodarczej, nawet
przed zbyciem wycofane z tej gospodarczej, a po-

pierwszym dniem po w któ-
rym wycofany z i dniem jego zby-
cia nie lat.

2. Podatek o którym mowa w ust. 1, pobiera bez pomniejszania
przychodu o koszty uzyskania.

3. podatnik do prowadzenia ewidencji przychodów prowadzi
z której przychody opodatkowane stawkami y-

mi w ust. 1, od przychodów ewidencjonowanych ustala staw-
ki dla przychodów z rodzaju pod warunkiem,
ewidencja przychodów jest prowadzona w sposób
przychodów z rodzaju W razie, gdy podatnik, o którym
mowa w zdaniu poprzednim, nie prowadzi ewidencji w sposób
ustalenie przychodów dla rodzaju od przychodów
ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów, z tym w przypadku

przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, wynosi 20% albo
17%, w przypadku przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt
2.

4.

5. Przychody z w w odniesieniu do podatnika
proporcjonalnie do jego prawa do w zysku. W razie braku przeciwnego
dowodu przyjmuje prawa do w zysku równe.

6. Zasada, o której mowa w ust. 5, ma zastosowanie do mi
dzy którymi istnieje przychody, o których



mowa w art. 6 ust. 1a, chyba pisemne o opodatkowaniu
przychodu przez jednego z nich.

7. o którym mowa w ust. 6, naczelnikowi
skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego, a w przy-

padku przychodów w trakcie roku podatkowego w termi-
nie pierwszej na od przychodów ewidencjonowanych.

8. Wybór zasady opodatkowania przychodu przez jednego z
w o którym mowa w ust. 6, przy dokony-

waniu na od przychodów ewidencjonowanych za dany rok
podatkowy, chyba w wyniku rozwodu albo orzeczenia przez separacji na-

wspólnego i przedmiot umowy temu
z na którym nie dokonywania na od
przychodów ewidencjonowanych.

9. Zasady w ust. 5 stosuje odpowiednio do ulg podatkowych a-
nych z w formie

10. W przypadku zbycia praw lub
cych:

1)

2) o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy o podatku
dochodowym, z których
ustalona zgodnie z art. 22g ustawy o podatku dochodowym, jest 1
500

3) niematerialnymi i prawnymi

– w wykazie oraz niematerialnych i praw-
nych, w tym w przypadku zbycia wymie-
nionych w pkt 2 oraz prawa do lokalu o-
wego lub w takim prawie, w wykazie oraz

niematerialnych i prawnych, wykorzystywanych w pozarolniczej dzia-
gospodarczej – bez na okres ich nabycia – od przycho-

dów ewidencjonowanych wynosi 10% uzyskanego przychodu, nawet
przed zbyciem wycofane z pozarolniczej gospodarczej, a

pierwszym dniem po w którym
ku wycofany z i dniem jego zbycia nie y-

n lat.

10a. W przypadku zbycia budynku mieszkalnego, jego lub
w takim budynku, lokalu mieszkalnego lub

w takim lokalu, gruntu lub w gruncie albo prawa
wieczystego gruntu lub w takim prawie, z tym budynkiem
lub lokalem, prawa do lokalu mieszkalnego lub

w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w
mieszkaniowej lub w takim prawie wykorzystywanych w pozarolniczej

gospodarczej – zbycie dokonane przed y-
wem lat, od roku kalendarzowego, w którym naby-
cie lub wybudowanie – stosuje art. 21 ust. 1 pkt 131 i art. 30e ustawy o po-
datku dochodowym.

10b. od przychodu, o którym mowa w ust. 10, jest bez wezwania w
terminie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 lub 1a, na rachunek skarbowe-
go, którym kieruje naczelnik skarbowego miejsca za-
mieszkania podatnika.

11. (uchylony).



12. Przepisy art. 27 ust. 8–9a ustawy o podatku dochodowym stosuje odpowied-
nio.

Art. 13.

1. od przychodów ewidencjonowanych w pierwszej ulega obni-
o na ubezpieczenie zdrowotne przez podatnika, o

której mowa w art. 27b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, nie
odliczona od podatku dochodowego.

2. W przypadku dokonywania o której mowa w ust. 1, stosuje odpo-
wiednio przepisy art. 27b ust. 2–4 ustawy o podatku dochodowym.

Art. 13a.

Do od przychodów ewidencjonowanych, zgodnie z art. 13, sto-
suje odpowiednio art. 27g ustawy o podatku dochodowym.

Art. 14. (uchylony).

Art. 14a. (uchylony).

Art. 14b. (uchylony).

Art. 15.

1. Podatnicy oraz których wspólnicy opodatkowani w formie od
przychodów ewidencjonowanych, i do-
wody zakupu towarów, wykaz oraz nie-
materialnych i prawnych, oraz, za rok
podatkowy, przychodów, dalej z
ust. 3 i 3a.

1a. Podatnicy w rozumieniu ustawy z dnia
24 sierpnia 2006 r. o podatku (Dz. U. Nr 183, poz. 1353, z 2008 r.
Nr 209, poz. 1316 oraz z 2012 r. poz. 1540), opodatko-

podatkiem oraz od
przychodów ewidencjonowanych w ewidencji przy-
chody opodatkowaniu podatkiem i od przy-
chodów ewidencjonowanych.

2. prowadzenia ewidencji powstaje od dnia, od którego ma zastosowa-
nie opodatkowanie w formie od przychodów ewidencjonowanych.

3. prowadzenia ewidencji nie dotyczy podatników przy-
chody, o których mowa w art. 6 ust. 1a, ich wynika z umowy
zawartej w formie pisemnej.

3a. prowadzenia ewidencji nie dotyczy podatników a-
przychody, o których mowa w art. 6 ust. 1a. W przypadku, gdy podatnicy

ci przychody, o których mowa w art. 6 ust. 1,
obejmuje z po-

4. oraz dowody, na podstawie których dokonywane wpisy do ewi-
dencji, a dowody zakupu, o których mowa w ust. 1,
w miejscu wykonywania d lub, jest prowadzona w



formie w miejscu wskazanym przez podatnika lub podatników – jako ich
siedziba, albo w biurze rachunkowym, któremu powierzone prowadzenie
ewidencji. na zlecenie podatnika prowadzenie ewidencji powie-
rzone biuru rachunkowemu, podatnik jest w terminie 7 dni od dnia
zawarcia umowy z biurem rachunkowym o tym naczel-
nika skarbowego, w zawiadomieniu i adres biura oraz
miejsce (adres) przechowywania ewidencji i dowodów z jej prowa-
dzeniem.

5. obejmuje rzeczowe z
niezaliczone do

których wart w rozumieniu art. 22g ustawy o podatku
dochodowym, przekracza 1 500 zwane dalej

6. Ewidencja powinna co najmniej dane: numer
kolejny wpisu, nabycia, numer faktury lub rachunku,

zakupu lub koszt wytworzenia, likwidacji, w tym rów-
lub darowizny, oraz likwidacji

7. Podatnicy, którzy w roku podatkowego utracili lub zrzekli prawa do
opodatkowania podatkiem dochodowym w formie karty podat-

kowej albo po raz pierwszy wyceny
cen zakupu lub rynkowej z dnia

ewidencji.

Art. 16.

Minister do spraw finansów publicznych w drodze

1) sposób prowadzenia ewidencji, warunki jakim powinna odpo-
ewidencja, aby dowód w podatkowym, spo-

sób dokumentowania przychodów oraz obliczania od
przychodów ewidencjonowanych,

2) sposób prowadzenia wykazu oraz niematerial-
nych i prawnych, o którym mowa w art. 15 ust. 1,

3)

Art. 17.

1. W przypadku nieprowadzenia ewidencji lub prowadzenia jej niezgodnie z wa-
runkami wymaganymi do uznania jej za dowód w podatkowym, a

w przypadku stwierdzenia istnienia gospodarczych podatnika, o
których mowa w art. 25 ustawy o podatku dochodowym, organ podatkowy okre-

niezaewidencjonowanego przychodu, w tym w formie osza-
cowania, i od tej kwoty zgodnie z ust. 2.

2. o którym mowa w ust. 1, stanowi stawek, o których
mowa w art. 12, które zastosowane do przychodu w przypadku jego ewi-
dencjonowania; ten nie 75% przychodu, o którym
mowa w ust. 1.

Art. 18–19

Art. 20.

1. Podatnicy, przychody wymienione w art. 6 ust. 1, spo-
spis z natury towarów handlowych, (surowców) podstawo-

wych i pomocniczych, produkcji w toku, wyrobów gotowych, bra-



ków i odpadków, zwany dalej „spisem z natury”, na zaprowadzenia ewi-
dencji oraz na koniec roku podatkowego. Spis z natury sporz

w razie zmiany wspólnika lub zmiany umowy a na
likwidacji W razie zawiadomienia naczelnika skar-

bowego o likwidacji gospodarczej, podatnicy obo
spisem z natury rzeczowe s z

zaliczane do

2. Spis z natury powinien co najmniej dane: nazwisko i
firmy), spisu, numer kolejny po-

zycji arkusza spisu z natury, towaru i innych
wymienionych w ust. 1, miary, w czasie spisu,
w i groszach za miary, z

towaru przez jego spisu z natury oraz
„Spis na pozycji...”, podpisy osób spis

oraz podpis (wspólników).

3. Podatnik wycenia towary i inne spisem z natury
cen zakupu albo cen rynkowych z dnia spisu, one

od cen zakupu, a gdy nie jest ustalenie ceny zakupu. Przez
zakupu rozumie nabywca za zakupione ma-

o podatek od towarów i odliczeniu
zgodnie z przepisami, a przy imporcie – o i
podatek akcyzowy, wyrównawcze oraz celne dodatkowe, w
przypadku otrzymania w drodze darowizny lub spadku – war-

cenie zakupu takiego samego lub podobnego

4. Podatnik jest wyceny w terminie 14 dni od dnia
spisu z natury.

5. Podatnik jest do ewidencji spis z natury poszczegól-
nych rodzajów jego lub w jednej pozycji (sumie), na podsta-
wie spisu zestawienie poszczególnych
jego Zestawienie to powinno przechowywane z ewi-

6. W razie zawiadomienia naczelnika skarbowego o likwidacji
gospodarczej, w tym w formie lub zawia-
domienia o wspólnika ze przepis
art. 24 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym stosuje odpowiednio.

7. Wykaz, o którym mowa w art. 24 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym, spo-
na fi-

w

Art. 21.

1. Podatnicy za od przychodów ewi-
dencjonowanych i go na rachunek skarbowego w terminie do
dnia 20 a za – w terminie ze-
znania.

1a. Podatnicy od przychodów ewidencjonowanych i
go na rachunek skarbowego w terminie do dnia 20 na
po za który ma a za ostatni roku
podatkowego – w terminie zeznania.

1b. o której mowa w ust. 1a, podatnicy, których
otrzymane przychody z prowadzonej samodzielnie albo przychody



– w roku poprze rok podatkowy – nie kwoty sta-
25 000 euro.

1c. Podatnicy, którzy wybrali co do dnia
20 stycznia roku podatkowego o tym naczelnika skarbowego

miejsca zamieszkania podatnika. do dnia 20 stycznia
roku podatkowego podatnik nie likwidacji gospodarczej, nie

wyboru innej formy opodatkowania lub nie naczelnika
skarbowego o zaprzestaniu co

nadal w ten sposób.

1d. Podatnik, który na podstawie przepisów o swobodzie gospodarczej
wykonywanie gospodarczej, jest zwolniony, w zakresie tej

z z ust. 1 lub 1a za okres o zawie-
szeniem.

1e. Podatnik który jest wspólnikiem jawnej,
wykonywanie gospodarczej na podstawie przepi-

sów o swobodzie gospodarczej, jest zwolniony, w zakresie tej dzia-
z z ust. 1 lub 1a za okres zawiesze-

niem.

1f. Przepis ust. 1e stosuje podatnik wspólnikiem jawnej, nie
przed 7 dni od dnia wniosku o wpis informacji o

zawieszeniu wykonywania gospodarczej na podstawie przepisów o
swobodzie gospodarczej, zawiadomi w formie pisemnej
naczelnika skarbowego o okresie zawieszenia wykonywania tej l-

1g. od przychodów ewidencjonowanych okresu zawieszenia, o
którym mowa w ust. 1d i 1e, w danym roku podatkowym, podatnik jest obowi
zany i na rachunek skarbowego, którym kieruje a-

naczelnik skarbowego, po wznowieniu wykonywania
gospodarczej, w terminie:

1) do 20 dnia po w którym wznowiono wy-
konywanie gospodarczej – w przypadku podatników, o których
mowa w ust. 1;

2) do 20 dnia po kwartale, w którym wznowiono wy-
konywanie gospodarczej – w przypadku podatników, o których
mowa w ust. 1a.

1h. wznowienie wykonywania gospodarczej w ostatnim
roku podatkowego, od przychodów ewidencjonowanych doty-

okresu zawieszenia, o którym mowa w ust. 1d i 1e, w danym roku podat-
kowym, podatnik jest i na rachunek skar-
bowego, którym kieruje naczelnik skarbowego, w terminie, o
którym mowa w ust. 2. W tym samym terminie od przychodów ewiden-
cjonowanych i na rachunek skarbowego,
którym kieruje naczelnik skarbowego, podatnicy, o których
mowa w ust. 1a, wznowienie wykonywania gospodarczej na-

w ostatnim kwartale roku podatkowego.

1i. W przypadku gdy wznowienie wykonywania gospodarczej
w roku po roku podatkowym, w którym zawieszenie,

od przychodów ewidencjonowanych:



1) za okres zawieszenia w roku podatkowym, w którym zawie-
szenie podatnik jest i w terminie,
o którym mowa w ust. 2;

2) za okres zawieszenia w roku podatkowym, w którym wzno-
wiono wykonywanie gospodarczej, podatnik jest

i na zasadach, o których mowa w ust. 1g i 1h.

1j. W przypadku gdy wznowienie wykonywania gospodarczej
w roku dwa lata po roku podatkowym, w którym za-
wieszenie, od przychodów ewidencjonowanych:

1) za okres zawieszenia w roku podatkowym, w którym zawie-
szenie podatnik jest i w terminie,
o którym mowa w ust. 2;

2) y za okres zawieszenia w roku podatkowym po
roku, w którym zawieszenie podatnik jest
i w terminie, o którym mowa w ust. 2;

3) za okres zawieszenia w roku podatkowym, w którym wzno-
wiono wykonywanie gospodarczej, podatnik jest

i na zasadach, o których mowa w ust. 1g i 1h.

2. Podatnicy w skarbowym:

1) (uchylony),

2) zeznanie ustalonego wzoru o uzyskanego przychodu, wy-
dokonanych i od przychodów ewiden-

cjonowanych – w terminie do dnia 31 stycznia roku.

2a. podatnik, podatek od przychodu lub
a zwrot odliczonych kwot (w lub w

w zeznaniu podatkowym za rok podatkowy, w którym ten
zwrot, dolicza odpowiednio kwoty poprzednio odliczone.

3. Przy obliczaniu od przychodów ewidencjonowanych za poszczególne
podatnicy odliczenia i , o których mowa w

art. 11 i 13.

3a–3d. (uchylone).

4. od przychodów ewidencjonowanych z zeznania jest podat-
kiem za dany rok podatkowy, chyba naczelnik skarbowego
wyda w której podatku.

5. W razie zeznania o przychodu, dokonanych
odliczeniach i kwocie od przychodów ewidencjonowanych,
naczelnik skarbowego wyda
w formie od przychodów ewidencjonowanych.

6. Podatnicy, którzy po raz pierwszy prowadzenie pozarolniczej l-
gospodarczej, zwolnieni na warunkach w ust. 8 z z-

ków z ust. 1, z tej w roku podatkowym nast

1) po roku, w którym prowadzenie tej
w roku jej ta prowadzona co najmniej

przez 10 albo

2) dwa lata po roku, w którym prowadzenie tej
nie warunek, o którym mowa w pkt 1.

7. Przez podatnika po raz pierwszy prowadzenie pozarolniczej
gospodarczej rozumie która w roku tej dzia-



a w okresie trzech lat, od roku rok
jej nie pozarolniczej gospodarczej samo-
dzielnie lub jako wspólnik i prawnej oraz l-

takiej nie tej osoby, o ile
w tym czasie

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

1) w okresie rok korzystania z tego zwolnienia
przychód z pozarolniczej gospodarczej w

w kwoty co najmniej 1 000
euro, przeliczonej kursu euro, przez Naro-
dowy Bank Polski, z ostatniego dnia roku rok
tej

2) od dnia prowadzenia pozarolniczej gospodarczej
do dnia 1 stycznia roku podatkowego, w którym korzystanie
ze zwolnienia, byli w rozumieniu przepisów o dzia-

gospodarczej, a w okresie rok korzystania ze
zwolnienia zatrudniali, na podstawie umowy o w
co najmniej 5 osób w przeliczeniu na etaty,

3) w prowadzonej pozarolniczej gospodarczej nie
oraz niematerialnych i prawnych, a innych

– o znacznej – im t-
nie przez osoby zaliczone do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepi-
sów o podatku od spadków i darowizn, wykorzystywanych uprzednio w

gospodarczej prowadzonej przez te osoby i ich

4) naczelnikowi skarbowego o ko-
rzystaniu z tego zwolnienia; w formie pisemnej w
terminie do dnia 31 stycznia roku podatkowego, w którym podatnik

z tego zwolnienia.

9. Przez rozumie oraz warto-
niematerialnych i prawnych, a innych – wymie-

nionych w ust. 8 pkt 3 – w kwoty co najmniej
10 000 euro przeliczonej kursu euro, przez Naro-
dowy Bank Polski, z ostatniego dnia roku rok korzystania z te-
go zwolnienia. Przy tych art. 19 ustawy o podatku docho-
dowym stosuje odpowiednio.

10. Podatnicy ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 6 do
zeznania, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 oraz do uiszczenia
od przychodów ewidencjonowanych, za rok tym zwolnieniem –

z pozarolniczej gospodarczej – w kolejnych latach po-
datkowych po roku, w którym korzystali ze zwol-
nienia – w 20% wykazanego w zeznaniu za rok

zwolnieniem; ten jest w terminach dla
za kolejnych lat podatkowych h po roku
tym zwolnieniem.

11. Podatnicy prawo do zwolnienia, odpowiednio w roku lub za rok ko-
rzystania ze zwolnienia albo w latach podatkowych:



1) zlikwidowali albo ich
lub

w której wspólnikami, lub

2) przychód z pozarolniczej gospodarczej e-
w w kwoty

1 000 euro, przeliczonej kursu euro,
przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roku poprzedniego, lub

3) w którymkolwiek z w tych latach
zatrudnienie na podstawie umowy o o 10%, w stosunku do

zatrudnienia w roku poprzedzaj
cym rok podatkowy, lub

4) z podatków dochód
oraz na ubezpieczenie i ubezpieczenie zdrowotne, o

którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o opieki
zdrowotnej finansowanych ze publicznych lub wymie-
rzenie w innej formie – w wyniku prowadzonego przez a-

organ – z wymienionych nie pozbawia podatnika
prawa do skorzystania ze zwolnienia, ta wraz z odsetkami za

zostanie uregulowana w terminie 14 dni od dnia decyzji
ostatecznej.

12. zatrudnienie, o którym mowa w ust. 8 pkt 2 oraz ust. 11
pkt 3 ustala w przeliczeniu na etaty, liczby po przecinku; w
przypadku, gdy zatrudnienie jest mniejsze od
przyjmuje jeden.

