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SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

IV kadencja
Prezes Rady Ministrów

RM 10-87-03

Pan

                   Marek Borowski

                    Marszałek Sejmu

                                 Rzeczypospolitej Polskiej

       Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia

1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy

- o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych
przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw  wraz
z projektami podstawowych aktów wykonawczych

W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności proponowanych
regulacji z  prawem Unii Europejskiej.

              Ponadto uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w tej sprawie

w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.

                                                                                   Z wyrazami szacunku

                                                                                     (-) Leszek Miller



1

Projekt

Ustawa
z dnia ............................................2003 r.

o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym
od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych

innych ustaw 1)

Art. 1

W ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.2) ),
wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 1 otrzymuje brzmienie:
 „Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem
dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez podatników
będących:
 1) osobami fizycznymi prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą,
2) osobami fizycznymi osiągającymi przychody z tytułu umowy najmu,

podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym
charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej
pozarolniczej działalności gospodarczej,

3) osobami duchownymi.”;

2) w art. 2 ust. 1 i 1a otrzymują brzmienie:

„1. Osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności
gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie:

1) ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, lub

2) karty podatkowej.

1a. Osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu,
dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te
nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej,
mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.”;

3) w art. 4 w ust. 1 pkt 11 i 12 otrzymują brzmienie:
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„11) wolny zawód – pozarolniczą działalność gospodarczą wykonywaną
osobiście przez lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii,
techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, tłumaczy
oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych
polegających na udzielaniu lekcji na godziny, jeśli działalność ta nie jest
wykonywana na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych
nie posiadających osobowości prawnej, albo na rzecz osób fizycznych
dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności
gospodarczej, z tym, że za osobiste wykonywanie wolnego zawodu
uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie
umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o
podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą
danego zawodu,

12) pozarolnicza działalność gospodarcza – pozarolniczą działalność
gospodarcza w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.”;

4)  w art. 6 ust. 1 i 1a otrzymują brzmienie:

„1. Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają
przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o
których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy
działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub
spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką.”,

1a. Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają
również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku
kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych
świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy
najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym
charakterze. Dla ustalenia wartości otrzymanych świadczeń w naturze i
innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu tych umów, stosuje się art. 11 ust. 2,
2a i 2b ustawy o podatku dochodowym.”;

5) w art. 8 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

a) prowadzenia aptek,

b) działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenia
lombardów),

c) działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
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d) prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych
zawodów innych niż określone w art. 4 ust. 1 pkt 11,

e) świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy,";

6) art. 10 otrzymuje brzmienie:

„Art.10. Zwolnienia od podatku dochodowego, o których mowa w art. 21 ust. 1
pkt 34, 52, 54, 65 i 80 ustawy o podatku dochodowym, stosuje się odpowiednio
do podatników opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.”;

7) art. 11 otrzymuje brzmienie:

“Art. 11. 1. Podatnik uzyskujący przychody wymienione w art. 6 ust. 1 i 1a, opłacający
ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, może odliczyć od przychodów
stratę, o której mowa w art. 9 ust. 3 i 3a ustawy o podatku dochodowym, oraz
wydatki określone w art. 26 ust. 2 i art. 26b ustawy o podatku dochodowym,
jeżeli nie zostały odliczone od dochodu lub nie zostały zaliczone do kosztów
uzyskania przychodów na podstawie przepisów ustawy o podatku
dochodowym.

2. W przypadku dokonywania odliczeń od przychodów, o których mowa w ust.
1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 9 ust. 3 i 3a i art. 26 ust. 3–13 oraz
art. 26b ustawy o podatku dochodowym.”;

8) w art. 12:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

1) 20 % przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów,

2) 17 % przychodów ze świadczenia usług:

a) reprodukcji komputerowych nośników informacji (PKWiU 22.33.10),

b) pośrednictwa w sprzedaży pojazdów mechanicznych (PKWiU 50.10.30),
pośrednictwa w sprzedaży części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych
(PKWiU 50.30.30), pośrednictwa w sprzedaży motocykli oraz części i
akcesoriów do nich (PKWiU 50.40.30),

c) pośrednictwa w handlu hurtowym (PKWiU grupa 51.1), z zastrzeżeniem
załącznika nr 2 do ustawy,

d) hoteli (PKWiU grupa 55.1), świadczonych przez obiekty noclegowe
turystyki oraz inne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKWiU grupa
55.2),
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e) parkingowych (PKWiU 63.21.24), obsługi centrali wzywania radio-taxi
(PKWiU 63.21.25-00.10), pilotowania (PKWiU 63.22.12), organizatorów i
pośredników turystycznych (PKWiU grupa 63.3),

f) w zakresie zarządzania nieruchomościami, świadczonych na zlecenie
(PKWiU 70.32), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy,

g) wynajmu samochodów osobowych (PKWiU 71.1), wynajmu pozostałych
środków transportu (PKWiU 71.2),

h) doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 72.1), w zakresie
oprogramowania (PKWiU 72.2), przetwarzania danych (PKWiU 72.3),

i) pozyskiwania personelu (PKWiU 74.50.2), z zastrzeżeniem załącznika nr 2
do ustawy, dezynfekcji i tępienia szkodników (PKWiU 74.70.11),
fotograficznych  (PKWiU 74.81), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do
ustawy, przyjmowania telefonów (PKWiU 74.83.11), powielania (PKWiU
74.83.12), organizowania wystaw, targów i kongresów (PKWiU 74.84.15),
z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy,

j) poradnictwa dla dzieci, gdzie indziej nie sklasyfikowanych (PKWiU
85.32.13), opieki społecznej świadczonych przez instytucje o charakterze
doraźnym (PKWiU 85.32.14), opieki społecznej związanych z
przystosowaniem zawodowym (PKWiU 85.32.15),

– z zastrzeżeniem pkt 1 i 3-5,

3) 8,5%:

a) przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, do kwoty stanowiącej
równowartość 4.000 euro; od nadwyżki ponad tę kwotę ryczałt wynosi 20 %
przychodów,

b) przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności
gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu
powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do
ustawy,

c) przychodów związanych ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem
pożarom (PKWiU 75.25.11),

d) przychodów ze świadczenia usług związanych z prowadzeniem przedszkoli
oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym
specjalnych – dotyczy wyłącznie przygotowania dzieci do nauki w szkole
(PKWiU 80.10.11 ex),
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e) przychodów ze świadczenia usług związanych z ogrodami botanicznymi i
zoologicznymi oraz obszarami z obiektami chronionej przyrody (PKWiU
92.53),

f) przychodów z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów
(wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego,

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

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

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

4) 5,5%:

a) przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie
przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton,

b) uzyskanej prowizji z działalności handlowej w zakresie sprzedaży
jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów
miesięcznych, znaków opłaty skarbowej, znaczków pocztowych, żetonów i
kart magnetycznych do automatów,

5) 3,0% przychodów:

a) z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży
napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,

b) z działalności usługowej w zakresie handlu,

c) ze świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą, zaliczonych zgodnie
z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług do klasy 01.42 - usługi związane z
chowem i hodowlą zwierząt (z wyjątkiem usług weterynaryjnych),

d) z działalności rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb i
innych surowców pochodzących z własnych połowów, z wyjątkiem sprzedaży
konserw oraz prezerw z ryb i innych surowców z połowów,

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

f) z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku będących środkami
trwałymi, ujętych w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych oraz składników majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy
o podatku dochodowym, z wyłączeniem składników, których wartość
początkowa ustalona zgodnie z art. 22g ustawy o podatku dochodowym, jest
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niższa niż 1.500 zł, nie ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych, wykorzystywanych w pozarolniczej działalności
gospodarczej, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności
gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po
miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem
jego zbycia nie upłynęło sześć lat.";

b) ust. 8. otrzymuje brzmienie:

„8. Wybór zasady opodatkowania całości przychodu przez jednego z małżonków
wyrażony w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 6, obowiązuje przy
dokonywaniu wpłat na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za cały
dany rok podatkowy, chyba że w wyniku rozwodu albo orzeczenia przez sąd
separacji nastąpił podział majątku wspólnego małżonków i przedmiot umowy
przypadł temu z małżonków, na którym nie ciążył obowiązek dokonywania
wpłat na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.”;

c) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. W przypadku odpłatnego zbycia praw majątkowych lub nieruchomości
będących:

1) środkami trwałymi,

2) składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy o podatku
dochodowym, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa
ustalona zgodnie z art. 22g ustawy o podatku dochodowym, jest niższa
niż 1.500 zł,

3) wartościami niematerialnymi i prawnymi

– ujętych  w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych, w tym także w przypadku odpłatnego zbycia składników majątku
wymienionych w pkt. 2 oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
użytkowego lub udziału w takim prawie, nie ujętych w wykazie środków
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wykorzystywanych
w pozarolniczej działalności gospodarczej – bez względu na okres ich
nabycia – stosuje się przepisy art. 28 ust. 1 i ust. 2 zdanie pierwsze ustawy o
podatku dochodowym, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z
pozarolniczej działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem
miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został
wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat.”,

d) dodaje się ust. 10a i 10b w brzmieniu:
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„10a. W przypadku odpłatnego zbycia budynku mieszkalnego, jego części lub
udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną
nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo
prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie,
związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego
prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do
domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim
prawie wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej – jeżeli
odpłatne zbycie zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca
roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie –
stosuje się art. 28 ustawy o podatku dochodowym.

10b. Ryczałt od przychodu, o którym mowa w ust. 10, jest płatny bez wezwania w
terminie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 lub 1a, na rachunek urzędu
skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika.”;

9) w art. 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w pierwszej kolejności ulega
obniżeniu o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie w Narodowym
Funduszu Zdrowia opłaconej przez podatnika, o której mowa w art. 27b ust. 1
ustawy o podatku dochodowym, zapłaconej w roku podatkowym zgodnie z
przepisami o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu
Zdrowia, o ile nie została odliczona od podatku dochodowego.";

10) skreśla się art. 14;

11) dodaje się art. 14a w brzmieniu:

"Art.14a. 1. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, obliczony i wykazany w
zeznaniu, o którym mowa w art. 21 ust. 2 pkt 2, zmniejsza się na zasadach
określonych w ust. 2-4, jeżeli podatnik w terminie od dnia 1 stycznia roku
podatkowego, w którym składane jest zeznanie, do dnia złożenia tego zeznania,
nie później jednak niż do dnia upływu terminu określonego dla złożenia
zeznania, dokonał wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego, o której
mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego.

2. Zmniejszenie, o którym mowa w ust. 1, nie może przekroczyć kwoty dokonanej
wpłaty, jednak nie więcej niż kwoty stanowiącej 1 % ryczałtu od przychodów
ewidencjonowanych za rok podatkowy, wykazanego w zeznaniu, o którym
mowa w art. 21 ust. 2 pkt 2.

3. Zmniejszenie, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy wpłat na rzecz organizacji
pożytku publicznego prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą
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polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego,
tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych
wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 %, oraz wyrobów z
metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

4. Zmniejszenie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się, jeżeli dokonane wpłaty:

1) zostały udokumentowane dowodem wpłaty na rachunek bankowy
organizacji pożytku publicznego, z którego w szczególności wynika: imię i
nazwisko oraz adres wpłacającego, kwota dokonanej wpłaty, nazwa
organizacji pożytku publicznego, na rzecz której dokonana została wpłata,

2) nie zostały odliczone od przychodu oraz od dochodu lub podatku
dochodowego na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym.

5. Przy obliczaniu kwoty zmniejszenia, o której mowa w ust. 2, pomija się końcówki
wyrażone w groszach.”;

12) w art. 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podatnicy oraz spółki, których wspólnicy są opodatkowania w formie ryczałtu
od przychodów ewidencjonowanych, są obowiązani posiadać i przechowywać
dowody zakupu towarów, prowadzić wykaz środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych, ewidencję wyposażenia oraz, odrębnie za każdy rok
podatkowy, ewidencję przychodów, zwaną dalej „ewidencją”, z zastrzeżeniem
ust. 3”;

13) w art. 21:

a)  ust. 2a otrzymuje brzmienie:

„2a. W przypadkach otrzymania zwrotu:

1) uprzednio zapłaconych i odliczonych składek na powszechne
ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia,

2) uprzednio odliczonych darowizn, o których mowa w at. 26 ust. 2 pkt 4
ustawy o podatku dochodowym oraz wpłaty, o której mowa w art. 14a

- podatnik jest obowiązany wykazać i doliczyć odpowiednio do
przychodu lub do należnego ryczałtu za rok podatkowy, w którym
wystąpiły te okoliczności, kwoty uprzednio odliczone.”,

b)  ust. 3 otrzymuje brzmienie:
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„3. Przy obliczaniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za
poszczególne miesiące podatnicy mogą uwzględniać odliczenia i obniżki , o
których mowa w art. 11 i 13.”,

c) w ust. 11 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

 „1) zlikwidowali działalność gospodarczą albo została ogłoszona ich upadłość
obejmująca likwidację majątku lub upadłość spółki obejmująca likwidację
majątku spółki, w której są wspólnikami, lub”;

14) w art. 23 :

a) w ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

 „9) w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu przez lekarzy weterynarii usług

weterynaryjnych, w tym również sprzedaż preparatów weterynaryjnych

wymienionych w pozycjach: 24.42.13-60, 24.42.21-65, 24.42.21-69, 24.42.23-40 ex

oraz 24.41.51-90.19 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, w związku ze

świadczonymi usługami – w warunkach określonych w części IX tabeli,”;

b) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. Zryczałtowany podatek w formie karty podatkowej mogą opłacać także – na

zasadach i w warunkach określonych w części XII tabeli – osoby fizyczne, w tym

rolnicy równocześnie prowadzący gospodarstwo rolne.”;

15) w art. 25 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

 „4. Jeżeli podatnik we wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty

podatkowej zgłosi prowadzenie działalności, określonej w art. 23 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz w

ust. 1a, w różnym zakresie lub prowadzi działalność w odrębnych zakładach, łączne

zatrudnienie nie może przekroczyć stanu zatrudnienia określonego dla zakresu

działalności, dla którego przewidziano najwyższy stan zatrudnienia.”;

16) w art. 26:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej, z zastrzeżeniem

art. 27 ust. 4, ustala się:

1) dla podatników prowadzących działalność gospodarczą określoną w art.

23 ust. 1 pkt 1 z wyjątkiem tabeli “Usługi inne, gdzie indziej w załączniku

niewymienione” i pkt 5-11 – według stawek miesięcznych określonych w

tabeli,
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2) dla podatników prowadzących działalność gospodarczą określoną w art.

23 ust. 1 pkt 1 w tabeli “Usługi inne, gdzie indziej w załączniku

niewymienione”, pkt 2-4 i art. 23 ust. 1a – w granicach stawek

miesięcznych określonych w tabeli, biorąc pod uwagę wszystkie

okoliczności mające wpływ na rozmiary tej działalności.”,

b) w ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Jeżeli podatnik we wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty

podatkowej zgłosi prowadzenie działalności wymienionej w art. 23 ust. 1 pkt 1 i

ust. 1a w różnych zakresach lub różnych miejscowościach, dla których

przewidziano różne wysokości stawek karty podatkowej, wysokość podatku

dochodowego w formie karty podatkowej ustala się według stawki właściwej dla

tego zakresu działalności i miejscowości, dla których przewidziana jest stawka

najwyższa.”;

17) w art. 29 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

 „3. Właściwy miejscowo w sprawie podatku dochodowego opłacanego w formie

karty podatkowej jest urząd skarbowy według miejsca położenia

zorganizowanego zakładu, a gdy działalność jest wykonywana bez posiadania

zorganizowanego zakładu – według miejsca zamieszkania podatnika lub siedziby

spółki, a jeżeli nie można ustalić siedziby spółki – według miejsca zamieszkania

jednego ze wspólników.”;

18) w art. 31 w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

 „Podatek dochodowy w formie karty podatkowej, wynikający z decyzji, o której

mowa w art. 30, podatnik obniża o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie w

Narodowym Funduszu Zdrowia opłaconej w roku podatkowym, zgodnie z

przepisami o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, o

ile nie została odliczona od podatku dochodowego.”;