13. Podatnicy, którzy utracili prawo do zwolnienia:

1) w od stycznia do listopada roku podatkowego, w którym korzy-
z tego zwolnienia – do od

przychodów ewidencjonowanych w terminie do 20 dnia
cego po w którym utracili prawo do zwolnienia; w tym przypadku
nie nalicza odsetek za od z od przy-
chodów ewidencjonowanych za poszczególne

2) w okresie od dnia 1 grudnia roku podatkowego, w którym z tego
zwolnienia do terminu dla zeznania o uzy-
skanego przychodu, dokonanych i
od przychodów ewidencjonowanych za rok podatkowy, w którym korzystali
ze zwolnienia – do zeznania o uzyskane-
go przychodu, dokonanych i od
przychodów ewidencjonowanych za rok podatkowy zwolnieniem i

tego w terminie dla zeznania; w tym
przypadku nie nalicza odsetek za od z
od przychodów ewidencjonowanych za poszczególne roku, w któ-
rym podatnicy korzystali ze zwolnienia,

3) w okresie od terminu dla zeznania o wysoko-
uzyskanego przychodu, dokonanych i ry-

od przychodów ewidencjonowanych za rok podatkowy, w którym ko-
rzystali ze zwolnienia do roku podatkowego po
tym roku – do o którym mowa w
ust. 10, wraz z odsetkami za odsetki nalicza od dnia
po terminu dla zeznania o uzyska-
nego przychodu, dokonanych i nal od



przychodów ewidencjonowanych, w którym mieli to ze-
znanie.

14. Pomoc, o której mowa w ust. 6 i 10, stanowi pomoc de minimis w za-
kresie i na zasadach w aktach prawa
wspólnotowego pomocy w ramach zasady de minimis.

Art. 21a.

1. W przypadku wydania przez organ podatkowy, na podstawie przepi-
sów ustawy – Ordynacja podatkowa, decyzji o uznaniu wyboru i
stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej podmiotami a-
nymi, w zakresie w tej decyzji stosuje w niej

2. Podatnicy, którym organ podatkowy, na podstawie przepisów ustawy –
Ordynacja podatkowa, o uznaniu wyboru i stoso-
wania metody ustalania ceny transakcyjnej podmiotami

do zeznania sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny
transakcyjnej.

3. Minister do spraw finansów publicznych w drodze rozporz
dzenia, wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 2, w celu usprawnienia wery-
fikacji stosowania metody w decyzji o uznaniu wybo-
ru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej podmiotami powi
zanymi, w dane podmioty powi
zane, uzyskanej przy zastosowaniu uznanej metody ustalania
ceny transakcyjnej, ceny stosowane w transakcjach z podmiotami
oraz okres stosowania metody.

Art. 21b.

1. Naczelnik skarbowego miejscowo dla zeznania po-
datkowego, na wniosek, o którym mowa w ust. 3, przekazuje na rzecz jednej or-
ganizacji publicznego na podstawie ustawy z dnia 24 kwiet-
nia 2003 r. o publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,
poz. 873, z zm.2)), wybranej przez podatnika z wykazu, o którym mowa w
ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o publicznego i o wo-
lontariacie, zwanej dalej publicznego”, w wysoko-

1% podatku

1) z zeznania podatkowego w terminie dla jego e-
nia, albo

2) z korekty zeznania, o którym mowa w pkt 1, dokonana w
od terminu dla zeznania podatkowego

– po jej do groszy w

2. Warunkiem przekazania kwoty, o której mowa w ust. 1, jest w wy-
podatku obliczenia kwoty, która ma

przekazana na rzecz organizacji publicznego, nie w
terminie dwóch od terminu dla zeznania podatkowe-
go. Za podatek, o którym mowa w zdaniu pierwszym, rów-

2)

1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, 
poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651.



której nie przekracza warto-
pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z

dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) za traktowanie
listowej jako poleconej.

3. Za wniosek wskazanie przez podatnika w zeznaniu podatkowym albo
w korekcie zeznania, o których mowa w ust. 1, jednej organizacji pu-
blicznego poprzez podanie jej numeru wpisu do Krajowego Rejestru
oraz kwoty do przekazania na rzecz tej organizacji, w nieprzekracza-

1% podatku

w
a-
e-

pisami ustawy z dnia 24
wolontariacie. Kwota ta jest pomniejszana o koszty przelewu bankowego.

5. Naczelnik skarbowego siedziby organizacji
publicznego, we roku po roku podatkowym przekazuje
organizacji publicznego o:

1) danych identyfikacyjnych nazwisko i adres), oraz

2) kwoty, o której mowa w ust. 1, przekazanej na rzecz tej organiza-
cji,

3) przeznaczeniu kwoty, o której mowa w ust. 1, przez
publicznego (cel

– podatnik w zeznaniu podatkowym lub w korekcie zeznania, o których
mowa w ust. 1, na przekazanie organizacji publicznego
danych wymienionych w pkt 1 i 2, lub cel o którym mo-
wa w pkt 3.

podatku na rzecz or-

a-
e-

tego rachunku jest 

wolontariacie,

wpisu do Kra-
d-
u-

blicznego i o wolontariacie.

6a. W przypadku gdy kwota wskazana we wniosku, o którym mowa w ust. 3 prze-
a-

7. Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych, zeznanie podatkowe w trakcie roku podatkowego,

publicznego z wykazu, o którym mowa w ust. 1,
za poprzedni rok podatkowy.



sprawnego zorgani

w ust. 1, do realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1.

Art. 22.

1. W razie utraty warunków do opodatkowania od przychodów ewiden-
cjonowanych podatnik jest od dnia, w którym
utrata tych warunków, – chyba, jest zwolniony z
tego – i podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

2. W stosunku do podatników, o których mowa w ust. 1, za
roku opodatkowaniu na ogólnych zasadach, za do podatku
dochodowego przyjmuje dochód po utracie warunków do opodat-
kowania w formie od przychodów ewidencjonowanych.

3

Karta podatkowa

Art. 23.

1. podatek dochodowy w formie karty podatkowej po-
datnicy

1) lub wytwórczo – w I tabeli stanowi
cej nr 3 do ustawy, zwanej dalej w zakresie wymienio-
nym w nr 4 do ustawy – przy zatrudnieniu nie
stanu w tabeli,

2) w zakresie handlu detalicznego napojami, wyrobami
tytoniowymi oraz kwiatami, z napojów o alkoholu

1,5% – w warunkach w II tabeli,

3) w zakresie handlu detalicznego –
w warunkach w III tabeli, z handlu paliwami
silnikowymi, transportu samochodowego, i akcesoriami
do pojazdów mechanicznych, rolniczymi i motocyklami oraz z

handlu koncesjonowa-
niem,

4) – nie jest prowadzona napojów o
alkoholu 1,5% – w warunkach w IV tabeli,

5) w zakresie transportowych wykonywanych przy jednego po-
jazdu – w warunkach w V tabeli,

6) w zakresie rozrywkowych – w warunkach w VI
tabeli,

7) w zakresie domowych w mieszkaniach, nie jest
prowadzona napojów o alkoholu 1,5% – w
warunkach w VII tabeli,

8) w wolnych zawodach, na w zakresie ochrony
zdrowia ludzkiego – w warunkach w VIII tabeli,

9) w wolnych zawodach, na przez lekarzy weterynarii
weterynaryjnych, w tym preparatów weterynaryj-

nych (PKWiU ex 21.10.51.0, ex 21.20.13.0, ex 21.20.21.0 oraz ex



21.20.23.0), w ze – w warunkach okre o-
nych w IX tabeli,

10) w zakresie opieki domowej nad i osobami chorymi – w warunkach
w X tabeli,

11) w zakresie edukacyjnych, na udzielaniu lekcji na godziny
– w warunkach w XI tabeli.

1a. podatek w formie karty podatkowej – na za-
sadach i w warunkach w XII tabeli – osoby fizyczne, w tym
rolnicy gospodarstwo rolne.

2. (uchylony).

Art. 24.

1. Podatnicy w formie karty podatkowej
zwolnieni od prowadzenia podatkowych oraz

zaliczek na podatek dochodowy. Podatnicy ci jednak
na klienta rachunki i faktury, o których mowa w

przepisach, wyrobu, towaru lub wykonanie oraz
w numerów kopie tych rachunków i faktur w okresie

lat podatkowych, od roku, w którym wystawiono rachunek
lub

2. Do podatników, którzy w roku rok podatkowy, podatek
dochodowy na ogólnych zasadach lub w innej formie karta podatkowa, albo
którzy w roku podatkowym nie stosuje o
których mowa w ust. 1, w okresie przed decyzji opodat-
kowanie w formie karty podatkowej, nie jednak cztery
Kwoty podatku dochodowego w okresie przed decyzji

opodatkowanie w formie karty podatkowej zalicza na poczet po-
datku z tej decyzji.

3. Podatnicy, którzy w roku rok podatkowy, podatek do-
chodowy w formie karty podatkowej, do dnia otrzymania decyzji

tego podatku, podatek dochodowy w formie karty
podatkowej, w stawki w decyzji jej
na rok poprzedni. Kwoty podatku dochodowego w okresie przed do-

decyzji opodatkowanie w formie karty podatkowej zalicza
na poczet podatku z tej decyzji.

Art. 25.

1. Podatnicy cy o której mowa w art. 23, opodat-
kowaniu w formie karty podatkowej,

1) wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie,

2) we wniosku, o którym mowa w pkt 1, prowadzenie
wymienionej w jednej z 12 tabeli,

3) przy prowadzeniu nie z osób nie zatrudnio-
nych przez siebie na podstawie umowy o oraz z innych przed-

i chyba chodzi o specjalistyczne,

4) nie poza jednym z rodzajów wymienionej w art. 23,
innej pozarolniczej gospodarczej,

5) podatnika nie prowadzi w tym samym zakresie,



6) nie wyrobów opodatkowanych, na podstawie przepi-
sów, podatkiem akcyzowym,

7) pozarolnicza gospodarcza we wniosku, o którym mo-
wa w pkt 1, nie jest prowadzona poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Nie opodatkowania w formie karty podatkowej:

1) prowadzenie przez podatnika w zakresie wytwarzania energii
elektrycznej, w elektrowniach wodnych i wiatrowych, o mocy oddawanej
do 5000 kilowatów oraz wytwarzanie biogazu,

2) przychodów z umowy najmu, podnajmu, pod-
lub innych umów o podobnym charakterze

– z których przychody (dochody) opodatkowaniu podat-
kiem dochodowym na ogólnych zasadach.

3. Za specjalistyczne w rozumieniu ust. 1 pkt 3 i prace
w inny zakres , do

wykonania wyrobu lub w tym i prace
o których mowa w nr 4.

4. podatnik we wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty po-
datkowej prowadzenie w art. 23 ust. 1 pkt 1, 2 i 4
oraz w ust. 1a, w zakresie lub prowadzi w a-
dach, zatrudnienie nie stanu zatrudnienia
dla zakresu dla którego przewidziano stan zatrudnienia.

5. Podatnicy w art. 23 ust. 1 pkt 1–6
opodatkowani w formie karty podatkowej wtedy, gdy ta jest
prowadzona w formie cywilnej, pod warunkiem, liczba wspól-
ników oraz zatrudnionych pracowników nie przekracza stanu zatrudnienia okre-

w tabeli.

6. Przy ocenie warunków opodatkowanie w formie karty podat-
kowej i ustalaniu podatku dochodowego w odniesieniu do podatni-
ków, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1, do liczby pracowników:

1) wlicza osoby zatrudnione na podstawie umowy o d-
oraz rodziny inne podatnik miejsce pobytu sta-
lub czasowego,

2) nie wlicza

a) rodziny we wspólnym gospodarstwie domo-
wym z podatnikiem, a w razie gdy prowadzona jest przez
wspólników – tylko rodziny jednego ze wspólników,

b) osób zatrudnionych w celu nauki zawodu lub przyuczenia do wykony-
wania pracy, zgodnie z przepisami o nauce za-
wodu lub przyuczaniu do wykonywania pracy – w okresie
nauki zawodu lub przyuczania oraz nie trzech osób zatrud-
nionych w okresie pierwszych dwunastu po przez nie
egzaminu; na równi z osobami zatrudnionymi w celu nauki zawodu lub
przyuczenia do wykonywania pracy traktuje uczniów

oraz studentów, zatrudnionych w okresie wakacji letnich
i zimowych,

c)

d) pracowników zatrudnionych przy wyrobów,
przyjmowaniu na utrzymywaniu w
prowadzeniu kasy i kierowców i konwojentów – pod wa-



runkiem, podatnik na zakres tych pracow-
ników,

e) osób, na których rachunek jest prowadzona po po-
datnika, osoby te nie w prowadzeniu

f) nie czterech bezrobotnych absolwentów skierowanych, na
podstawie przepisów, przez pracy do odby-
wania u pracodawcy przez okres nie dwunastu

g) nie trzech zatrudnionych bezrobotnych lub absolwen-
tów – w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i bez-
robociu – zarejestrowanych w pracy, przy czym okres zareje-
strowania w pracy bezrobotnego musi co najmniej 6

w okresie jego zatrudnienie.

7. Przy ocenie warunków opodatkowanie w formie karty podat-
kowej i ustalaniu stawek podatku w odniesieniu do podatników, o
których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 2–6 i 11, do liczby pracowników nie wlicza

z pkt 2 do V tabeli oraz pkt 1 obja-
do XI tabeli, i rodziny we

wspólnym gospodarstwie domowym z podatnikiem. W razie prowadzenia dzia-
przez wspólników – do liczby pracowników nie wlicza i

rodziny tylko jednego wspólnika. Przy prowadzeniu
w zakresie handlu detalicznego i gastronomii – do liczby

pracowników nie wlicza ponadto osób zatrudnionych w celu praktycznej na-
uki zawodu, zgodnie z przepisami o nauce zawodu, oraz pracowni-
ków zatrudnionych do utrzymywania w pod wa-
runkiem, podatnik na zakres tych pracowników.

8. W przypadku osób, o których mowa w ust. 6 pkt 2 lit. b), do odbycia
zasadniczej wojskowej w okresie pierwszych dwunastu po o-

przez nie egzaminu, okres nie wliczania ich do stanu zatrudnienia u-
o czas trwania podatnik zawiadomi w formie pisemnej o tym

fakcie naczelnika skarbowego w terminie siedmiu dni od dnia
do

Art. 26.

1. podatku dochodowego w formie karty podatkowej, z
art. 27 ust. 4, ustala

1) dla podatników w art. 23
ust. 1 pkt 1, z tabeli inne, gdzie indziej w
niewymienione” i pkt 5–11 – stawek w
tabeli,

2) dla podatników w art. 23
ust. 1 pkt 1 w tabeli inne, gdzie indziej w niewymienio-
ne”, pkt 2–4 i ust. 1a – w granicach stawek w ta-
beli, pod wszystkie na rozmiary
tej

2. W przypadkach, o których mowa w art. 25 ust. 5, podatku dochodo-
wego w formie karty podatkowej ustala stawki dla stanu
zatrudnienia liczbie wspólników i pracowników.

3. W przypadkach, o których mowa w art. 25 ust. 6 pkt 2 lit. e), podatku
dochodowego w formie karty podatkowej ustala stawki



dla stanu zatrudnienia z-
nej liczbie wspólników i pracowników, z tym stawka ta nie
od dla wykonywanej bez zatrudnienia pracowników.

4. podatnik we wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty po-
datkowej prowadzenie wymienionej w art. 23 ust. 1 pkt 1 i
ust. 1a w zakresach lub dla których przewi-
dziano stawek karty podatkowej, podatku dochodo-
wego w formie karty podatkowej ustala stawki dla tego
zakresu i dla których przewidziana jest stawka naj-

Przepis ten ma odpowiednie zastosowanie do podatników prowadz
cych w zakresie handlu detalicznego oraz ga-

5. w tabeli przyjmuje
stanu na 31 grudnia roku rok podatkowy.

Art. 27.

1. Stawki karty podatkowej:

1) w I tabeli o 20% dla podatników, którzy uko
czyli do dnia 1 stycznia roku podatkowego 60 lat lub osobami, w
stosunku do których, na podstawie przepisów orzeczono co naj-
mniej lekki przy prowadzeniu o-

w art. 23 ust. 1 pkt 1, z prowadzenia parkingów,
nie pracowników, w tym osób w art. 25
ust. 6 pkt 2 lit. a), nie

2) w V tabeli o 20% dla podatników, którzy uko
czyli do dnia 1 stycznia roku podatkowego 60 lat lub osobami w
stosunku do których, na podstawie przepisów, orzeczono co
najmniej umiarkowany lub lekki przy
prowadzeniu w zakresie transportowych nie
pracowników i rodziny,

3) w I tabeli dla podatników, którzy
pracowników osobami, w stosunku do których, na podstawie od-

przepisów, orzeczono co najmniej lekki o-
o 10% na stawki nie dotyczy osób wymienionych

w art. 25 ust. 6 pkt 2 lit. d).

2. Na wniosek podatnika naczelnik skarbowego dodatkowo
karty podatkowej w I tabeli w przypadkach szczególnie

uzasadnionych – w stosunku do podatników, o których mowa w ust. 1.

3. Na wniosek podatnika naczelnik skarbowego karty
podatkowej w I tabeli, rozmiar podatnika,
przy zatrudnieniu nie jednego pracownika, wskazuje na to,

w tabeli stawka za wysoka.

4. W przypadku gdy podatnik prowadzi w art. 23 ust. 1 pkt
2–5 i pkt 8–11 oraz w art. 23 ust. 1a w rozmiarach na to, okre-

w II–V i VIII–XII tabeli stawki nieodpo-
wiednie, stawki te na wniosek podatnika lub z lub

jednak nie o 50%.

5. Podatnikom, którzy przy równoczesnym zatrudnieniu na podstawie umowy o
w wymiarze czasu pracy i nie pra-

cowników oraz osób, o których mowa w art. 25 ust. 6, stawki karty podatkowej



w I tabeli o 80%; podatnicy ci nie równocze-
z przewidzianych w ust. 1–4.

6. W przypadkach w art. 25 ust. 5 stawki, o której mowa w
ust. 1 pkt 1 i w ust. 5, stosuje wszyscy wspólnicy warunki

do tej

7. Przepisy ust. 1 i 4 stosuje odpowiednio do podatników, którzy przed dniem 1
1997 r., uzyskali orzeczenia o zakwalifikowaniu do jednej z trzech

grup inwalidzkich przez organy na podstawie przepisów o zaopatrze-
niu emerytalnym i o ubezpieczeniu

Art. 28.

1. W razie zatrudnienia przez podatnika przy prowadzeniu
w art. 23 ust. 1 pkt 1, z prowadzenia parkingów, n-
ków rodziny, nie a w przypadkach w art. 25 ust. 5
– rodziny jednego ze wspólników, nie a

w razie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 25 ust. 6 pkt 2 lit. d),
karty podatkowej z zatrudnienia z tych osób

za w których zatrudniona:

1) o 40% stawki dla prowadzonej bez zatrudnienia pra-
cowników,

2) o 30% stawki dla prowadzonej przy zatrudnieniu
jednego pracownika,

3) o 20% stawki dla prowadzonej przy zatrudnieniu
dwóch pracowników,

4) o 15% stawki dla prowadzonej przy zatrudnieniu
trzech pracowników,

5) o 10% stawki dla prowadzonej przy zatrudnieniu
czterech i pracowników.

2. stawki karty podatkowej ustalonej na podstawie ust. 1 nie
od stawki po stawce dla

liczby wspólników i pracowników.

3. W przypadku umowy o z z osób, o których
mowa w art. 25 ust. 6 pkt 2 lit. g), przed 3 od dnia zawarcia
umowy, karty podatkowej o 50% od

po w którym umowy o do
okresu 3 od dnia zawarcia umowy, która roz-

4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania:

1) pracodawca, na podstawie Kodeksu pracy, o
bez wypowiedzenia,

2) w razie ponownego zawarcia umowy o z w
pracy, nie jednak w 10 dni po dniu

poprzedniej umowy o

Art. 29.

1. Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej,
ustalonego wzoru, na dany rok podatkowy, podatnik naczel-
nikowi skarbowego, nie do dnia 20 stycznia roku podatkowe-



go. podatnik rozpoczyna wniosek o zastosowanie opodatko-
wania w formie karty podatkowej naczelnikowi
skarbowego przed lub do wniosku o
wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Gospodarczej a-
nego na podstawie przepisów o swobodzie gospodarczej. do
dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie likwidacji
gospodarczej lub nie wyboru innej formy opodatkowania,
prowadzi nadal w tej formie. W przypadku prowa-
dzenia pozarolniczej gospodarczej w formie cywilnej wnio-
sek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej jeden ze
wspólników.

1a.

2. Podatnicy, którzy zatrudnieni na podstawie umowy o w wymia-
rze czasu pracy w weterynaryjnej organów administracji publicznej i

o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 9, ob-
do wniosku w formie pisemnej o tym zatrud-

nieniu.

3. miejscowo w sprawie podatku dochodowego w formie
karty podatkowej jest naczelnik skarbowego miejsca
zorganizowanego wskazanego w do ewidencji
gospodarczej, a w razie do ewidencji lub
gdy jest wykonywana bez posiadania zorganizowanego –

miejsca zamieszkania podatnika lub siedziby a nie
siedziby – miejsca zamieszkania jednego ze wspólników.

4. jest prowadzona w kilku zorganizowanych na tere-
nie kilku naczelników skarbowych

ustala miejsca wskazanego przez podatnika jako

Art. 30.

1. Naczelnik skarbowego, wniosek o zastosowanie karty po-
datkowej, wydaje podatku dochodowego w formie
karty podatkowej, na rok podatkowy. jest
prowadzona w formie w decyzji tej wymienia wszystkich jej wspól-
ników.

2. naczelnik skarbowego stwierdzi brak warunków do zastosowania
opodatkowania w formie karty podatkowej, wydaje W tym
przypadku podatnik jest

1) od przychodów ewidencjonowanych, warunki o-
ne w rozdziale 2, albo

2) podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

3. Podatnicy, o których mowa w ust. 2, dotychczas ze zwolnienia od
prowadzenia albo ewidencji, o której mowa w art. 15 ust. 1,
do i prowadzenia albo ewidencji, po-

od pierwszego dnia po w którym zo-
decyzja im zastosowania opodatkowania w formie

karty podatkowej.



Art. 31.

1. Podatek dochodowy w formie karty podatkowej, z decyzji, o której
mowa w art. 30, podatnik o na ubezpieczenie zdrowotne

w roku podatkowym, zgodnie z przepisami o opieki
zdrowotnej finansowanych ze publicznych, o ile nie odliczona
od podatku dochodowego. stosuje do podatników, o któ-
rych mowa w art. 25 ust. 5.

2. Kwota na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w ustawie z dnia 27
sierpnia 2004 r. o opieki zdrowotnej finansowanych ze
publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135), o pomniejsza podatko-

nie 7,75% podstawy wymiaru tej w
przepisach.

3. wydatków na cele, o których mowa w ust. 1, ustala na podstawie
dokumentów ich poniesienie.

4. Po roku podatkowego, w terminie do dnia 31 stycznia, podatnik jest ob-
w skarbowym ustalonego

wzoru o na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w
ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o opieki zdrowotnej finanso-
wanych ze publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135) i odli-
czonej od karty podatkowej w poszczególnych

5. Podatnicy podatek dochodowy w formie karty podatkowej, pomniejszony o
na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w ustawie z

dnia 27 sierpnia 2004 r. o opieki zdrowotnej finansowanych ze
publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135), bez wezwania w terminie do

dnia siódmego za a za – w terminie
do dnia 28 grudnia roku podatkowego, na rachunek skarbowego.

6. Przepisy ust. 1–5 stosuje do o których mowa w art. 27b ust. 1 pkt 2
ustawy o podatku dochodowym. Przepis art. 27b ust. 4 ustawy o podatku docho-
dowym stosuje odpowiednio.

Art. 32.

1. Podatnik zrzec zastosowania opodatkowania w formie karty podatko-
wej w terminie 14 dni od dnia decyzji podatku
dochodowego w formie karty podatkowej.

2. Podatnik, o którym mowa w ust. 1, jest od pierwszego dnia miesi
ca po zrzeczeniu

1) i od przychodów ewidencjonowanych,
warunki w rozdziale 2, albo

2) i podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

3. Do w którym podatnik zastosowania opodatkowania
w formie karty podatkowej, jest podatek dochodowy na
ogólnych zasadach. W tym przypadku podatnik jest – w
terminie do 20 dnia po w którym
opodatkowania w formie karty podatkowej – podatku
dochodowego obliczonego na ogólnych zasadach za okres od roku do

w którym opodatkowania w formie karty podatkowej,
a podatku dochodowego w formie karty podatkowej, w okre-
sie przed zrzeczeniem opodatkowania w tej formie.



Art. 33.

1. W razie w roku podatkowego, podatek w formie
karty podatkowej za okres od dnia do pierwsze-
go pobiera w 1/30 za

2. Przepis ust. 1 stosuje odpowiednio do podatników, którzy korzystali ze
zwolnienia od podatku dochodowego i którym okres tego zwolnienia z
pierwszym dniem danego

3. W razie likwidacji w roku podatkowego i tego na-
czelnikowi skarbowego, podatek w formie karty podatkowej za ostatni

prowadzenia pobiera za okres do dnia zaprzestania dzia-
w 1/30 za

Art. 34.

1. W przypadku przez podatnika przerwy w prowadzeniu w
danym roku podatkowym nie pobiera podatku w formie karty
podatkowej za okres przerwy nieprzerwanie co najmniej 10 dni w

1/30 za przerwy, podatnik
zawiadomi o tej przerwie w dniu jej i w dniu poprzedza-

jej z ust. 2.

2. W sytuacji gdy przerwa w prowadzeniu spowodowana cho-
podatnik zawiadamia naczelnika skarbowego o okresie

przerwy, ze zwolnienia lekarskiego, w dniu dzia o-
po tej przerwie.

3. W przypadku zawieszenia wykonywania gospodarczej na podstawie
przepisów o swobodzie gospodarczej nie pobiera podatku a-
canego w formie karty podatkowej za okres zawieszenia w 1/30

za zawieszenia.

4. Do podatników, którzy na podstawie przepisów o swobodzie go-
spodarczej zawiesili wykonywanie gospodarczej, w okresie
zawieszeniem, nie zastosowania przepisy ust. 1 i 2.

Art. 35.

1. Podatnicy opodatkowani w formie karty podatkowej, z
parkingi, przy prowadzeniu pracowników, w tym

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), ewidencji za-
trudnienia tych osób, dalej zatrudnienia”.

2. Podatnik jest zatrudnienia w miejscu wy-
konywania albo w miejscu wskazanym przez podatnika jako jego
siedziba, jest wykonywana bez posiadania zorganizowanego

3.

4. Minister do spraw finansów publicznych w drodze rozporz
dzenia, sposób prowadzenia ewidencji zatrudnienia.



Art. 36.

1. Podatnicy opodatkowani w formie karty podatkowej
naczelnika skarbowego:

1) o zmianach, jakie w stosunku do stanu faktycznego podanego w o-
wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej,

które:

a) warunków do opodatkowania w formie karty podat-
kowej,

b) na podatku dochodowego w formie karty podat-
kowej, a w o zmianach: w stanie zatrudnienia, miejsca
prowadzenia rodzaju i zakresu prowadzonej
liczby stanowisk na parkingu oraz liczby i rodzaju przy pro-
wadzeniu rozrywkowych, liczby godzin przeznaczonych na wy-
konywanie wolnego zawodu w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego
oraz wolnego zawodu w zakresie weterynaryjnych, liczby sprze-
dawanych domowych, liczby godzin sprawowania opieki do-
mowej nad i osobami chorymi, liczby godzin przeznaczonych
na udzielanie lekcji,

2) o likwidacji prowadzonej

1a. Przepis art. 24 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym stosuje odpowiednio
w przypadku likwidacji gospodarczej, w tym w formie
cywilnej, lub z takiej a w przypadku

w

2. Nie za stanu zatrudnienia czasowego zatrudnienia pra-
cownika lub rodziny w miejsce nieobecnego pra-
cownika, którego trwa nieprzerwanie co najmniej dni i jest
spowodowana szczególnymi w tym urlopem,
na wojskowe.

3. W przypadkach wymienionych w ust. 2, w miejsce nieobecnego
pracownika podatnik nie zatrudni innego pracownika lub
rodziny, naczelnik skarbowego karty podatkowej w spo-
sób w art. 37.

4. Nie stanowi przeszkody do opodatkowania w formie karty podatkowej przekro-
czenie stanu zatrudnienia w I, z tabeli in-
ne, gdzie indziej w niewymienione”, II, III i IV tabeli:

1) nie o pracowników – podatnik prowadzi l-
na terenie gmin wymienionych w przepisach,

wykaz gmin zagr szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym
oraz zawiadomi o tym naczelnika skarbowego, albo

2) nie o pracowników – podatnik gospo-
darstwo rolne wykonuje gospodar-

w o liczbie do 5000 oraz zawiadomi o tym
naczelnika skarbowego,

3) nie o trzech pracowników w latach 2003–2005.

5. Podatnikowi warunki w ust. 4 pkt 1–3
prawo do przekroczenia stanu zatrudnienia nie o

pracowników.

6. Z 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 zawia-
w formie pisemnej naczelnika skarbowego, w terminie

siedmiu dni od powstania zmiany. zawiado-
mienie dotyczy zatrudnienia osoby, o której mowa w art. 25 ust. 6 pkt 2 lit. d),

w nim szczegó zakres które osoba ta ma

8. w trakcie roku podatkowego gmina zostanie z wykazu gmin
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. o której mowa w ust. 4 pkt 2, przyjmuje stanu
na 31 grudnia roku rok podatkowy.

Art. 37.

W razie zawiadomienia o zmianach, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1 lit. b) i
ust. 3, zmiana podatku w formie karty podatkowej
od w którym za ten

pobiera w 1/30 dotychczasowej za
przed dniem, w którym zmiana,

lub zmniejszonej o 1/30 nowej za cz
tego

Art. 38.

1. Podatnik zrzec zastosowania opodatkowania w formie karty podatko-
wej w terminie 14 dni od dnia decyzji podat-
ku dochodowego w formie karty podatkowej. Przepis art. 32 ust. 2 stosuje
odpowiednio.

2. Do w którym podatnik zastosowania opodatkowania
w formie karty podatkowej, on za podatek dochodowy w
formie karty podatkowej, w stawki w decyzji w sprawie
ustalenia jej na dany rok.

Art. 39.

1. Podatnik, który zawiadomi w formie pisemnej naczelnika skarbowego o
utracie warunków do opodatkowania w formie karty podatkowej, jest a-
ny, od dnia, w którym utrata tych warunków,

1) i od przychodów ewidencjonowanych, spe
nia warunki w rozdziale 2, albo

2) – chyba, jest zwolniony od tego – i
podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

2. W stosunku do podatników, o których mowa w ust. 1 pkt 2, za
roku opodatkowaniu na ogólnych zasadach, za do ustalenia po-

datku dochodowego za ten okres przyjmuje dochód od dnia utraty
warunków do opodatkowania w formie karty podatkowej.

Art. 40.

1. W przypadku, gdy podatnik:



1) poda we wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatko-
wej dane niezgodne ze stanem faktycznym, nieuzasadnione za-
stosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, ustalenie wy-

podatku dochodowego w formie karty podatkowej w kwocie
od lub

2) prowadzi nierzetelnie (niezgodnie ze stanem faktycznym) zatrud-
nienia mimo nie prowadzi tej ewidencji, a stwierdzony
stan zatrudnienia jest od naczelnikowi skarbo-
wego, lub

3) nie zawiadomi naczelnika skarbowego w terminie, o którym mowa
w art. 36 ust. 7, o zmianach warunków do opodatko-
wania w formie karty podatkowej albo na

podatku dochodowego w formie karty podatkowej, w za-
wiadomieniu poda dane w tym zakresie niezgodne ze stanem faktycznym,
lub

4) w rachunku lub fakturze wyrobu, towaru lub wy-
konanie poda dane istotnie niezgodne ze stanem faktycznym

– naczelnik skarbowego stwierdza decyzji, o której mowa w
art. 30 ust. 1.

2. W przypadkach w ust. 1:

1) podatnicy podatek dochodowy na ogólnych zasadach
za rok podatkowy,

2) powstaje od pierwszego dnia mie-
po w którym decyzja

decyzji podatku dochodo-
wego w formie karty podatkowej.

Art. 41.

W razie zaistnienia o których mowa w art. 40, kwoty z
karty podatkowej zalicza na podatek dochodowy na ogólnych zasadach
za dany rok podatkowy.

4

podatek dochodowy od przychodów osób duchownych

Art. 42.

1. Osoby duchowne przychody z otrzymywanych w z
funkcjami o charakterze duszpasterskim, od tych przycho-

dów podatek dochodowy w formie od przychodów osób duchownych,
zwany dalej

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, naczelnika
skarbowego o funkcji o charakterze duszpasterskim w
terminie 14 dni od dnia funkcji.

Art. 43.

1. Kwartalne stawki od przychodów proboszczów i od przychodów wika-
riuszy one odpowiednio w nr 5 i 6 do ustawy.



2. Kwartalne stawki od przychodów proboszczów i od przychodów wika-
riuszy, o których mowa w ust. 1, stosuje odpowiednio do osób duchownych
wszystkich porównywalne funkcje.

3. przyjmuje stanu na 31 grudnia roku po-
rok podatkowy.

Art. 44.

1. ulega o na ubezpieczenie zdrowotne,
zgodnie z przepisami o opieki zdrowotnej finansowanych ze

publicznych przez w kwartale, za jaki
uiszczany jest o ile ta nie odliczona od podatku docho-
dowego.

2. Kwota na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w ustawie z dnia 27
sierpnia 2004 r. o opieki zdrowotnej finansowanych ze
publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135), o zmniejsza
od przychodów osób duchownych, nie 7,75% podstawy wy-
miaru tej w przepisach.

3. wydatków na cele, o których mowa w ust. 1, ustala na podstawie
dokumentów ich poniesienie.

4. Do dnia 31 stycznia roku po roku podatkowym, osoba duchowna
jest w skarbowym, którym kieruje naczelnik
skarbowego miejsca wykonywania funkcji o charakterze
duszpasterskim ustalonego wzoru, o

na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierp-
nia 2004 r. o opieki zdrowotnej finansowanych ze pu-
blicznych, i odliczonej od w poszczególnych

5. Przepisy ust. 1–4 i art. 47 stosuje do o których mowa w art. 27b ust.
1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym. Przepis art. 27b ust. 4 ustawy o podatku
dochodowym stosuje odpowiednio.

Art. 45.

1. Wikariusze lub inni duchowni czasowo funkcje proboszczów
stawek w nr 5.

2. Osoby duchowne jednostkami
w wydzielonej parafii (wikariaty eksponowane, kuracje, lo-

kacje itd.) stawek w nr 5, a-
h dla liczby tej parafii. Proboszcz parafii w

takim przypadku stawki liczbie
zmniejszonej o wydzielonej parafii.

3. Rektorzy i inne osoby duchowne jednostkami posiadaj
cymi bez wydzielonej parafii

stawek w nr 6, dla parafii o liczbie
1.000 do 3.000, w od siedziby kierowanej jednostki lub

miejsca zatrudnienia.

4. Osoby duchowne nie funkcji proboszczów, wikariuszy i rektorów, które
przychody wymienione w art. 42 ust. 1, z misji, rekolekcji oraz innych

religijnych, naczelnika skarbowego o
takich przychodów, stawek w nr



6 dla parafii o liczbie 1.000 do 3.000, w od
miejsca zamieszkania.

Art. 46.

1. Naczelnik skarbowego miejsca wykonywania funkcji o
charakterze duszpasterskim, zwany dalej naczelnikiem
skarbowego”, wydaje na
rok podatkowy.

2. naczelnik skarbowego, na wniosek osoby duchownej, odpo-
wiednio stawki w nr 5 i 6, liczba
wyznawców na danym terenie stanowi w ogólnej liczbie mieszka
ców. Osoba duchowna jest do wniosku o
liczbie wyznawców. Przepis ust. 1 stosuje odpowiednio.

Art. 47.

Osoby duchowne pomniejszony o w kwartale na
ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o

opieki zdrowotnej finansowanych ze publicznych (Dz. U. Nr
210, poz. 2135), bez wezwania – w terminie do dnia 20 po

a za czwarty – do dnia 28 grudnia roku podatkowego, na
rachunek skarbowego.

Art. 48.

1. W razie wykonywania funkcji w za
okres od dnia wykonywania funkcji do ustala za

w 1/90 stawki kwartalnej.

2. W razie zaprzestania na wykonywania funkcji i tego faktu a-
naczelnikowi skarbowego, odpowiednio zmniejsza

w sposób w ust. 1.

3. W razie przerwy w wykonywaniu funkcji jeden i
zawiadomienia o tym naczelnika skarbowego w trzech
dni od dnia przerwy, zmniejsza w
sposób w ust. 1 o przerwy ponad

Art. 49.

1. W razie zmiany miejsca wykonywania funkcji, osoba duchowna jest
w terminie siedmiu dni o tym naczelników skarbowych

dotychczasowego i nowego miejsca wykonywania funkcji
oraz dane do ustalenia nowego
miejsca wykonywania funkcji. zawiadomienia dotyczy od-
powiednio osób, których charakter wykonywanej funkcji ulega zmianie.

2. W przypadkach w ust. 1 naczelnik skarbowego,
za okres do roku podatkowego, stosuje od-

powiednio przepis art. 48 ust. 1.



Art. 50.

Osoby duchowne zwolnione od
podatkowych o dochodu ze przychodu ry-

Art. 51.

1. Osoby duchowne zrzec opodatkowania w formie za dany rok
podatkowy, do dnia 20 stycznia roku podatkowego lub do dnia

funkcji o charakterze duszpasterskim w przypadku
tych funkcji w roku podatkowego i za ten

rok podatek dochodowy na ogólnych zasadach,
przychodów i rozchodów na zasadach w przepisach.

2. Zrzeczenia, o którym mowa w ust. 1, osoba duchowna dokonuje poprzez e-
nie, naczelnikowi skarbowego, pisemnego lub
w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2, osoba duchowna zrze-
ka opodatkowania w formie od dnia wyko-
nywania funkcji o charakterze duszpasterskim.

3. Osoby duchowne zrzec i podatek dochodo-
wy na ogólnych zasadach, przychodów i rozcho-
dów na zasadach w przepisach, o tym na

naczelnika skarbowego w terminie 14 dni po otrzy-
maniu decyzji

4.

5

Przepisy wspólne

Art. 52.

1. Podatnicy pracownikom ze stosunku pracy, o któ-
rych mowa w art. 12 ustawy o podatku dochodowym,
karty przychodów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 7.

2. Minister do spraw finansów publicznych w drodze rozporz
dzenia, sposób prowadzenia kart przychodów.

3. Minister do spraw finansów publicznych w drodze rozporz
dzenia, wzory:

1)

2) zeznania, o którym mowa w art. 21 ust. 2 pkt 2,

3) wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, o któ-
rym mowa w art. 29 ust. 1,

4) rocznych deklaracji o na ubezpieczenie zdro-
wotne, o których mowa w art. 31 ust. 4 i 6 oraz art. 44 ust. 4 i 5

wraz z co do sposobu ich terminu i
miejsca



Art. 53. (uchylony).

Art. 54.

1. Stawki w nr 3, 5 i 6 do ustawy oraz kwota, o której mowa
w do nr 3 do ustawy I pkt 4, corocznie, po-

od roku podatkowego 2004, w stopniu
wzrostu cen towarów i konsumpcyjnych w okresie pierw-

szych trzech roku rok podatkowy w stosunku do te-
go samego okresu roku przez Prezesa Urz
du Statystycznego w Dzienniku Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor
Polski”.

2. Przy obliczaniu kwot i stawek w sposób w ust. 1, z ust.
3, pomija w groszach.

3. Przy obliczaniu stawek w I tabeli w zakresie parkin-
gowych, VI oraz VIII–XI tabeli, stawki do pe
nych groszy w ten sposób, kwoty

1) mniej 5 groszy pomija

2) 5 i groszy do groszy.