19) skreśla się art. 53;

20) w art. 55 skreśla się ust. 2;

21) w załączniku nr 1:

a) w części IV "Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego z drewna, wikliny, słomy,
rogożyny, trzciny, łuby oraz papieru”:



11

- lp. 7 otrzymuje brzmienie:

Lp. Symbol PKWiU Nazwa wyrobu
1 2 3
"7 20.52.15 Wyroby ze słomy lub innych materiałów używanych do

wyplatania;
wyroby koszykarskie i plecionkarskie

z wyjątkiem:
20.52.15-30.30 ex Maty z trzciny pospolitej izolacyjne, maty z trzciny

pospolitej podtynkowe
20.52.15-30.40 Maty ze słomy izolacyjne dla budownictwa
20.52.15-59.00 Wyroby z materiałów do wyplatania pozostałe (z

wyjątkiem roślinnych), gdzie indziej nie sklasyfikowane"

- lp. 9 otrzymuje brzmienie:

Lp. Symbol PKWiU Nazwa wyrobu
1 2 3
"9 21.22.12-90.00 ex Wyroby do użytku domowego z papieru, waty

celulozowej lub bibułki tissue - firanki"

- lp. 10 otrzymuje brzmienie:

Lp. Symbol PKWiU Nazwa wyrobu
1 2 3
"10 21.25.14-77.00 ex Koronki i hafty z papieru lub tektury"

 b) w części V "Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego włókiennicze":
 - lp. 3 otrzymuje brzmienie:

Lp. Symbol PKWiU Nazwa wyrobu
1 2 3
"3 17.20.40 ex Tkaniny z okrywą, tkaniny ręcznikowe (w tym frotte) i

inne specjalne
z wyjątkiem:
17.20.40-70 Gaza (bez zaliczonej do 17.54.11-30)
17.20.40-90 Tkaniny z włókien szklanych (łącznie z taśmami

tkanymi)”

 - lp. 12 otrzymuje brzmienie:

Lp. Symbol PKWiU Nazwa Wyrobu
1 2 3
„12 17.51.13 ex Dywany i inne włókiennicze wykładziny podłogowe,

igłowe”
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 - lp. 14 i 15 otrzymują brzmienie:

Lp. Symbol PKWiU Nazwa Wyrobu
1 2 3
„14 17.54.11 ex Taśmy i wyroby wykończeniowe itp.
15 17.54.12 ex Tiul i inne tkaniny siatkowe; koronki w sztukach, w

taśmach lub w postaci motywu”

 c) w części VI „Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego odzieżowe":
 - lp. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

Lp. Symbol PKWiU Nazwa wyrobu
1 2 3
„3 17.71 ex Wyroby pończosznicze
4 17.72 ex Pulowery, swetry i podobne wyroby dziane”

 - lp. 6 i 7 otrzymują brzmienie:

Lp. Symbol PKWiU Nazwa wyrobu
1 2 3
"6 18.23 ex Bielizna

z wyjątkiem:
18.23.25 Biustonosze, pasy, gorsety, szelki, podwiązki i podobne

wyroby oraz ich części"
7 18.24 ex Odzież i dodatki odzieżowe pozostałe, gdzie indziej nie

sklasyfikowane
z wyjątkiem:
18.24.12 Dresy, ubiory narciarskie, stroje kąpielowe i inna odzież,

z dzianin"

22) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej ustawy;

23) w załączniku nr 3 w części XII w pkt 1 Objaśnień, dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu:

"Stawki określone w lp. 3 dotyczą działalności wykonywanej przy zatrudnieniu nie

przekraczającym 2 pracowników lub 2 członków rodziny pozostających we wspólnym

gospodarstwie domowym, nie wyłączając małżonka.".

Art. 2

1. Do podatników, o których mowa w art. 6 ust. 1a ustawy wymienionej w art. 1 w

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się odpowiednio art. 7 ust. 1, 3, 12-17 i
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24 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od

osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 104, poz. 1104 i z

2002 r. Nr 141, poz. 1182) oraz art. 3 ust. 1, art. 4-7 i art. 8 ust. 1 z dnia 21 listopada

2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o

zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez

osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509 oraz z 2002 r., Nr 141, poz. 1182).