Art. 55.

1. Minister do spraw finansów publicznych w terminie do dnia 30 listo-
pada roku rok podatkowy w drodze obwieszczenia w
Dzienniku Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, kwoty i
stawki, obliczone zgodnie z art. 54.

2. (uchylony).

6

Zmiany w przepisach przepisy i

Art. 56.

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 zmiany:

1) w art. 9 w ust. 3 wyrazy „w art. 30 ust. 1 pkt 6” wyrazami „w usta-
wie z dnia 20 listopada 1998 r. o podatku dochodowym od nie-
których przychodów przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz.
930), zwanej dalej o podatku dochodowym””;

2) w art. 26:

a) w ust. 5 wyrazy podatkiem dochodowym na podstawie art.
30 ust. 1 pkt 6” wyrazami od przychodów ewiden-



cjonowanych na podstawie ustawy o podatku dochodo-
wym”,

b) w ust. 13 wyrazy „art. 30 ust. 4” wyrazami „art. 11 ustawy o
podatku dochodowym”,

c) dodaje ust. 13a w brzmieniu:

„13a. Wydatki na cele w ust. 1 odliczeniu od dochodu,
nie odliczone od przychodów na podstawie art. 11

ustawy o podatku dochodowym.”;

3) w art. 27a:

a) w ust. 7 w pkt 2 na przecinkiem i dodaje pkt 3 w
brzmieniu:

„3) wydatki na cele w ust. 1 nie odliczone od od
przychodów ewidencjonowanych na podstawie art. 14 ustawy o zry-

podatku dochodowym.”,

b) w ust. 16 wyrazy „art. 30 ust. 4” wyrazami „art. 14 ustawy o
podatku dochodowym”;

4) w art. 30:

a) w ust. 1 pkt 6 i 8,

b) ust. 2,

c) w ust. 3 wyrazy „pkt 1–6 i 8” wyrazami „pkt 1–5 oraz 9 i 11”,

d) ust. 4,

e) w ust. 5 pkt 2,

f) ust. 6 i 7;

5) w art. 41 w ust. 4 w pkt 2 wyrazy „oraz w pkt 8, tak
przepisy”.

Art. 57.

1. Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej od dnia 1
stycznia 1999 r. nie do dnia 20 stycznia 1999 r.

2. wniosku, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy podatników,
którzy do 1998 r. prowadzili i byli opodatkowani
w formie karty podatkowej.

3. Zrzeczenie, z opodatkowania w formie od dnia 1 stycznia 1999 r., o któ-
rym mowa w art. 51 ust. 1, nie do dnia 20 stycznia
1999 r.

Art. 57a.

Zwalnia od podatku kwoty umorzenia oraz zwrotu z usta-
wy z dnia 25 lipca 2008 r. o szczególnych dla osób fizycznych uzy-

niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr
143, poz. 894).

Art. 58.

Ustawa wchodzi w z dniem 1 stycznia 1999 r., z tym przepisy art. 16, art. 35
ust. 4, art. 52 ust. 2 oraz art. 56 pkt 4 lit. e) w z dniem



nr 1

WYKAZ WYROBÓW LUDOWEGO I ARTYSTYCZNEGO
(ATESTOWANYCH PRZEZ KOMISJE ARTYSTYCZNE

I ETNOGRAFICZNE)

I. Wyroby ludowego i artystycznego z metalu

Lp. Symbol PKWiU Nazwa wyrobu

1 2 3

1 ex 25.71.1 Wyroby i z 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 nieszla-
chetnych

3 ex 25.99.24.0 Statuetki i wyroby dekoracyjne oraz ramki do fotografii,
obrazków lub podobne, ramki z lusterkami z metali nieszlachet-
nych – w tym medale

4 ex 25.99.29.0 Wyroby z metali nieszlachetnych gdzie indziej nieskla-
syfikowane

5 ex 26.52.26.0 Koperty do zegarków, obudowy zegarów i ich

6 ex 27.40.2 Lampy i

7 ex 32.12.13.0 i jej oraz wyroby jubilerskie i ich
ze i srebra lub platerowane metalem szlachetnym

8 ex 32.12.14.0 wyroby wykonane z metali szlachetnych; wyroby z
naturalnych lub hodowlanych, kamieni szlachetnych lub a-
chetnych – w tym medale z metali szlachetnych, z
pasków i bransoletek do zegarków oraz ich wykonanych z
metali szlachetnych

9 ex 32.13.10.0 sztuczna i podobne wyroby – w tym medale oprawione w
z pasków i bransoletek do zegarków oraz

ich wykonanych z metali nieszlachetnych pokrytych meta-
lem szlachetnym

II. Wyroby ludowego i artystycznego z ceramiki

Lp. Symbol PKWiU Nazwa wyrobu

1 2 3

1 ex 23.41.11.0 Zastawy naczynia kuchenne oraz go-
spodarstwa domowego i toaletowe, z porcelany,

2 ex 23.41.12.0 Zastawy naczynia kuchenne oraz go-
spodarstwa domowego i toaletowe, z z porcelany,



3 ex 23.41.13.0 Statuetki i ceramiczne wyroby dekoracyjne

4 ex 23.49.12.0 wyroby ceramiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane – z
wyrobów budowlanych

5 ex 26.52.26.0 Koperty do zegarków, obudowy do zegarów i ich

6 ex 27.40.2 Lampy i

7 ex 32.13.10.0 sztuczna i podobne wyroby

8 ex 32.99.41.0 Zapalniczki do papierosów i zapalniczki; fajki do tytoniu
cybuchy), cygarniczki oraz tych wyrobów

fajki i cybuchy, cygarniczki do papierosów i cygar oraz
ich fajek, z ceramiki

9 ex 90.03.12.0 prac autorów, kompozytorów i artystów, z
artystów wykonawców, malarzy, grafików i

dotyczy

– artystycznych wyrobów z ceramiki innych
i

10 ex 90.03.13.0 prac malarzy, grafików i

dotyczy

– z ceramiki

III. Wyroby ludowego i artystycznego ze

Lp. Symbol PKWiU Nazwa wyrobu

1 2 3

1 ex 23.13.12.0 Kieliszki i szklanki z szklano-ceramicznych

2 ex 23.13.13.0 Wyroby ze w rodzaju stosowanych do celów ku-
chennych, toaletowych, biurowych, do dekoracji itp.

3 ex 23.19.24.0 szklane do lamp i
tablice informacyjne itp.

4 ex 23.19.26.0 Wyroby szklane, gdzie indziej niesklasyfikowane

5 ex 32.13.10.0 sztuczna i podobne wyroby

dotyczy

– sztucznej szklanej

6 ex 90.03.12.0 prac autorów, kompozytorów i artystów, z
artystów wykonawców, malarzy, grafików i

dotyczy

– artystycznych wyrobów ze innych
i

7 ex 90.03.13.0 prac malarzy, grafików i

dotyczy

– i ze

IV. Wyroby ludowego i artystycznego z drewna, wikliny,
trzciny, oraz papieru



Lp. Symbol PKWiU Nazwa wyrobu

1 2 3

1 ex 16.24.12.0 Beczki i wyroby bednarskie, z drewna

dotyczy

– beczek i kompletów beczkowych z drewna iglastego, z drewna
do z drewna

2 ex 16.29.12.0 Przybory i kuchenne, z drewna

3 ex 16.29.13.0 Intarsje i mozaiki, kasety i na lub i po-
dobne statuetki oraz ozdoby, z drewna

4 ex 16.29.14.0 Ramy do obrazów, fotografii, luster lub podobnych przedmiotów
oraz wyroby, z drewna – z

1) obuwia z drewna (bez cholewek i usztywniaczy);

2) ozdób i dodatków z drewna do wyrobów w gru-
powaniach PKWiU: 15.12.11.0 i 32.99.21.0

5 ex 16.29.25.0 Wyroby ze esparto i w rodzaju sto-
sowanych do wyplatania; wyroby koszykarskie i wikliniarskie

z

– mat z trzciny pospolitej izolacyjnych, mat z trzciny pospolitej
podtynkowych

– mat ze izolacyjnych dla budownictwa

– wyrobów z do wyplatania (z t-
kiem gdzie indziej niesklasyfikowanych

6 ex 17.22.11.0 Papier toaletowy, chusteczki do nosa, chusteczki i higie-
niczne lub kosmetyczne, obrusy i serwetki wykonane z masy celu-
lozowej, papieru, waty celulozowej lub z celulozo-
wych

dotyczy

– serwetek i obrusów z papieru, waty celulozowej lub
tissue

7 ex 17.22.12.0 Podpaski higieniczne i tampony, pieluszki i dla
oraz podobne wyroby sanitarne lub wyroby i akcesoria

wykonane z masy celulozowej, papieru, waty celulo-
zowej lub z celulozowych

dotyczy

– wyrobów do domowego z papieru, waty celulozowej
lub tissue – firanek

8 ex 17.23.13.0 Rejestry, rachunkowe, skoroszyty, zeszyty, formularze i po-
z papieru lub tektury

dotyczy

–

– albumów na próbki lub do kolekcji, z papieru lub tektury

9 ex 17.29.19.0 Papier do wyrobu papierosów, szpule, cewki, cewki

i podobne z masy papierniczej; papier i tektura filtracyjne;
z papieru i tektury, gdzie indziej niesklasyfi-



kowane

dotyczy

– koronek i haftów z papieru lub tektury

10 ex 31.00.12.0 Meble do siedzenia o konstrukcji drewnianej

11 ex 31.02.10.0 Meble kuchenne

dotyczy

– mebli kuchennych drewnianych regionalnych i artystycznych

12 ex 31.09.12.0 Meble drewniane, w rodzaju w sypialniach, pokojach
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
(np. z trzciny, wikliny, bambusa)

15 ex 32.13.10.0 sztuczna i podobne wyroby

dotyczy

– sztucznej, – z drewna

16 ex 32.99.41.0 Zapalniczki do papierosów i zapalniczki; fajki do tytoniu
cybuchy), cygarniczki oraz tych wyrobów

dotyczy

– fajek i cybuchów, cygarniczek do papierosów i cygar oraz ich
fajek – o charakterze z drewna

lub korzenia

V. Wyroby ludowego i artystycznego

Lp. Symbol PKWiU Nazwa wyrobu

1 2 3

1 ex 13.20.1 Tkaniny z naturalnych innych z e-
niem tkanin specjalnych

2 ex 13.20.20.0 Tkaniny

3 ex 13.20.4

z

13.20.44.0

13.20.46.0

Tkaniny z tkaniny frotté
oraz tkaniny specjalne

Gaza, z tkanych

Tkaniny z szklanych, z tkanymi

4 ex 13.91.19.0 dzianiny z dzianinami futerkowymi

dotyczy

-tkanin o dzianinowym lub

5 ex 13.92.11.0 Koce i pledy, z koców elektrycznych

6 ex 13.92.12.0

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, z draperiami, i rolety lam-
brekiny okienne i

10 ex 13.92.16.0 Wyroby gdzie indziej niesklasyfikowane;
zestawy tkanin i do wykonywania dywaników, gobelinów
itp.

11 ex 13.93.11.0 Dywany, chodniki i tekstylne pokrycia wi
zane

12 ex 13.93.12.0 Dywany, chodniki i tekstylne pokrycia tkane,
z i flokowanych

13 ex 13.93.13.0 Dywany, chodniki i tekstylne pokrycia o-
we

14 ex 13.93.19.0 dywany, chodniki i tekstylne pokrycia
filcowe

15 ex 13.96.17.0 tkane; tkane z osnowy bez za po-
kleju (bolducs); itp.

16 ex 13.99.11.0 Tiule i wyroby siatkowe, z tkanin i dzianin;
koronki w sztukach, w postaci lub aplikacji

17 ex 13.99.12.0 Hafty w sztukach, w postaci lub aplikacji

VI. Wyroby ludowego i artystycznego

Lp. Symbol PKWiU Nazwa wyrobu

1 2 3

1 ex 13.92.12.0

2 ex 13.92.13.0 Obrusy i serwety

3 ex 14.13

z

14.13.4

wierzchnia

i gdzie indziej nie-
sklasyfikowane

4 ex 14.14

z

14.14.25.0

Bielizna

Biustonosze, pasy, gorsety, szelki, pasy do i
podobne oraz ich

5 ex 14.19

z

14.19.12.0

i dodatki

Dresy, ubiory narciarskie, stroje i z
dzianin

6 ex 14.31.10.0 Rajstopy, skarpetki i wyroby

7 ex 14.39.10.0 Blezery, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne wyroby
dziane

VII. Wyroby ludowego i artystycznego skórzane

Lp. Symbol PKWiU Nazwa wyrobu

1 2 3



1 ex 14.11.10.0 ze skóry lub skóry wtórnej

2 ex 14.20.10.0 dodatki i wyroby ze skór futerko-
wych, z

3 ex 15.12.11.0 Wyroby rymarskie z dowolnego przeznaczone dla zwie-
– z biczy i szpicrut, lasek, lasek z i

innych lasek

4 ex 15.12.19.0 wyroby ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej, gdzie
indziej niesklasyfikowane, wyroby w rodzaju stosowa-
nych w maszynach lub mechanicznych itp.

dotyczy

– wyrobów ze skóry lub skóry wtórnej, gdzie indziej niesklasyfi-
kowanych

5 ex 15.20 Obuwie

6 ex 90.03.12.0 prac autorów, kompozytorów i artystów, z
artystów wykonawców, malarzy, grafików i a-

rzy

dotyczy

– artystycznych wyrobów ze skóry

7 ex 90.03.13.0 prac malarzy, grafików i

dotyczy

– artystycznych wyrobów ze skóry

VIII. Wyroby ludowego i artystycznego osobno niewymienione

Lp. Symbol PKWiU Nazwa wyrobu

1 2 3

1 ex 13.99 Wyroby tekstylne, gdzie indziej niesklasyfikowane

dotyczy

– puszków do pudru

2 ex 15.12 Wyroby rymarskie; torby torebki i podobne wy-
roby kaletnicze

– dotyczy batów i szpicrut

3 ex 16.29 wyroby z drewna; wyroby z korka, i

w rodzaju stosowanych do wyplatania

dotyczy

– do parasolek, lasek i podobnych przedmiotów,

– bloków do wyrobu fajek do palenia tytoniu

4 ex 17.29 wyroby z papieru i tektury

dotyczy

– papierowych ozdóbek

5 ex 20.51 wybuchowe;

dotyczy

–



6 ex 22.19 wyroby z gumy

dotyczy

– szczotek gumowych,

– cybuchów fajek z ebonitu,

– grzebieni, spinek, szpilek, do i podobnych
z ebonitu

7 ex 22.23 Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa

dotyczy

– tj. winylowych, lino-
leum, itp., z tworzyw sztucznych

8 ex 22.29 wyroby z tworzyw sztucznych

dotyczy

– cygarniczek, grzebieni, do drobnych artyku-
z tworzyw sztucznych

9 ex 25.99 gotowe wyroby metalowe, gdzie indziej niesklasyfiko-
wane

dotyczy

– termosów i butelek metalowych,

– metalowych odznak i insygniów wojskowych, metalowych
do metalowych i ram parasolek

10 ex 26.51.32.0 traserskie

11 ex 28.99 maszyny specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej nie-
sklasyfikowane

dotyczy

– karuzeli, strzelnic i dla weso-
miasteczek

12 ex 30.92 Rowery i wózki inwalidzkie

dotyczy

– wózków

13 ex 32.20.12.0 strunowe instrumenty muzyczne – z in-
strumentów muzycznych strunowych smyczkowych oraz gitar i
harf

14 ex 32.99 wyroby, gdzie indziej niesklasyfikowane

dotyczy

– globusów plastycznych

– tablic do pisania

15 ex 90.03.12.0 prac autorów, kompozytorów i artystów, z
artystów wykonawców, malarzy, grafików i a-

rzy

dotyczy

– prac wykonanych np. druków reklamowych wykona-
nych przez artystów innych autorzy, kompozytorzy,
wykonawcy, malarze, graficy i



16 ex 90.03.13.0 prac malarzy, grafików i

dotyczy

– obrazów, rysunków, pasteli, grafik, plakatów,
druków reklamowych wykonanych

– z dowolnego mate-



nr 2

WYKAZ KTÓRYCH PODATNIKA
Z OPODATKOWANIA OD PRZYCHODÓW EWIDENCJO-
NOWANYCH, OZNACZONYCH POLSKIEJ KLASYFIKACJI

WYROBÓW I

Lp. Symbol PKWiU Nazwa

1 2 3

1 ex 02.40.10 z
dotyczy

– doradztwa w zakresie lasem

2 41.00.10.0 grupowaniem „Budynki mieszkalne”

3 41.00.20.0 grupowaniem „Budynki niemieszkalne”

4 ex 42.1 Drogi i szynowe; roboty ogólnobudowlane z bu-
dróg i szynowych

dotyczy

– realizacji projektów inwestycyjnych na rachunek obej-
finansowe, techniczne i rzeczowe w

celu przygotowania lub budowy: dróg i autostrad, dróg szyno-
wych i kolei podziemnej oraz podziemnych, mostów i
tuneli

5 ex 42.21 i sieci rozdzielcze; roboty ogólnobudowlane
z

dotyczy

– realizacji projektów inwestycyjnych na rachunek obej-
finansowe, techniczne i rzeczowe w

celu przygotowania lub budowy i
sieci rozdzielczych

6 ex 42.22 Linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne; roboty ogólnobu-
dowlane z linii telekomunikacyjnych i elektroe-
nergetycznych

dotyczy

– realizacji projektów inwestycyjnych na rachunek obej-
finansowe, techniczne i rzeczowe w

celu przygotowania lub budowy rozdzielczych linii elektroe-
nergetycznych i telekomunikacyjnych

7 ex 42.91 obiekty wodnej; roboty ogólnobudowlane
z obiektów wodnej

dotyczy

– realizacji projektów inwestycyjnych na rachunek obej-
finansowe, techniczne i rzeczowe w



celu przygotowania lub budowy portów morskich i
obiektów wodnej

8 ex 42.99 obiekty i wodnej, gdzie indziej nie-
sklasyfikowane; roboty ogólnobudowlane z po-

obiektów i wodnej, gdzie indziej nie-
sklasyfikowane

dotyczy

– realizacji projektów inwestycyjnych na rachunek obej-
finansowe, techniczne i rzeczowe w

celu przygotowania lub budowy obiektów górniczych i pro-
dukcyjnych, obiektów innych budynki i obiek-
tów

9 46.12 w hurtowej paliw, rud, metali i
chemikaliów

10 46.14 w hurtowej maszyn,
statków i samolotów

11 46.18 w hurtowej o-
nych towarów

12 46.19 w hurtowej towarów ro-
dzaju

13 52.10.12.0 Magazynowanie i przechowywanie cieczy i gazów

14 ex 52.10.19.0 Magazynowanie i przechowywanie towarów

dotyczy

– magazynowania i przechowywania towarów w strefach

15 55.90.13.0 oferowania miejsc sypialnych w wagonach kolejowych i w
transportu

16 58.11.60.0 licencyjne z nabywaniem praw do bro-
szur, ulotek, map itp.

17 58.12.30.0 licencyjne z nabywaniem praw do korzystania z
wykazów i list (np. adresowych, telefonicznych)

18 58.14.40.0 licencyjne z nabywaniem praw do czasopism i
periodyków

19 58.19.30.0 licencyjne z nabywaniem praw do
wyrobów drukowanych

20 58.21.40.0 licencyjne z nabywaniem praw do korzystania z
gier komputerowych

21 58.29.50.0 licencyjne z nabywaniem praw do korzystania z
programów komputerowych

22 ex 59 z filmów, wideo, programów
telewizyjnych, i muzycznych

z

– miejsca lub czasu na cele reklamowe w filmach,
nagraniach wideo i programach telewizyjnych (PKWiU
59.11.30.0),

– z wydawaniem



(PKWiU 59.20.3),

– udzielania licencji na korzystanie z praw do
i muzycznych (PKWiU 59.20.40.0)

23 60 z nadawaniem programów i
abonamentowych

24 63.91.1 agencji informacyjnych

25 63.99 w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfi-
kowane

26 Sekcja K finansowe i ubezpieczeniowe

27 68.10.1 Kupno i na rachunek

28 68.20.1 Wynajem i lub

29 ex 68.3

z

68.32.1

z rynku

na zlecenie**

30 69 prawne, rachunkowo- i doradztwa podatkowego

31 ex 70 firm centralnych (head office); doradztwa z

z

z rynkiem rybnym (PKWiU ex
70.22.16.0)

32 71 architektoniczne i i analiz tech-
nicznych

33 72 w zakresie naukowych i prac rozwojowych

34 73 reklamowe; badania rynku i opinii publicznej

35 74.1 w zakresie specjalistycznego projektowania

36 ex 74.20.2 fotograficzne specjalistyczne

dotyczy

– fotoreporterów,

– wykonywania fotografii reklamowych i podobnych

37 74.3 pisemnych i ustnych*

38 ex 74.90.1 profesjonalne i techniczne i doradz-
twa, gdzie indziej niesklasyfikowane

dotyczy

– z wykonywaniem obmiarów budowlanych,

– prognozowania pogody,

– komercyjnego i wyceny, z
wyceny i

– doradztwa w zakresie

39 ex 74.90.20.0 profesjonalne, techniczne i handlowe, gdzie in-
dziej niesklasyfikowane

z



– doradców w zakresie agronomii

40 77.40 intelektualnej i podobnych produktów z wy-
prac chronionych prawem autorskim

41 78.10.1 przez pracy

42 79.90.32.0 w zakresie rezerwacji centrów konferencyjnych i hal wy-
stawienniczych

43 79.90.39.0 w zakresie rezerwacji biletów na imprezy rekreacyj-
ne, rozrywkowe i sportowe oraz w zakresie rezer-
wacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

44 80 detektywistyczne i ochroniarskie

z

– robót z instalowaniem systemów o-
wych i z monitoringiem

45 ex 81.10.10.0 pomocnicze z utrzymaniem

dotyczy

– z budynków
lub zajmowanych przez instytucje

46 ex 82.9 prowadzenie gospodarczej,
gdzie indziej niesklasyfikowane

z

– przyjmowania telefonów

47 ex 84 administracji publicznej i obrony narodowej; w za-
kresie
z

– ze zwalczaniem i zapobieganiem
(PKWiU 84.25.11.0)***

48 ex 85 w zakresie edukacji*

z

– wychowania przedszkolnego (PKWiU 85.10.10.0),***

– zawodowe certyfikaty i
uprawnienia w zakresie prowadzenia statków oraz w zakresie

(PKWiU ex 85.53.12.0)

49 86 w zakresie opieki zdrowotnej*

50 87.10.10.0 pomocy z zakwaterowaniem

51 ex 87.20.1 pomocy z zakwaterowaniem osobom
z zaburzeniami psychicznymi

dotyczy

– pomocy z zakwaterowaniem
osobom z zaburzeniami psychicznymi przez placówki inne
zarejestrowane szpitale*

52 ex 87.30.1 pomocy z zakwaterowaniem osobom
w wieku i osobom



dotyczy

– pomocy z zakwaterowaniem
osobom w wieku i osobom
przez placówki inne zarejestrowane szpitale*

53 ex 88.99.1 pomocy bez zakwaterowania, gdzie
indziej niesklasyfikowane

dotyczy

– pomocy przez psychologów,
psychoterapeutów w placówkach innych zarejestrowane
szpitale i z prowadzeniem praktyki prywatnej,*

– pomocy dla ofiar katastrof, i
imigrantów, z udzielaniem schronienia

54 90 kulturalne i rozrywkowe

55 ex 91 bibliotek, archiwów, muzeów oraz w za-
kresie kultury

z

– z ogrodów botanicznych i zoo-
logicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody
(PKWiU 91.04.1)***

56 93 ze sportem, i

57 94 przez organizacje

58 96.09.1 indywidualne, gdzie indziej niesklasyfikowane

* nie dotyczy pozarolniczej gospodarczej w ramach wol-
nych zawodów.

** opodatkowaniu stawki 17% przychodów.

*** opodatkowaniu stawki 8,5% przychodów.

**** nie dotyczy przychodów z umowy najmu, podnajmu, a-
wy, lub innych umów o podobnym charakterze, o których mowa w art. 6 ust.
1a.



nr 3

TABELA STAWEK PODATKU DOCHODOWEGO
W FORMIE KARTY PODATKOWEJ (w

I. oraz wytwórczo-

1. Stawki oznaczone w rubryce 3:

– „0” prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,

– „1” prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,

– „2” prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników,

– „3” prowadzonej przy zatrudnieniu 3 pracowników,

– „4” prowadzonej przy zatrudnieniu 4 pracowników,

– „5” prowadzonej przy zatrudnieniu 5 pracowników.

2. Za pracowników nie osób wymienionych w art. 25 ust. 6 pkt 2 ustawy.
3. Przy prowadzeniu wymienionej w tej tabeli dopuszczalne jest – poza

o których mowa w art. 4 pkt 1 ustawy – wytwarzanie:
a) przedmiotów (wyrobów) z powierzonego przez
b) przedmiotów (wyrobów) na indywidualne zamówienie z wy-

konawcy, w tym z ich instalowania,
cych indywidualne cechy przedmiotów (wyrobów) lub

– przedmioty (wyroby) te nie przeznaczone przez do dalszej od-
lub nie do celów wytwórczych lub jako su-

rowce, elementy,

4. Przy prowadzeniu wymienionej w poz. 70–76 dopuszczalne jest – poza
dla – wykonywanie dla innych odbiorców w rozmia-

rze nie kwoty 48.000 przychodu rocznie.
5. Za dla ze

w ust. 3 oraz o których mowa w art. 4 pkt 1 ustawy.
Przez rozumie osoby fizyczne i gospodarstwa domowe oraz inne
podmioty, tj. indywidualne gospodarstwa rolne i ogrodnicze, wytwórcze, bu-
dowlane, handlowe i prowadzone przez osoby fizyczne i nie

prawnej oraz prowadzone przez agentów. obej-
muje organizacje wyznaniowe i zakonne, placówki obcych
w rozumieniu dyplomatycznych i konsularnych) oraz rady i placówek, rady
rodziców i inaczej nazwane reprezentacje rodziców.

6. dla nie obejmuje z wytwarzaniem
wyrobów (w tym elementów, obróbki elementów) przeznaczo-
nych do celów produkcyjnych lub do dalszej oraz wykonywania robót bu-
dowlano- w ramach tzw. podwykonawstwa, inwestorem inne
osoby i jednostki wymienione w ust. 5.

7. Zakres oznaczonej w rubryce 2 tabeli symbolem „*” obejmuje
i wytwórczo –

8. Przy prowadzeniu wymienionej w poz. 79 w zakresie zbiorowego wypasu
owiec w rejonach górskich w sezonie letnim, stawki w rubrykach 4–6

przy zatrudnieniu nie 4 pracowników.



Lp.
Zakres

Ozna-
czenie
stawek

W o liczbie

do 5000 ponad 5000

do 50000 50000

1 2 3 4 5 6

1 0 225 262 287

1 386 418 481

2 492 566 642

3 616 704 784

2 w zakresie wyrobu

i naprawy blaszanych

0 163 176 200

1 308 333 355

2 379 418 468

3 rusznikarskie

0 114 128 137

1 212 250 275

4 w zakresie

- jubilerstwa

- dla

0 262 287 287

1 443 507 507

2 666 741 741

5 grawerskie

0 236 262 299

1 431 492 556

6 w zakresie

wyrobu

0 212 250 275

1 395 431 492

7 pobielania i

0 468 468 468

1 912 912 912

8 kowalskie

0 114 128 137

1 225 262 287

2 308 333 355



3 340 371 402

9 w zakresie

elektromechaniki

0 236 275 299

1 431 492 556

2 654 747 819

3 819 903 983

10 w zakresie kotlarstwa

0 212 250 275

1 379 418 468

11 w zakresie mechaniki maszyn

0 187 212 236

1 340 364 395

2 431 492 556

3 518 591 666

4 630 716 794

12 w zakresie mechaniki maszyn i
rolniczych

0 114 137 152

1 236 262 299

2 317 348 371

3 364 395 431

4 402 456 518

13 w zakresie elektromechaniki
medycznego

i laboratoryjnego

0 137 163 176

1 308 340 364

2 395 431 492

3 481 543 616

14 w zakresie mechaniki precyzyj-
nej

0 152 163 187

1 308 333 355

2 379 418 468



3 443 507 566

15 w zakresie

mechaniki maszyn

biurowych

0 152 163 187

1 317 348 371

16 w zakresie wyrobu i naprawy

wag

0 187 212 236

1 355 386 418

17 zegarmistrzowskie

0 114 137 152

1 250 275 308

2 324 355 379

3 371 411 456

18 w zakresie antykorozyjnego
zabezpieczania pojazdów

0 333 355 386

1 642 730 801

2 921 1011 1111

3 1178 1348 1518

19 w zakresie mycia oraz smaro-
wania samochodów

i motocykli oraz inne nie zwi
zane z ich

0 200 225 250

1 379 418 468

2 507 581 654

3 666 766 830

4 766 848 921

5 893 983 1075

20 w zakresie elektromechaniki, z
i

pojazdowej

0 250 275 308

1 443 518 581



2 654 754 819

3 784 856 939

21 naprawa i konserwacja

elektronicznych

0 163 187 212

1 333 355 386

2 411 468 531

22 w zakresie tele-

i radiomechaniki 0 163 176 200

1 317 348 371

2 395 431 492

3 518 591 666

4 630 716 794

23 w zakresie opon

0 324 324 324

1 556 556 556

2 741 741 741

3 838 838 838

24 wulkanizatorskie,

z opon

0 225 262 287

1 395 431 492

2 556 642 716

3 691 775 848

25 szklarstwo "*" 0 200 200 200

1 386 386 386

2 492 492 492

3 591 591 591

26 "*" 0 152 163 187

1 308 340 364

2 379 418 468

3 386 492 556

27 stolarskie, z wyrobu
trumien

0 200 225 250

1 355 386 418

2 468 531 604



3 591 666 754

28 "*" 0 152 152 152

1 299 299 299

2 364 364 364

29 w zakresie

0 128 152 163

1 262 299 324

2 333 355 386

3 364 395 431

30 tapicerskie 0 137 163 176

1 308 340 364

2 386 418 481

3 443 518 581

31 bednarstwo “*” 0 102 102 102

1 212 212 212

2 287 287 287

32 koszykarstwo "*"

0 250 250 287

1 566 566 566

2 801 801 801

33 wytwarzanie wyrobów

z i "*"

0 137 137 137

1 299 299 299

34 "*" 0 77 89 102

1 200 225 250

2 262 299 324

35 kilimiarstwo "*" 0 176 176 176

1 355 355 355

2 443 443 443

36 koronkarstwo,

z maszynowego "*" 0 89 89 89

1 200 200 200

37 hafciarskie 0 128 137 137

1 250 275 275

2 333 355 355



3 379 411 411

4 411 456 456

38 dziewiarstwo na drutach

i "*" 0 53 53 53

1 137 137 137

2 187 187 187

39 repasacja 0 53 53 53

1 137 137 137

40 w zakresie

0 89 102 114

1 212 236 262

2 287 317 340

41 w zakresie gorseciarstwa

0 89 102 114

1 212 236 262

2 287 317 340

42 czapnictwo i kapelusznictwo
"*" 0 137 137 137

1 275 275 275

2 348 348 348

43 modniarstwo"*" 0 152 152 152

1 299 299 299

2 371 371 371

44 krawieckie 0 77 89 102

1 163 187 212

2 262 299 324

3 333 355 386

4 355 386 418

5 402 456 518

45 cerowanie i naprawa a-
nie guzików, o-
wanie, plisowanie

0 53 53 53

1 114 128 137

2 152 163 187



46 w zakresie

0 176 200 200

1 355 386 386

2 468 531 531

3 616 691 691

47 cholewkarstwo "*" 0 114 114 114

1 250 250 250

2 333 333 333

48 szewstwo miarowe 0 128 152 163

1 287 317 340

2 355 386 418

3 402 443 507

49 szewstwo ortopedyczne "*"

0 89 102 114

1 225 262 287

2 308 333 355

3 355 386 418

50 szewstwo naprawkowe 0 65 77 89

1 163 176 200

2 225 262 287

51 i renowacja wyrobów
skórzanych i futrzarskich,

z mechanicznego czyszcze-
nia i farbowania wyrobów futrzarskich

0 128 152 163

1 250 275 308

2 333 355 386

3 371 411 456

52 w zakresie mechanicznego
czyszczenia i farbowania wyrobów
futrzarskich

0 187 212 236

1 340 371 402

2 431 492 556



53 w zakresie

0 187 212 212

1 364 395 395

2 492 556 556

3 630 704 704

54 rymarstwo,

z produkcji plandek "*"

0 89 102 114

1 200 225 262

2 275 308 333

55 - wyrób
skórzanych i skóropodobnych,

z roboczych, ochronnych i
sportowych "*"

0 137 137 137

1 275 275 275

2 348 348 348

56 "*" 0 77 77 77

1 137 137 137

2 200 200 200

57 i przerób w wiatrakach
oraz "*"

0 53 53 53

1 65 65 65

2 102 102 102

58 wytwarzanie waty z cukru "*", e-
nie kukurydzy "*"

0 53 65 65

1 128 137 137

59 w zakresie introligatorstwa

0 137 163 176

1 308 333 355

2 379 418 468

60 w zakresie lutnictwa

0 114 128 137

1 212 250 275

2 308 333 355



61 w zakresie organmistrzostwa

0 137 163 176

1 275 308 333

2 348 379 411

62 wyrób i naprawa instrumen-
tów

0 114 137 152

1 236 262 299

2 317 348 371

63 wyrób i naprawa instrumen-
tów perkusyjnych

0 137 163 176

1 275 308 333

2 340 371 402

64 wyrób i naprawa instrumen-
tów harmoniowych

i fortepianowych

0 114 137 152

1 250 275 308

2 333 355 386

65 wyrób

i naprawa instrumentów muzycznych
elektrycznych

i elektronicznych

0 137 163 176

1 299 324 348

66 ortopedyka "*" 0 65 65 77

1 137 163 176

2 212 236 262

3 236 262 299

67 w zakresie lakiernictwa

0 163 163 163

1 340 340 340

68 wytwarzanie szyldów

0 137 163 176



1 308 333 355

2 379 418 468

69 konserwacja i naprawa przedmiotów
zabytkowych

i artystycznych

0 152 163 187

1 308 333 355

2 379 418 468

3 443 518 581

70 w zakresie robót budowlanych:
murarskich, ciesielskich, dekarskich,
posadzkarskich, malarskich, a-
nych z

i tapetowaniem izolatorskich,
ze wznoszeniem

i konstrukcji stalowych

- dla

0 200 225 250

1 340 364 395

2 468 531 604

3 654 741 819

4 766 838 921

5 884 976 1066

71 w zakresie sztukatorstwa

- dla

0 152 163 187

1 262 299 324

2 348 379 411

3 411 468 531

72 w zakresie odgrzybiania budyn-
ków

- dla 0 200 225 250

1 340 364 395

73 w zakresie cyklinowania

- dla

0 152 163 187

1 308 333 355



74 w zakresie

- dla

0 152 163 176

1 287 317 340

2 364 395 431

3 468 531 604

75 w zakresie robót budowlanych
instalacyjnych z a-
niem instalacji: grzewczych, wentyla-
cyjnych, klimatyzacyjnych, wodnoka-
nalizacyjnych, gazowych, elektrycz-
nych i elektrycznego - dla

0 262 299 324

1 468 531 604

2 691 775 847

3 819 912 994

76 studniarstwo, z wiercenia
studni o ponad 30 m

- dla

0 250 250 250

1 317 317 317

2 616 616 616

77 maszynowa produkcji rolni-
czej i ogrodniczej

0 262 262 262

1 431 431 431

2 630 630 630

3 775 775 775

78 zwalczania szkodników i

0 137 137 137

1 287 287 287

79 utrzymania i zwie-

0 225 225 225



1 402 402 402

z czego

w zakresie zbiorowego wypasu
owiec w rejonach górskich w sezonie
letnim

176 176 176

80 w zakresie prania, prasowania i
firanek

0 163 176 200

1 308 340 364

2 386 418 481

81 w zakresie maglowania

0 65 77 89

1 163 176 200

2 212 250 275

82 w zakresie chemicznego czysz-
czenia i farbowania, z
czyszczenia

i farbowania wyrobów futrzarskich

0 152 163 187

1 299 324 348

2 364 395 431

3 443 456 518

4 468 518 581

83 pranie pierza i puchu 0 114 137 152

1 250 275 308

2 333 355 386

84 kominiarstwo 0 102 114 128

1 236 262 299

2 317 348 371

85 owadów

i odszczurzania

0 187 212 236

1 364 395 431

2 481 543 616



86 fryzjerskie dla kobiet

i

0 77 89 102

1 200 225 250

2 275 308 333

3 333 355 386

4 355 386 418

5 431 492 556

87 fryzjerskie dla

i

0 77 77 89

1 163 187 212

2 250 275 308

3 308 333 355

4 317 348 371

5 395 431 492

88 kosmetyczne 0 77 89 102

1 200 225 250

2 287 317 340

3 340 371 402

4 364 395 431

5 395 431 492

89 manicure, pedicure 0 53 65 65

1 128 137 137

2 152 163 187

3 212 250 275

4 236 262 299

5 317 348 371

90 fotograficzne:

z wykorzystaniem urz
do samoczynnego automatyczne-

go odbitek (samoczyn-
nych printerów)

0 340 371 402

1 666 754 819

2 866 957 1048



3 976 1080 1202

0 137 163 176

1 299 324 348

2 364 395 431

3 411 468 531

4 468 543 602

91 rysunków, planów i tek-
stów kserografii

i diazotypii

0 308 333 355

1 591 666 754

92 0 137 163 176

1 275 308 333

2 348 379 411

93 osób 0 40 40 40

94 w zakresie radiestezji 0 77 77 77

95 w gospodarstwach
domowych

0 137 163 176

parkingowe

Stawki bez na stan zatrudnienia

Lp. Parkingi
o liczbie stanowisk

Stawka

1 2 3

1

2

3

do

140

140 180

180

4 od stanowiska

560 + 6 od stanowiska 140

800 + 7 od stanowiska 180



inne, gdzie indziej w niewymienione

inne, gdzie in-
dziej w nie-

wymienione

W o liczbie

stawek w

do 5000 ponad 5000

do 50000
50000

od do od do od do

1 2 3 4 5 6 7

1500 2500 2000 3000 2500 3500

1. Stawki prowadzonej bez zatrudniania pracowników
prowadzona samodzielnie). Przez pracownika rozumie w osoby za-
trudnione jedynie przy wyrobów, przyjmowaniu na utrzymaniu

w prowadzeniu kasy i kierowców, konwojentów.

2. Do innych, gdzie indziej w czniku niewymienionych nie stosuje przepisów
3, w zakresie stanu zatrudnienia lub

niewliczania do stanu zatrudnienia pracowników.

3. Pod inne, gdzie indziej w niewymienione, rozumie
w PKWiU. W przypadku wymienienia w innym miejscu nr 3
stosuje zawsze stawki tam

4. W razie danych z opodatkowania w formie karty podatkowej, zgodnie
z ust. 5, nie stosuje do tych przepisów 3 ustawy, chyba dany ro-
dzaj wymieniony w innej nr 3.

5. Do innych, gdzie indziej w niewymienionych, nie zalicza

1) doradztwa w zakresie lasem (PKWiU ex 02.40.10),

2) grupowaniem owoce i warzywa przetworzone i zakonserwo-
wane” (PKWiU ex 10.39), z gotowymi
potrawami z warzyw i owoców (takimi jak: pakowane mieszanki
obrane lub po warzywa, tofu (ser sojowy)),

3) mieszania alkoholi destylowanych (PKWiU ex 11.01),

4) z zakupem win luzem i ich mieszaniem, oczyszczaniem i butelkowa-
niem (PKWiU ex 11.02),

5) naprawy i konserwacji maszyn biurowych, oraz fotokopiarek
(PKWiU ex 33.12.16.0),

6) grupowaniem z odprowadzaniem i oczyszczaniem e-
ków; osady ze kanalizacyjnych” (PKWiU 37),

7)

a) ze zbieraniem odpadów innych niebezpieczne do recyklin-
gu (PKWiU 38.11.1),

b) ze zbieraniem odpadów innych niebezpieczne do recy-
klingu (PKWiU 38.11.2),

c) z do przemieszczania odpadów innych nie-
bezpieczne (PKWiU 38.11.6),

d) ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych (PKWiU 38.12.1),

e) z do przemieszczania odpadów niebezpiecznych
do recyklingu (PKWiU 38.12.30.0),



f) z odpadów innych niebezpieczne w celu ich ostatecznego usuni
cia (PKWiU 38.21.10.0),

g) z usuwaniem odpadów innych niebezpieczne (PKWiU 38.21.2),

h) z przetwarzaniem odpadów niebezpiecznych (PKWiU
38.22.19.0),

i) z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych i odpadów
niebezpiecznych (PKWiU ex 38.22.2), z zagospodarowa-
nia odpadów promieniotwórczych (ponownego przetwarzania paliw i odpa-
dów) (PKWiU ex 38.22.21.0),

8) z i z odpadami
(PKWiU 39),

9) realizacji projektów inwestycyjnych na rachunek przedsi
finansowe, techniczne i rzeczowe w celu budowy lub przygotowania bu-

dynków mieszkalnych i niemieszkalnych do (PKWiU ex 41.00),

10) realizacji projektów inwestycyjnych na rachunek przedsi
finansowe, techniczne i rzeczowe w celu budowy lub przygotowania

obiektów i wodnej (PKWiU ex 42),

11) wynajmu budowlanego i do wraz z (PKWiU
ex 43.99),

12) w zakresie:

a) hurtowej i detalicznej i akcesoriów do pojazdów samocho-
dowych, z motocykli (PKWiU 45.1),

b) handlu i akcesoriami do pojazdów mechanicznych (PKWiU 45.3),

c) hurtowej i detalicznej motocykli, ich naprawy i konserwacji oraz
hurtowej i detalicznej i akcesoriów do nich (PKWiU ex

45.40), z grupowaniem konserwacji i na-
prawy motocykli, motorowery” (PKWiU 45.40.50.0),

13) grupowaniem „Handel hurtowy, z handlu hurtowego pojaz-
dami samochodowymi” (PKWiU 46),

14) w zakresie detalicznej paliw do pojazdów samochodowych (PKWiU
47.00.81.0),

15) grupowaniem:

a) „Transport i (PKWiU 49),

b) „Transport wodny” (PKWiU 50),

c) „Transport lotniczy” (PKWiU 51),

d) „Magazynowanie i transport” (PKWiU 52),

16) pocztowych powszechnych (operatora
publicznego) (PKWiU 53.10), pocztowych i kurierskich (PKWiU ex
53.20), z dostarczania zakupów do domu (PKWiU
53.20.12.0) oraz pocztowych i kurierskich w zakresie dostarcza-
nia gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 53.20.19.0),

17) z zakwaterowaniem i gastronomicznych (PKWiU sekcja I),

18) z:

a) wydawaniem periodyków i innych publikacji on-line, licencyjnych
z nabywaniem praw do periodyków i innych publikacji

(PKWiU ex 58.1),

b) wydawaniem oprogramowania (PKWiU 58.2), grupowaniem „Pakie-
ty oprogramowania (PKWiU ex 58.29.29.0), doty-

magnetycznych z zapisem i zapisem
obrazu,

19) grupowaniem:



a) z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi”
(PKWiU ex 59.1), z z filmów
(PKWiU 59.14.10.0),

b) w zakresie nagrywania i na o; na-
(PKWiU 59.20.1),

c) z programów radiofonicznych; nagra-
nych programów radiowych” (PKWiU 59.20.2),

20) z nadawaniem programów i abonamentowych
(PKWiU 60),

21) telekomunikacyjnych (PKWiU 61),

22) z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki i po-
z instalowania komputerów osobistych i peryfe-

ryjnego (PKWiU ex 62),

23) w zakresie informacji (PKWiU 63),

24) finansowych i ubezpieczeniowych (PKWiU ex sekcja K), z
holdingów finansowych sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 64.20.10.0,

25) z rynku (PKWiU 68),

26) grupowaniem profesjonalne, naukowe i techniczne” (PKWiU ex
sekcja M), z rynkiem rybnym,

27) wynajmu i (PKWiU 77),

28) wyszukiwania osób do pracy z wyszukiwania osób na stanowi-
ska kierownicze – dotyczy biur i agencji castingowych (organizo-
wanie obsady aktorskiej do filmów, programów telewizyjnych, sztuk teatralnych)
(PKWiU ex 78.10.12.0),

29)

a) przez agentów i turystycznych w zakresie rezerwacji biletów
(PKWiU 79.11.1),

b) przez agentów i turystycznych w zakresie rezerwacji zakwate-
rowania, 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 we (PKWiU
79.90.31.0),

g) w zakresie rezerwacji centrów konferencyjnych i hal wystawienniczych
(PKWiU 79.90.32.0),

h) w zakresie rezerwacji biletów na imprezy rekreacyjne, rozrywkowe i
sportowe oraz w zakresie rezerwacji, gdzie indziej nieskla-
syfikowanych (PKWiU 79.90.39.0),

30) detektywistycznych i ochroniarskich, z robót z instalo-
waniem systemów i z
monitoringiem (PKWiU ex 80),

31) pomocniczych z utrzymaniem (PKWiU 81.10.10.0), a-
nia obiektów (PKWiU 81.2),

32) z biura i
prowadzenie gospodarczej (PKWiU 82),

33) grupowaniem:

a) administracji publicznej i obrony narodowej; w zakresie obo-
(PKWiU 84),

b) w zakresie edukacji” (PKWiU 85),



c) w zakresie opieki zdrowotnej” (PKWiU 86),

d) pomocy z zakwaterowaniem” (PKWiU 87),

34) pomocy bez zakwaterowania – w tym udzielania pomocy mi
dzynarodowej ofiarom katastrof, i imigrantom, z udzielaniem
schronienia (PKWiU 88),

35) kulturalnych, rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych (PKWiU 90-93),

36) przez organizacje z
komercyjne i (PKWiU ex 94),

37) naprawy i konserwacji komputerów i peryferyjnych (PKWiU 95.11.10.0),

38) grupowaniem:

a) u indywidualne” (PKWiU 96),

b) przez organizacje i eksterytorialne” (PKWiU
99.00.10.0).

II. w zakresie handlu detalicznego napojami,

wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami

1. Stawki oznaczone w rubryce 3:
- "0" prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,
- "1" prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,
- "2" prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników,
- "3" doty prowadzonej przy zatrudnieniu 3 pracowników.

2. Za pracownika rodziny, z n-
ka.

3. W ramach detalicznej podatnicy
detalicznej 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), z tworzyw sztucznych (toreb i torebek)
(PKWiU ex 22.22.11.0, ex 22.22.12.0), (PKWiU 20.51.20.0), zapalni-
czek (PKWiU ex 32.99.41.0, ex 32.99.42.0) i papieru toaletowego (PKWiU ex
17.22.11.0).

4. W ramach detalicznej kwiatów podatnicy
detalicznej ziemi i do kwiatów (bez na symbol
PKWiU), doniczek (bez na symbol PKWiU), kwiatów i
sztucznych (PKWiU ex 32.99.55.0), nasion kwiatów (PKWiU 01.19.22.0), sa-
dzonek kwiatowych (PKWiU ex 01.30.10.0), zieleni spod
(PKWiU ex 01.19.21.0, ex 02.30.30.0), i zniczy (PKWiU ex 32.99.54),
kart (bez na symbol PKWiU) oraz maskotek (bez

na symbol PKWiU).
5. (uchylony).

W o liczbie

Lp. w zakresie handlu detalicznego do 5.000 ponad 5.000
do 50.000 50.000

od do od do od do

1 2 3 4 5 6 7 8 9



1 w tym owocami

i warzywami, napojami

i wyrobami

tytoniowymi

0

1

2

3

225

308

340

418

340

418

536

679

308

340

418

531

418

531

679

775

340

418

531

714

531

679

775

965

2 kwiatami 0

1

2

308

340

418

418

531

679

340

418

531

531

679

775

418

531

714

679

775

965



III. w zakresie handlu detalicznego

1. Stawki oznaczone w rubryce 3:
- "0" prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,
- "1" prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,
- "2" prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników.

2. Za pracownika rodziny, z n-
ka.

W o liczbie

Lp.

handlowa

w zakresie detalicznej do 5.000
ponad 5.000
do 50.000 50.000

od do od do od do

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 o-
wych

0

1

2

308

340

411

679

775

965

340

418

568

775

1264

1697

418

531

714

1264
1870

2482

IV. Gastronomia

1. Stawki oznaczone w rubryce 3:
- "0" prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,
- "1" prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,
- "2" prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników,
- "3" prowadzonej przy zatrudnieniu 3 pracowników,
-"4" prowadzonej przy zatrudnieniu 4 pracowników.

2. Za pracownika rodziny,
z

Lp. Prowadzenie gastronomicznej bez napojów o
1,5% alkoholu

Stawka

1 2 3 4

1 w zakresie lodów z automatów 0

1

2

3

4

299 - 395

395 - 518

468 - 591

543 - 666

730 - 857



2 w zakresie gastronomicznej 0

1

2

3

4

250 - 348

348 - 481

411 - 543

492 - 616

663 - 809

V. transportowe

1. Stawki pod lp. 1 i 2 nie jednak o 50%, w
razie wykonywania ze zmiennikiem.

2. Za zmiennika rodziny, nie ma

3. Stawki pod lp. 2 z samochodu arowego o
do 2 t.

4. Stawki pod lp. 4 prowadzonej przy zatrudnieniu nie
1 pracownika lub 1 rodziny, z ma

W o liczbie

Lp. Rodzaj do
25.000

ponad
25.000

do 100.000

ponad
100.000

do
500.000

500.000

1 2 3 4 5 6

1 taksówkowe w zakresie

przewozu osób

129 136 146 157

2 taksówkowe w zakresie

przewozu

194 212 229 254

3 Przewozy

z wykorzystaniem ludzkiej

i

81 81 81 81

4 transportu wodnego o-
wego

i towarowego, z

przewozu jednostkami

o mechanicznym

90 90 90 90

z czego:

w zakresie transportu osób na
rzece Dunajec przez flisaków pieni
skich

40 - 65 40 - 65 40 - 65 40 - 65

VI. rozrywkowe

1. Stawki przy zatrudnieniu nie 2 pracowników lub
2 rodziny, z



2. Znak "*" oznacza, w razie prowadzenia jednego karty
podatkowej dla oddzielnie, a tych sta-
wek o 50%.

3. W razie dwu lub rodzajów karty podatkowej
dla rodzaju oddzielnie, a tych stawek o

30% od w ust. 2.

Lp. Rodzaj Liczba

(samochodów)

Stawka

1 2 3 4

1 Automaty na
których nie prowadzone gry o
wygrane lub rzeczowe
(bilardy elektromechaniczne,

gry telewizyjne, gry elektro-
niczne), zabawki bujane (ru-
chome figury) oraz szafy graj
ce

do 2

2 do 4

4 do 6

6 do 8

8 do 10

10

26 od

52 + 61 od ponad 2

174 +75 od ponad 4

324 + 80 od ponad 6

484 + 92 od ponad 8

668 + 105 od ponad 10

2
Karuzele o obrocie prostym
(poziome z lub stoj
cymi sylwetkami dla dzieci,
poziome gondolowe lub krze-

pionowe gondolowe) i
o obrocie (elektrohy-
drau -

liczne gondolowe) dla dzieci - o
liczbie miejsc:

do 16

16 1*

1*

5 od miejsca

80 + 5 od miejsca ponad 16

3 Karuzele o obrocie -nym
(elektrohydrauliczne
lub elektropneumatyczne
gondolowe) - o liczbie
miejsc:
do 24

24 1*

1*

16 od miejsca

384 + 13 od miejsca ponad 24



4 Imprezy samochodowe
(pawilony, tory, miasteczka
samochodowe) - o liczbie samo-
chodów

do 6

6 do 12

12 do 24

24

60 od samochodu

360 + 94 od samochodu ponad 6

924 + 120 od samochodu ponad 12

2364 + 150 od samochodu ponad

24

5 Strzelnice 1

2

2

187

380

380 + 380 od strzelnicy ponad 2

6 Imprezy inne:

a) rzuty tasiemkar-
nie,

tarcze obrotowe

1

2

3

3

49

123

288

288 + 198 od ponad 3

b) bajazzo,

bilardy

do 4

4 do 6

6

13 od

52 + 15 od ponad 4

82 + 30 od ponad 6

7

i

1

2

2

51

262

262 + 262 od ponad 2

8 Kolejki torowe 1* 8

9

a) "Gigant" 1*

b) 1*

10 Imprezy

a) strachów, labirynt 1* 942

b) emocji 1* 767

c) lalkowa 1* 262

d) medium, pokazy
gadów 1* 152



e) gabinet pokazy ilu-
zjonistyczne

1* 65

f) gabinet luster 1* 34

g) hipodrom - kuce 1* 21



VII. domowych w mieszkaniach

W o liczbie

Lp. Rodzaj wykonywanej do 25.000

25.000

1 2 3 4

1

obiadów i kolacji w liczbie
rodzaju, w skali tygodniowej

do 10 na

227
241

2 do 20 na 312 329

3 do 30 na 358 -

4

jednodaniowych i napojów bezalkoho-
lowych na podstawie umowy zawartej z a-

do prowadzenia gastronomicznej lub
turystycznej

w liczbie:

do 50 na
273 298

5 do 100 na 358 394

VIII. Wolne zawody - w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego

Lp. Rodzaj wykony-
wanego zawodu

Liczba godzin przezna-
czonych na wykony-
wanie zawodu mie-

Stawka

1 2 3 4
1. Lekarz i lekarz

stomatolog
do 48

48 do 96
96

11,10 za
532,80 + 14,90 za ponad 48
1248,00

2. Felczer 3,30 za

3. Technik denty-
styczny

do 24
24 do 96
96

9,80 za
235,20 + 12,80 za ponad 24
1156,80

4. 1,30 za

1. Stawka dotyczy wykonywania zawodu przy zatrudnieniu jednej pomocy fa-
chowej lub przyuczonej.

2. Stawka nie dotyczy prowadzonej w formie cywilnej osób fizycznych.



IX. Wolne zawody - weterynaryjnych

1. Stawka dotyczy wykonywania zawodu przy zatrudnieniu jednej pomocy fa-
chowej lub przyuczonej.

2. Za pomoc lub nie lekarza weterynarii.

3. Stawki nie prowadzonej w formie cywilnej osób fizycznych.

4. Stawka pod lit. b) dotyczy podatników, którzy
weterynaryjne i zatrudnieni na podstawie umowy o w
wymiarze czasu pracy w weterynaryjnej organów administracji publicznej.

Rodzaj wykonywanego

zawodu

Liczba godzin

przeznaczonych na

wykonywanie zawodu

Stawka

1 2 3

Lekarz weterynarii:

a)

b)

do 48

48 do 96

96

-

5 za

240 + 6 za ponad 48

528

260

X. Opieka domowa nad i osobami chorymi

Stawki prowadzonej bez zatrudnienia pracowników, z ma

Liczba godzin przeznaczonych

na wykonywanie

Stawka

1 2

do 48

48 do 96

96

1 za

48 + 2 za ponad 48

144

XI. edukacyjne w zakresie udzielania lekcji na godziny



1. Stawki prowadzonej bez zatrudnienia pracowników, nie a-

2. Za udzielanie lekcji na godziny pomoc w nauce, na odra-
bianiu (przygotowaniu) z uczniem zadanych lekcji.

Liczba godzin przeznaczonych

na udzielanie lekcji

mie

Stawka

1 2

do 48

48 do 96

96

3 za

144 + 6 za ponad 48

432

XII. osób fizycznych, o których mowa w art. 23 ust. 1a ustawy

Lp. Rodzaj W o liczbie
stawek w

do
5 000

ponad 5 000
do 20 000 20 000

1. o charakterze agrotechnicznym i prze-
wozowym, na rzecz c-
kich

30-40 40-50 50-60

2. na przewozie mleka do
punktów skupu, zrywce i wywózce drewna z
lasu do punktów oraz prze-
wozie uczniów do

30-40 40-50 50-60

3. piasku, kamieni, glinki, torfu
i innych w
gospodarstwa rolnego

70-90 80-100 90-110

4. hotelarskie na wynajmie
pokoi i domków turystycznych (w
tym wydawanie licz-
ba pokoi (w tym w domkach turystycz-
nych) nie przekracza 12

50-110 90-190 170-340

5. w zakresie ludowej i
artystycznej

30-40 40-50 40-60

1. wymienione w poz. 1-3 wykonywane jedynie przez rolników równo-
gospodarstwo rolne. Stawki w poz. 2 l-

wykonywanej przez rolnika lub z rodziny pozosta-
we wspólnym gospodarstwie domowym. Stawki w lp. 3 dzia-

wykonywanej przy zatrudnieniu nie 2 pracowników lub 2
rodziny we wspólnym gospodarstwie domowym, nie a-

2. Stawki w poz. 4 przy zatrudnieniu nie 2 pra-
cowników lub 2 rodziny, nie



3. Stawki w poz. 5 gospodarczej wykonywanej
lub z rodziny we wspólnym gospodarstwie domo-
wym. ta polega na wytwarzaniu i wyrobów lub

w zakresie ludowej lub artystycznej, a na wytwarzaniu wyro-
bów o tym charakterze z powierzonych oraz naprawie tych wyrobów.

4. i jest na wytwarzaniu wy-
w sposób przy zastosowaniu obróbki maszynowej jedynie do

obróbki surowca, wyrobów zakwalifikowanych przez komisje etnograficzno-
artystyczne Stowarzyszenia Twórców Ludowych, Fundacji „Cepelia” - Polska Sztuka i

oraz Fundacji Ochrony i Rozwoju Ludowej, których wykaz sta-
nowi nr 1 do ustawy.



nr 4

CHARAKTERYSTYKA

I WYTWÓRCZO- OPODATKOWANIEM

W FORMIE KARTY PODATKOWEJ

Zakres oznaczonej w rubryce 2 tabeli symbolem “*” obejmuje i wytwórczo -

Lp. Zakres Przedmiot

1 2 3

1 Wyrób, naprawa i konserwacja wyrobów z metali
oraz przy elementów z innych surowców,
a w prostych
pomiarowych, mebli, gospodarstwa do-
mowego i rolno-ogrodniczego; i
sportowo-rekreacyjnych; konstrukcji,
armatur i innych elementów na potrzeby budow-
nictwa; kas pancernych i kaset; wózków dzieci
cych i gospodarczych, rowerów, zamien-
nych i akcesoriów do pojazdów i
maszyn, metalowych, wraz z ich mon-

galanterii, powszechnego t-
ku z grupy 1001 drobiazgów oraz naprawa zaba-
wek itp.

Naprawa mechanicznych maszyn i urz
Naprawa i konserwacja przeciwpo-

Inne prace i
do wykonania i wyko

czenia wyrobu lub

2 w zakresie wyrobu

i naprawy

blaszanych

Wyrób i naprawa blaszanych. Wyrób
przedmiotów z cyny (np. dzbanów, kufli, kieli-
chów, mis, Wyrób rur i kolanek do
pieców. Renowacja przedmiotów zabytkowych z
blachy. Obudowa wszelkiego rodzaju

Inne prace i
do wykonania i wyko

czenia wyrobu lub



3 rusznikarskie Wyrób, naprawa i konserwacja broni palnej (my-
sportowej krótkiej i gazowej). Dorabia-

nie zamiennych do broni i montowanie na
niej lunet. Renowacja broni, np. oksydowanie.
Ocena stanu technicznego broni i jej przestrzeli-
wanie. Zdobienie broni. Wyrób amunicji do broni

i sportowej. Wyrób kopii dawnej
broni palnej. Inne prace i e,

do wykonania i wyko
czenia wyrobu lub

4 w zakresie

-jubilerstwa

- dla

Wyrób, naprawa, przeróbka i konserwacja e-
rii i innych przedmiotów i ozdob-
nych (np. wyrobów korpusowych) z metali szla-
chetnych i innych metali. Obróbka i oprawa ka-
mieni naturalnych i syntetycznych. Zdobienie
wyrobów technikami. Rytowanie w ka-
mieniach. oprawa bursztynów. Inne
prace i do

wykonania i wyrobu
lub

5 grawerskie Zdobienie i maszynowe przedmiotów
i dekoracyjnych z metali szlachet-

nych, kolorowych i technikami grawer-
skimi. Grawerowanie i
w metalu, kamieniach szlachetnych i ozdobnych
oraz innych Wyrób stempli i matryc.
Wyrób medali, orderów, plakietek, znaczków,
monogramów, wizytówek, szyldzików, numerato-
rów, cechowników, wzorników itp. oraz
ozdób technikami grawerskimi. Rytowanie wal-
ców. Cyzelowanie. Emaliowanie, inkrustowanie i
intarsjowanie. Inne prace i towarzysz
ce, do wykonania i wy-

wyrobu lub

6 w zakresie wyrobu Wykonywanie wszelkiego rodzaju Inne
prace i do

wykonania i o-
nej

7 pobielania

i

cynowej na
powierzonych i wraz z
pracami przygotowawczymi i
np. trawienie, czyszczenie, polerowanie. Naprawa
pobielanych i przedmiotów. Inne prace i

do e-
go wykonania



8 kowalskie Naprawa i konserwacja i ma-
szyn rolniczych, przedmiotów gospodarstwa do-
mowego z metali podwozi, przyczep
do pojazdów mechanicznych, pojazdów konnych
i wózków Wyrób do maszyn
rolniczych i pojazdów plastycznej ob-
róbki metali. Wyrób kutych budowlanych.
Wyrób i naprawa kutych parkanów, bram, balu-
strad i krat ozdobnych oraz innych zdobniczych
przedmiotów kutych, wykonywanie odkuwek do
dalszej obróbki. Podkuwanie koni. Wyrób, na-
prawa i konserwacja resorów. Inne prace i czyn-

do
wykonania i wyrobu lub o-
nej

9 w zakresie

elektromechaniki

i naprawa ze-
oraz funkcjonalnych i

aparatury oraz Wyko-
nywanie, naprawa i konserwacja instalacji elek-
trycznej do i
cych. Wykonywanie zamiennych do urz

i wraz z ob-
metali. nie agregatów

Inne prace i towarzysz
ce, do wykonania i wy-

10 w zakresie kotlarstwa Wyrób, naprawa, konserwacja oraz instalowanie
wszelkiego rodzaju: centralnego ogrzewa-
nia (parowych i wodnych, nisko-, - i wy-

warzelnych i o innym
przeznaczeniu, aparatów grzewczo-
wentylacyjnych, wymienników
typów i innych zbiorników i bezci-

Montowanie na i zbiorni-
kach i aparatury kontrolno-pomiarowej;
czyszczenie i zbiorników. Wyrób elemen-
tów do zbiorników, wymienników
itp. Inne prace i nie-

do wykonania i
wyrobu lub

11 w zakresie mechaniki

maszyn

Wyrób, naprawa, konserwacja, i demon-
maszyn i mechanicznych przemy-

hydraulicznych i gospodarstwa domo-
wego oraz pomp. Wyrób zamiennych do
maszyn. Obróbka i maszynowa
maszyn. Regulacja nowych, naprawianych i kon-
serwowanych maszyn, oraz kontrola ich
sprawnego Projektowanie wytwarza-
nych maszyn i mechanicznych i hydrau-
licznych. Inne prace i

do wykonania i wyko
czenia wyrobu lub



12 w zakresie

mechaniki maszyn

i rolniczych

Wyrób, naprawa i konserwacja maszyn rolni-
czych i zmechanizowanego rol-
niczego. Wyrób zamiennych. Inne prace i

do e-
go wykonania i wyrobu lub d-
czonej

13 w zakresie

elektromechaniki

medycznego

i laboratoryjnego

Wyrób, instalowanie, naprawa i konserwacja apa-
ratury i elektromedycznych. Wykony-
wanie, naprawa i konserwacja instalacji elektro-
medycznych i dla elektrome-
dycznych. Wyrób aparatury elektromedycznej, z
zastosowaniem elektronicznych.
Inne prace i
do wykonania i wyrobu
lub

14 w zakresie mechaniki

precyzyjnej

Wyrób, naprawa, regeneracja i konserwacja na-
aparatów precyzyjnych, medycznych,

geodezyjnych, optycznych, nawigacyjnych, foto-
i kinotechnicznych, w tym liczników
samochodowych i taksometrów oraz innych apa-
ratów specjalistycznych. Inne prace i

do wyko-
nania i wyrobu lub

15 w zakresie mechaniki maszyn biurowych Naprawa i konserwacja wszelkich maszyn biuro-
wych, i oraz
poligraficznych. Dorabianie do naprawia-
nych maszyn i Inne prace i

do wyko-
nania

16 w zakresie wyrobu

i naprawy wag

Wyrób, naprawa i konserwacja wag. Dorabianie
do naprawianych wag. Wyrób i-

ków. Inne prace i nie-
do wykonania i

wyrobu lub

17 zegarmistrzowskie Wyrób, naprawa, konserwacja i regulacja zega-
rów, w tym elektronicznych i kurantów. Dorabia-
nie zamiennych. Konstruowanie, wyrób,
naprawa i regulacja drobnych mechanizmów pre-
cyzyjnych. i naprawa pasków i bran-
solet z metali nieszlachetnych do zegarków, wy-
miana baterii. Inne prace i towarzysz
ce, do wykonania i wy-

wyrobu lub

18 w zakresie

antykorozyjnego

zabezpieczania pojazdów

Antykorozyjne zabezpieczanie transpor-
tu.



19 w zakresie mycia

oraz smarowania

samochodów

i motocykli oraz inne

nie z ich

Mycie i czyszczenie transportu. Smaro-
wanie i wymiana oleju w transportu,
konserwacja podwozi oraz inne nie zwi
zane z transportu.

20 w zakresie elektromechaniki, z
i pojazdowej

Wyrób i naprawa silników i elektrycz-
nych. Wyrób i naprawa zmechanizowanego
sprz tu gospodarstwa domowego, spawarek i
zgrzewarek elektrycznych, prostowników, stabili-
zatorów i transformatorów, aparatury

elektromechanicznych.
Wyrób i naprawa grzejnych i e-
niowych. Wyrób i zapalarek piezoelek-
trycznych. Wykonywanie instalacji elektrycznych
do maszyn i elektrycznych. Naprawa i
konserwacja instalacji elektrycznych. Wyrób

i elektromechanicznych i
elektronicznych oraz rozdzielni elektroenerge-
tycznych do 1 kV. Pomiary elektryczne i badania
odbiorcze odbiorników elektrycznych. Wyrób,
regeneracja, naprawa i akumulatorów.
Inne prace i
do wykonania i wyrobu
lub onej

21 naprawa i konserwacja

elektronicznych

Naprawa i kompletnych sto-
sowanych w elektronicznym powszech-
nego w energetyce, elektronice, elektro-
technice i automatyce jak np. zasi-
lacze, sygnalizacyjne, alarmowe, ste-
rownicze, wzmacniacze elektroakustyczne, ma-
gnetowidy, kamery, aparatura diagnostyczna,
naukowa, elektroniczny pomiarowo-
kontrolny, cyfrowe do zbiera-
nia i przetwarzania informacji itp. Naprawa i kon-
serwacja komputerów i pomocniczych.
Naprawa zegarków i zegarów elektronicznych (z

analogowych). Inne prace i czynno-
do wy-

konania i



22 w zakresie

tele- i radiomechaniki

Naprawa i konserwacja oraz instalowanie urz
i aparatów radiowych, telewizyjnych, tele-

technicznych, elektroakustycznych, w tym rów-
domofonów, sygnalizacyjnych oraz elektro-

nicznych i elektromechanicznych
w tym anten telewi-

zyjnych, z instalacji i anten
satelitarnych i sieci telewizji kablowej. Konser-
wacja i naprawa telefonicznej sieci a-

central telefonicznych, aparatów tele-
fonicznych i dyspozytorskich we-

Wykonywanie nietypowych
stabilizacyjnych, antenowych oraz cz

zamiennych, elementów i Inne
prace i do

wykonania i wyrobu
lub

23 w zakresie

opon

i kolcowanie opon.

24 wulkanizatorskie,

z

opon

Naprawa wszelkiego rodzaju opon i mon-
i opon oraz napra-

wa wszelkich wyrobów z gumy i gumopodob-
nych, w tym zabawek i sanitarnych,
naprawa obuwia gumowego oraz gu-
mowo-metalowych; powlekanie tkanin
wykonywanie klejów do gumy.

25 szklarstwo “*” Szklenie ram okiennych, drzwiowych, i-
ków, wystaw, inspektów i szklarni. Szklenie
akwariów i gablot oraz mebli i pojazdów. a-
danie i kolumn
przez klejenie. Oprawa obrazów, dyplomów, fo-
tografii itp. kitów szklarskich. Wy-
rób, renowacja i osadzanie luster. Inne prace i

do e-
go wykonania i wyrobu lub d-
czonej

26 “*” Wyrób, rekonstrukcja, naprawa i konserwacja
wykonywanie kloszy do lamp lub innych

kompozycji ze kolorowego me-
talami. Osadzanie Barwienie i wypalanie,
matowanie, formatowanie i trawienie przy-
gotowywanie Wykonywanie towarzysz
cych robót szklarskich. Inne prace i

do wyko-
nania i wyrobu lub



27 stolarskie,

z wyrobu

trumien

Wyrób, naprawa, renowacja i konserwacja mebli
z drewna i z zastosowaniem innych
oraz wykonywanie drewnianych do mebli
o mieszanym wykonawstwie. Obudowa
drewnem i drewnopochodnymi. Wy-
rób i naprawa stolarki budowlanej z drewna lub

drewnopochodnych. Wykonywanie
drewnianych schodów i balustrad. Wyrób i na-
prawa przedmiotów galanteryjnych,
gospodarstwa domowego i sportowego z
drewna. wykonywanie elementów pod-

Wyrób i naprawa z drewna
itp. Wykonywanie i naprawa budek, altanek i
kiosków. stolarska obróbka drewna.
Wyrób ram. Inne prace i

do wykonania i wyko
czenia wyrobu lub

28 “*” Wyrób i naprawa drewnianych pojazdów zaprz
gowych, np. wozów gospodarczych, powozów,
karawanów, karet, i sanek. Wykonywanie
obudowy drewnianej maszyn rolniczych i przy-
czep. Wyrób drewnianych rolniczych
oraz drewnianego gospodarstwa wiejskie-
go, np. koryt, drabin itp. Na-
prawa wyrobów bednarskich i z zakresu tokar-
stwa w drewnie. Inne prace i towarzy-

do wykonania i
wyrobu lub

29 w zakresie i przedmiotów zabytko-
wych i np. ram, listew, ele-
mentów sztukatorskich, tablic nagrobkowych,
elementów obiektów budowlanych itp. Wyrób i
naprawa ram stylowych i listew oz-
dobnych. Renowacja i rekonstrukcja wy-
mienionych przedmiotów. Oprawa obrazów, dy-
plomów, fotografii itp.

30 tapicerskie Wyrób i renowacja kompletów, zestawów i poje-
dynczych mebli tapicerskich konstrukcji skrzy-
niowej i szkieletowej o przeznaczeniu.
Wyrób i naprawa tapicerskiego sportowe-
go. mieszkalnych i w d-
kach transportu przeciwakustyczny-
mi i oraz wykonywanie dekora-
cji Szycie i za-

Szycie pokrowców. Zszywanie i
dywanów i chodników. Wykonywanie i naprawa
tapicerki w transportu. Inne prace i

do e-
go wykonania i wyrobu lub d-
czonej

31 bednarstwo “*” Wyrób, naprawa i impregnowanie drewnianych
klepkowych (np. wiader, cebrzyków, be-

czek itp.). Wyrób klepki bednarskiej.



32 koszykarstwo “*” Wyrób przedmiotów koszykarskich i plecionkar-
skich (np. koszy, mebli, galanterii) z wikliny,
trzciny, i bambusa oraz z zastosowa-
niem innych Barwienie wykonywa-
nych wyrobów. Naprawa i konserwacja mebli
wiklinowych, trzcinowych itp.

33 wytwarzanie

wyrobów z

i “*”

Wyrób i Wyrób mat,
wycieraczek, koszyków oraz galanterii
i ozdobnej z i

34 “*” zgrzeblenie
surowców w we
ny. i odpadów
produkcyjnych pochodzenia

35 kilimiarstwo “*” Wyrób i naprawa na warsztatach gobe-
linów i kilimów, makat, chodników, dywanów
itp. oraz tkanin artystycznych przy ró
nych np. lnu, skóry,

drewna, ceramiki, ó-
kien syntetycznych, piór itp. Barwienie i e-
nie surowca do wytwarzania wyrobów.

36 koronkarstwo, z

maszynowego “*”

Wyrób koronek oraz przedmiotów i
ozdobnych

37 hafciarskie i maszynowe haftowanie szat liturgicz-
nych, bielizny osobistej,

itp. przy zastosowaniu stylów i
metod wykonawczych. Szycie i haftowanie sztan-
darów. Naprawa i renowacja haftowanych przed-
miotów zabytkowych. Wyrób firan, galonów,

szychów, ozdób i dystynkcji do mundurów,
tarcz szkolnych itp. Szycie strojów ludowych i
regionalnych oraz elementów tych strojów, zdo-
bionych haftem i koronkami. Inne prace i czynno-

do wy-
konania i wyrobu lub

38 dziewiarstwo na drutach

i “*”

Wyrób na drutach i przedmiotów z
nici, sznurka itp.

39 repasacja Naprawa rajstop, skarpet oraz innych
wyrobów dziewiarskich podnoszenia
oczek.



40 w zakresie Wyrób, przerabianie i naprawa bielizny
damskiej i

(dziennej i nocnej), liturgicznej, podo-
mek, szlafroków, u-
rek czepków kuchar-
skich itp. Wyrób poduszek,
pierzyn, sienników. Wyrób z ó-
kienniczych ubiorów i oraz

dla dzieci do lat 6. Wyrób firanek i
okiennych, pledów, narzut, fartuchów,

bluzek, krawatów, chustek, apaszek, i
muszek, kostiumów itp.

Inne prace i
do wyko-

nania i wyrobu lub

41 w zakresie

gorseciarstwa

Wyrób i naprawa gorsetów (z gorse-
tów ortopedycznych), biustonoszy, pasków do

pasów kostiumów o-
wych, itp.

42 czapnictwo

i kapelusznictwo “*”

Wyrób, naprawa, przerabianie i m
skich, i

np. czapek cywilnych, munduro-
wych, szkolnych, kapeluszy, pilotek, beretów,
biretów itp. z wszelkiego rodzaju w
tym ze skór, futer i ich imitacji.

43 modniarstwo “*” Wyrób, naprawa, przerabianie i ka-
peluszy damskich, beretów, toczków, czapek i
czapeczek itp. z wszel-
kiego rodzaju w tym ze skó-
ry, futer i ich imitacji. Wyrób sztucznych kwia-
tów oraz innych ozdób, stroików do kapeluszy,
welonów, wianków itp. z tkanin i skóry. Szycie
szalików jako kompletu z nakryciem Szy-
cie i upinanie welonów oraz
kokard.



44 krawieckie Szycie miarowe ubiorów i damskich, m
skich i np.: kostiumy, kurtki,
wdzianka, letnie, zimowe, spo-
dnie, marynarki, prochowce z ubiory
sportowe, fraki, smokingi, sutanny, mundury itp.,
z wszelkich w tym ze skór
licowych i skóropodobnych oraz pelis
z skór futerkowych naturalnych i sztucz-
nych. Pokrywanie Naprawa i renowacja

i

Wyrób, naprawa i renowacja lekkiej
damskiej i jak: bluzki, sukienki, suk-
nie, spódnice, spodnie, spodniumy, prochowce,
wiatrówki, fartuchy, kombinezony, ubiory spor-
towe, ubiory lekka
itp. Szycie ocieplanej dla dzieci do lat 6.
Inne prace i
do wykonania i wyrobu
lub

45 cerowanie i naprawa

guzików,

plisowanie

Cerowanie w tym cerowanie artystyczne.
Naprawa guzików, klamer i
pasków. i maszynowe me-

plisowanie spódnic, bluzek i innej
garderoby oraz i firanek. Wszywanie zam-
ków obszywanie maszynowe i

dziurek, nabijanie zatrzasków i nap.

46 w zakresie Szycie, naprawa, i zdobienie u-
chów oraz ich imitacji. Szycie, naprawa i e-

galanterii z oraz imitacji. Wyko-
nywanie i wyrobów ze skór baranich z

47 cholewkarstwo “*” Modelowanie i wykonywanie wierzchnich
obuwia ze skór, surowców skóropodobnych, ma-

i innych. Naprawa i
przeróbka wierzchnich obuwia. Naprawa
wyrobów kaletniczych.

48 szewstwo miarowe wykonywanie, naprawa i
obuwia ze skóry, skóro-
podobnych, tekstylnych, drewna, tworzyw
sztucznych itp.

49 szewstwo ortopedyczne “*” Wykonywanie, naprawa oraz renowacja i e-
obuwia ortopedycznego (korekcyjnego,

protezowego, aparatowego itp.) ze skór i innych
Formowanie kopyt i cholewek do

obuwia ortopedycznego, wyrób i regeneracja
ortopedycznych. Naprawy z zakresu

szewstwa.

50 szewstwo naprawkowe Naprawa i obuwia.



51 i renowacja

wyrobów skórzanych

i futrzarskich, z mechanicznego czyszczenia

i farbowania wyrobów

futrzarskich

i renowacja wyrobów skórzanych
lub skóropodobnych. Naprawa skórzanej
i skóropodobnej, drobne przeróbki (np. skracanie,

Barwienie.
wyrobów futrzarskich lub ich Renowacja
wyrobów futrzarskich i naprawa futrzar-
skiej, drobne przeróbki, np. skracanie, a-
nie. Czyszczenie czyszczenie skóry (miz-
dry), barwienie, zszywanie i wprawianie brakuj
cych wyrobów.

52 w zakresie

mechanicznego czyszczenia

i farbowania wyrobów

futrzarskich

Czyszczenie i farbowanie wyrobów futrzarskich
w zmechanizowanych agregatach pralniczych
przy u lub farbuj
cych.

53 w zakresie Szycie, naprawa i renowacja futer,
czapek, oraz innej i galanterii
futrzanej ze skór szlachetnych, i

oraz z ich imitacji. Szycie pokrowców,
narzut, makat dekoracyjnych, chodni-
ków itp. z futer oraz z wszelkiego rodzaju n-
ków i odpadów futrzarskich.

54 rymarstwo,

z produkcji

plandek “*”

Wyrób i naprawa przedmiotów i
ozdobnych (np. troków, pasów

i transmisyjnych, sportowego i
smyczy, biczów, waliz

itp.) ze skór rymarskich i
Drobne naprawy wyrobów kaletniczych i
tapicerskich.

55 - wyrób

skórzanych

i skóropodobnych,

z

roboczych, ochronnych

i sportowych “*”

Wyrób, naprawa i skó-
rzanych i skóropodobnych damskich, i

oraz do r
kawiczek ze skóry i skóropodobnych.

56 “*” i przerób i innych nasion na okre-
rodzaje i gatunki kaszy, i innych

przetworów Przygotowywanie ziarna
i innych nasion do i przerobu.

57 i przerób

w wiatrakach oraz

“*”

i przerób w wiatrakach, i-
kach i mlewnikach na rodzaje i gatunki

kaszy i Przygotowywanie ziarna
do i przerobu.

58 wytwarzanie waty

z cukru “*”

kukurydzy “*”

Wytwarzanie waty z cukru. kukurydzy
(pop corn), z kukurydzy
przeznaczonej do dalszej lub wyko-
rzystania jako surowiec do celów wytwórczych
lub



59 w zakresie

introligatorstwa

Oprawa dokumentów, bloków, notesów
itp., i barwienie napisów i
ozdób introligatorskich. Konserwowanie druków i
naprawa zniszczonych kart, i opraw. Lami-
nowanie. Naklejanie map, plansz, planów, repro-
dukcji, fotografii itp. Wyrób albumów, bloków,

handlowych, klaserów itp. Wyrób ozdob-
nych i etui do
kaset do itp. Wyrób teczek na
akta, obwolut, z kartonu i papieru oraz
zdobionej galanterii papierniczej. kro-
jenie papieru, tektury i wszelkich
introligatorskich. Inne prace i towarzy-

do wykonania i
wyrobu lub

60 w zakresie lutnictwa Wyrób, naprawa, korekta, konserwacja i strojenie
instrumentów smyczkowych i szarpanych, w tym
z elementów elektronicznych. Wyrób

i akcesoriów do instrumentów smyczko-
wych i szarpanych. Naprawa i pulpi-
tów.

61 w zakresie

organmistrzostwa

Wyrób, naprawa, rekonstrukcja i konserwacja
organów i zamiennych do organów (z wy-

organów elektronicznych).
instalowanie i strojenie organów. Naprawa fis-
harmonii.

62 wyrób i naprawa

instrumentów

Wyrób, przeróbka, naprawa, renowacja i konser-
wacja oraz strojenie, przestrajanie i korekta mu-
zycznych instrumentów blaszanych i
drewnianych. Wyrób, przeróbka i montowanie

i do instrumentów
muzycznych blaszanych i drewnianych.
Polerowanie muzycznych instrumentów
Naprawa pulpitów oraz do instrumen-
tów

63 wyrób i naprawa instrumentów perkusyjnych Wyrób, przeróbka, naprawa, konserwacja i stroje-
nie oraz korekta instrumentów perkusyjnych.
Wyrób, przeróbka i montowanie detali,

i do instrumentów perku-
syjnych. Naprawa pulpitów i
do instrumentów perkusyjnych.

64 wyrób i naprawa

instrumentów

harmoniowych

i fortepianowych

Wyrób, przeróbka, naprawa, korekta, przestraja-
nie i strojenie instrumentów, np.: fortepiany, pia-
nina, klawikordy, klawesyny, pianole, fisharmo-
nie oraz wszelkiego rodzaju harmonie, akordeony
i harmonijki ustne. Wytwarzanie, przeróbka i
montowanie i do
instrumentów harmoniowych i fortepianowych.
Naprawa pulpitów, i do in-
strumentów harmoniowych i fortepianowych.



65 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 itp. Wykonywa-
nie, przeróbka i i podze-

elektronicznych do naprawianych instru-
mentów. Naprawa aparatury i

elektroakustycznego (np.: wzmacniaczy,
mikrofonów, kamer

mikserów stereofonicznych
itp.) z instrumentem. Sprawdzanie i
przystosowywanie instru-
mentów elektroakustycznych oraz aparatury na-

66 ortopedyka “*” Wykonywanie wszelkich prac z zakresu mecha-
niki ortopedycznej i Wykony-
wanie i naprawa protez dolnych i gór-
nych, aparatów, gorsetów ortopedycznych, pasów
brzusznych i przepuklinowych, protez,
aparatów ortopedycznych itp. Wykonywanie cz

do protez, aparatów, gorsetów ortopedycznych
itp.

67 w zakresie

lakiernictwa

Lakierowanie powierzchni przedmiotów oraz
zabezpieczanie antykorozyjnymi
konstrukcji metalowych, z
transportu i obiektów budowlanych. Lakierowa-
nie mebli oraz stolarki i elementów budowlanych,
np. boazerii, balustrad, lamperii itp. (nie a-
nych trwale z budynkiem). Renowacja
lakierniczych. Lakierowanie elementów

przedmiotów przez zanurzanie.

68 wytwarzanie

szyldów

Wytwarzanie szyldów, tablic, wywieszek, reklam,
znaków firmowych, i szablonów na ró
nych (blacha, drewno sztuczne,

i inne), w tym i
srebrzenia.

69 konserwacja i naprawa

przedmiotów zabytkowych

i artystycznych

Wykonywanie prac konserwatorskich i napraw
wszelkiego rodzaju przedmiotów artystycznych
uznanych za zabytkowe, np.: obrazy, ramy, rze
by, meble, przedmioty muzealne, zbroje,
zegary, tkaniny, stroje itp. Inne prace i

do wyko-
nania

70 w zakresie robót budowlanych: murarskich,

ciesielskich, dekarskich, posadzkarskich, malarskich,

z

i tapetowaniem izolatorskich,

ze wznoszeniem i konstrukcji stalowych

- dla

Wykonywanie, naprawa i rozbiórka murowanych
obiektów budowlanych, ich lub elemen-
tów, np. murów i stropów z
Wykonywanie i naprawa fundamentowych,
tynków i elewacji.
Wykonywanie, naprawa i rozbiórka i

murowanych i betonowych itp. Wyko-
nywanie, konserwacja i rozbiórka kominów.

ceramicznych itp. Osadzanie w



murach i stolarki i budowlanej.
Wykonywanie pod posadzki oraz posa-
dzek betonowych i cementowych. Wykonywanie

Wykonywanie wykopów pod obiekty
budowlane.

Wykonywanie, przebudowa, naprawa i rozbiórka
drewnianych obiektów budowlanych, konstrukcji
dachowych, mostków, drewnianych.
Wykonywanie napraw i konserwacji drewnianych

dachowych i stropów, z
desek i schodów. Wykonywanie konstrukcji
drewnianych - trybun, pomostów estradowych,
przystani i drewnianych elementów terenów osie-
dlowych i placów zabaw Deskowa-
nie i stemplowanie konstrukcji betonowych i l-
betowych. i i pomo-
stów roboczych. Wykonywanie (sza-
lunków) i przy robotach ziemnych.
Zabezpieczanie elementów drewnianych impre-
gnatami, malarskimi i ognioochronny-
mi.

Krycie i naprawa wszelkiego rodzaju dachów
przy zastosowaniu tradycyjnych i

dachowych. Wykonywanie napraw i kon-
serwacji drewnianych konstrukcji dachowych.

izolacji dachowych. Impregnacja ele-
mentów drewnianych budynków.
naprawa i konserwacja
Naprawa i wykonywanie (na potrzeby)
rynien dachowych i elementów blacharskich.

i naprawa kominowych. Zabez-
pieczanie antykorozyjne dachowych i
elementów blacharskich oraz innych stalowych
elementów dachów. folii antyw-

i

remont i konserwacja i posa-
dzek z jak: drewno,
ceramika, tworzywo sztuczne, beton itp. Przygo-
towanie pod posadzki.
ceramicznych na

Malowanie elewacji i budynków przy
zastosowaniu technik malarskich. Przy-
gotowanie Malowanie w bu-
dynkach. Lakierowanie otworów i elementów
budowlanych, mebli itp.

rodzaju tapet. Przygotowanie
pod tapety. Malowanie antykorozyjne obiektów
budowlanych o konstrukcji metalowej, np. ogro-

latarni, wysokiego urz
energetycznych itp. Wykonywanie ruszto-

i bhp. Wykonywanie przeciw-
wilgociowych, termicznych, akustycznych, anty-
korozyjnych i biologicznych izolacji budowla-
nych przy wszelkich izolacyj-
nych. Przygotowanie obiektu budowlanego do
wykonania robót izolacyjnych. Sprawdzanie i



kontrola izolacyjnych. Usu-
wanie izolacji. Naprawa od-

budynki.

Krycie, naprawa i konserwacja dachów
Wykonywanie, naprawa i konserwacja wszelkich
elementów blacharskich. Naprawa i konserwacja

dachowych krytych Malowanie i
zabezpieczanie antykorozyjne elementów dacho-
wych.

Wykonywanie i przewodów i elementów
z blachy dla instalacji wentylacyjnych i klimaty-
zacyjnych. Naprawa i konserwacja rynien dacho-
wych, rur spustowych itp. elementów. Wykony-
wanie i naprawa kominowych. Inne prace i

do e-
go wykonania i

71 w zakresie

sztukatorstwa

- dla

Wyrób elementów budowlanych z gipsu, jak:
gzymsy, stiuki, sztablatury itp. Wytwarzanie od-
lewów z gipsu, ornamentów i
napisów oraz ich naprawa i konserwacja. Wyrób
gipsowych makiet budynków, modeli i fragmen-
tów elewacji. Wykonywanie tynków
specjalnych i szlachetnych, dokonywanie ich
naprawy i konserwacji. Przygotowanie
form gipsowych. Wyrób przedmiotów zdobni-
czych z gipsu. Inne prace i towarzysz
ce, do wykonania i wy-

wyrobu lub

72 w zakresie

odgrzybiania budynków

- dla

Odgrzybianie i osuszanie wszelkiego rodzaju
obiektów budowlanych technikami.
Wzmacnianie odgrzybionych np. poprzez

Inne prace i nie-
do wykonania

73 w zakresie

cyklinowania

- dla

Cyklinowanie schodów drewnianych itp.
- lub maszynowe. Inne prace i

do wyko-
nania

74 w zakresie

- dla

Wykonywanie, rozbiórka i naprawa ceramicznych
pieców grzewczych i trzonów kuchennych. Bu-
dowa, rozbiórka i naprawa pieców piekarniczych,

suszarni itp. Budowa i naprawa pieców
(ceramicznych). Budowa kominków.

Wykonywanie czopuchów. Remont i naprawa
dymowych i kominów. Inne prace i

do e-
go wykonania



75 w zakresie robót

budowlanych instalacyjnych

z instalacji: grzewczych, wentylacyjnych,

klimatyzacyjnych, wodnokanalizacyjnych,

gazowych, elektrycznych

i elektrycznego

- dla

Wykonywanie, naprawa i konserwacja wszelkie-
go rodzaju i instala-
cji oraz kanalizacyj-
nych, centralnego ogrzewania, wody, kli-
matyzacyjnych, w tym i
specjalnych (np. kuchni parowych, pralni mecha-
nicznych, suszarni itp.). Czyszczenie wykonanej
instalacji i zabezpieczenie jej przed a w
razie potrzeby izolacji termicznej. Wy-
konywanie nietypowych elementów instalacyj-
nych.

Wykonywanie, naprawa i konserwacja wszelkie-
go rodzaju i instala-
cji i gazowych, w tym przemy-

i specjalnych (np. instalacji gazów tech-
nicznych i powietrza, instalacji bez-
przewodowej na gaz itp.). Czyszczenie
instalacji i zabezpieczanie antykorozyjne. Malo-
wanie instalacji gazów technicznych w kolorach
ustalonych przez dozór techniczny. Wykonywa-
nie nietypowych elementów instalacyjnych. Wy-
konywanie, naprawa i konserwacja: instalacji
elektroenergetycznych i sygnalizacji
sterowania i instalacji pioruno-
chronowej i linii elektroenergetycz-
nych i telefonicznych napowietrznych i kablo-
wych, rozdzielnic elektrycznych i pulpitów steru-

instalacji w stacjach "trafo" i agregatów
Instalowanie i konserwacja od-

biorników elektrycznych. Pomiary i badania od-
biorcze instalacji, odbiorników i elek-
trycznych. Wykonywanie pomiarów stanu izolacji
i zerowania, uziemienia itp. Wyko-
nywanie i naprawa instalacji aparatury kontrolno-
pomiarowej, sterowania i automatyki. Inne prace i

do e-
go wykonania

76 studniarstwo,

z

wiercenia studni

o ponad 30 m

- dla

Kopanie szybów studziennych, wraz z wydoby-
waniem urobku lub za
zmechanizowanego. Wykonywanie obudowy z

lub murowanych z i innych mate-
ria Czyszczenie, konserwacja i dezynfekcja
studni. Wykonywanie w otworach studni ekranów
wodoszczelnych, np. z Wykonywanie ze
zbrojonego betonu pokrywy studni z zamykanym

Montowanie pomp studziennych z-
nych lub hydroforowych. Naprawa pomp stu-
dziennych. i pomp o-
wych. Wykonywanie filarów studziennych. Wier-
cenie studzien do 30 m i ich obudowa.
Inne prace i
do wykonania



77 maszynowa

produkcji

rolniczej i ogrodniczej

Wykonywanie za maszyn rolniczych
zabiegów agrotechnicznych, np. orek, podorywek,

rozrzucania obornika, roz-
siewania nawozów sztucznych, siewu i traw,
sadzenia opylania
chemicznymi, koszenia traw, wy-
kopków ziemniaków, buraków, usta-
wiania stert, plonów itp.

78 zwalczania

szkodników

i

Zwalczanie szkodników i wszel-
kiego rodzaju sposobami, np. chemicz-
nymi, biologicznymi i mechanicznymi.

79 utrzymania

i

Zapewnienie utrzymywania zwie-
przez przygotowanie i podawanie paszy i

pojenie. Wypas Utrzymywanie w czy-
i dla z-

ne i mechaniczne dojenie mlecznych.
Wykonywanie podstawowych zabiegów zootech-
nicznych. gospodarskich i
domowych. psów i owiec.

80 w zakresie prania,

prasowania i

firanek

Pranie w wodzie i prasowanie bielizny,
oraz firanek, itp. firanek i

81 w zakresie

maglowania

Maglowanie bielizny oraz firanek, itp. na
i na zimno.

82 w zakresie

chemicznego czyszczenia

i farbowania, z czyszczenia i farbowania

wyrobów futrzarskich

Chemiczne czyszczenie, odplamianie oraz pranie
i innych wyrobów Che-

miczne czyszczenie wyrobów ze skóry. Barwie-
nie, odbarwianie (wybielanie) tkanin, dzianin,

wyrobów itp. Apreturowa-
nie 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,
cych paleniska z przewodami kominowymi, kana-

i nasad kominowych. Badanie
stanu przewodów kominowych, kominowo-
ogrzewczych i wentylacyjnych, oraz

paleniskowych w budynkach przed od-
daniem ich do wyszukiwanie przerw w

przewodów kominowych i wentylacyj-
nych oraz sprawdzanie paleniskowych
w budynkach ytkowanych. Badanie przy-
czyn wadliwego przewodów komino-
wych i Wydawanie opinii

palenisk i wentylacji na podstawie
przeprowadzonej kontroli przewodów komino-
wych. Czyszczenie i sprawdzanie kominów wol-
no Czyszczenie i konserwacja wszel-
kiego rodzaju palenisk i grzewczych
oraz pieców i rur, a i

oraz spalinowych.
Czyszczenie Odgruzowywanie prze-
wodów kominowych i wentylacyjnych. Wypala-
nie sadzy w przewodach kominowych. i

kominowych oraz naprawa
kominowych.

85

owadów i odszczurzania

owadów w pomieszczeniach mieszkal-
nych, biurowych, produkcyjnych, magazynowych
itp. chemicznymi. gryzoni w
pomieszczeniach za d-
ków chemicznych. budynków, po-

inwentarskich, klatek dla
hodowlanych itp. oraz obiektów
epidemiologicznie (szamb, wysypisk i in.).

86

i
87

fryzjerskie dla:

kobiet i oraz

i

upinanie i fryzowanie Strzy-
oraz zarostu (brody,

Golenie twarzy i Farbowanie i a-
nie Farbowanie i brody. Farbo-
wanie brwi i regulowanie brwi. Komputero-
wy dobór fryzur. Wykonywanie twarzy i

z leczniczych. u-
gowe ostrzenie brzytew. wyrób peruk.



88 kosmetyczne Wykonywanie zabiegów z zakresu kosmetyki
stosowanie maseczek

cych, farbowanie oraz regulacja i farbowanie
brwi, manicure i pedicure. Wykonywa-
nie zabiegów z zakresu kosmetyki zachowawczej,
z zastosowaniem odpowiednich aparatów i prepa-
ratów: oczyszczanie skóry twarzy i pleców, ma-

twarzy, szyi, ramion,
itp., maski (np.

plastyczne i

Wykonywanie zabiegów z zakresu kosmetyki
leczniczej, jak: lecznicze oczyszczanie skóry z
zaskórników, usuwanie prosaków oraz wykwitów

lecznicze,
refleksyjne, zabiegi z dziedziny -, wodo- i
elektroterapii, w zakres kosmetyki
zachowawczej i leczniczej.

89 manicure, pedicure Nadawanie paznokciom przez skracanie i
Wycinanie naskórka, lakierowanie

paznokci. Usuwanie skóry i wycinanie
nagniotków.

90 fotograficzne Wykonywanie w i poza foto-
grafii, filmów i portretowych, repor-

okoliczn krajobrazowych,
technicznych itp. Wykonywanie fotokopii. Wy-
konywanie prac powierzonych.
odbitek fotograficznych na papierze, porcelanie
itp. Przedmiot nie obejmuje prac
wykonywanych na kasetach magnetowidowych.

91 rysunków,

planów i tekstów

kserografii i diazotypii

Wykonywanie odbitek rysunków, planów, tek-
stów itp. (diazotypii) i kse-
rografii.

92 Czyszczenie, mycie i odkurzanie
oraz mebli. Czyszczenie i mycie sani-
tarnych. Czyszczenie dywanów itp. Pastowanie -
froterowanie

93 osób osób i mierzenie wzrostu przy
wag osobowych.

94 w zakresie radiestezji Wyznaczanie w terenie przebiegu wodnych,
ich i

wody. Wykrywanie stref Zabezpie-
czanie przed rodzaju szkodliwym pro-
mieniowaniem w mieszkaniach, budynkach in-
wentarskich, pracy itp. oraz zabezpie-
czanie szklarni i ogródków przed szkodliwym dla

promieniowaniem.

95

w gospodarstwach

domowych

gospodarstw domowych w zakresie pro-
wadzenia gospodarstwa domowego.
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KWARTALNE STAWKI OD PRZYCHODÓW

PROBOSZCZÓW

przyjmuje stanu na 31 grudnia roku poprzedzaj
cego rok podatkowy, za który jest danych orga-
nów administracji miast i gmin, ewidencje

w parafiach o liczbie

do

1.000 257

1.000 2.000 292

2.000 3.000 316

3.000 4.000 344

4.000 5.000 374

5.000 6.000 408

6.000 7.000 443

7.000 8.000 479

8.000 9.000 516

9.000 10.000 560

10.000 12.000 608

12.000 14.000 661

14.000 16.000 717

16.000 18.000 777

18.000 20.000 840

20.000 911



Liczba stron : 1 Data : 2010-04-16 Nazwa pliku : 
0590.TO

100

nr 6

KWARTALNE STAWKI OD PRZYCHODÓW

WIKARIUSZY:

przyjmuje stanu na 31 grudnia roku poprzedzaj
cego rok podatkowy, za który jest danych orga-
nów administracji miast i gmin, ewidencje

w parafiach o liczbie siedziba parafii
znajduje

do na terenie gminy
lub miasta o licz-
bie
do 5.000

w o liczbie

5.000
do 50.000

50.000

w

1.000 83 164 235

1.000 3.000 235 247 247

3.000 5.000 247 259 271

5.000 8.000 252 271 277

8.000 10.000 259 283 290

10.000 271 290 299