2. Zasady wynikające z ust. 1 stosuje się również do podatników, o których mowa w art.

6 ust. 1a ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1

stycznia 2004 r.

Art. 3

W ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. – Przepisy  wprowadzające ustawę o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 874) uchyla się art. 16.

Art. 4

1. Podatnikom, którzy przed dniem 1 stycznia 2004 r. nabyli prawo do obniżki

zryczałtowanego podatku dochodowego o kwotę ulgi uczniowskiej w zakresie i na zasadach

określonych w art. 53 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed

dniem 1 stycznia 2004 r., a odliczenia te nie znalazły pokrycia w zryczałtowanym podatku

dochodowym obliczonym za lata poprzedzające rok 2004, przysługuje prawo do

dokonywania tych odliczeń na zasadach określonych w ustawie wymienionej w art. 1, w

brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r.

2. Podatnicy, którzy przed dniem 1 stycznia 2004 r. zawarli z uczniami lub szkołami właściwe

umowy, o których mowa w art. 53 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym

przed dniem 1 stycznia 2004 r., oraz rozpoczęli praktyczną naukę zawodu lub szkolenie w

celu przygotowania zawodowego nie później niż w roku szkolnym 2003/2004, nabywają

prawo do ulgi uczniowskiej po dniu 31 grudnia 2003 r., w zakresie i na zasadach określonych

w art. 53 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia

2004 r.

3. Wnioski o przyznanie ulgi uczniowskiej, o której mowa w art. 53 ustawy wymienionej w

art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r., złożone przed tym dniem,

podlegają rozpatrzeniu w zakresie i na zasadach określonych w art. 53 ustawy wymienionej w

art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r.
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4. Podatnicy, o których mowa w ust. 1 i 2, którym przysługuje prawo do korzystania z ulgi

uczniowskiej po dniu 31 grudnia 2003 r., mają prawo do obniżenia podatku dochodowego

opłacanego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub w formie karty

podatkowej, pod warunkiem, że kwoty te nie zostały odliczone od podatku opłacanego na

zasadach określonych w art. 27 ustawy o podatku dochodowym.

Art. 5

Do podatników opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

mają odpowiednie zastosowanie przepisy art. 7 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3, 5-7, 12-17 i 23

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób

fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 104, poz. 1104 i z 2002 r. Nr

141, poz. 1182), z uwzględnieniem art. 21 ust. 3 ustawy wymienionej w art. 1.

Art. 6
1. Do podatników opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów

ewidencjonowanych mają odpowiednie zastosowanie przepisy art. 3 ust. 1 i art. 4-8
ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509 oraz z 2002 r.,
Nr 141, poz. 1182) oraz art. 10 ustawy z dnia.... o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr ...., poz.    )
z uwzględnieniem art. 21 ust. 3 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu
obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, podlegają odliczeniu od ryczałtu, o ile nie zostały
odliczone od podatku na podstawie ustawy o podatku dochodowym.

Art. 7

Do wydatków określonych w art. 10 ustawy z dnia.... o zmianie ustawy o podatku

dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr ..., poz. ...) ,

stosuje się przepis art. 27a ust. 14 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od

osób fizycznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.3)) w brzmieniu obowiązującym

przed dniem 1 stycznia 2004 r. i art. 21 ust. 2a pkt 1 ustawy wymienionej w art. 1, w

brzmieniu obowiązującym w 2003 r.
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Art. 8

Do podatników opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

stosuje się odpowiednio art. 9 ustawy z dnia.... o zmianie ustawy o podatku dochodowym od

osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr ..., poz. ...).

Art. 9
Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w terminie do dnia 30 listopada roku

poprzedzającego rok podatkowy, w latach 2003-2006, ogłasza, z uwzględnieniem art. 53 ust.

17 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r.,
w drodze rozporządzenia, na rok następny, na podstawie komunikatu, o którym mowa w art.

27 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym, w brzmieniu obowiązującym przed dniem

1 stycznia 2004 r., kwoty, o których mowa w art. 53 ust. 6 ustawy wymienionej w art. 1,

w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r.

Art. 10

Przepisy niniejszej ustawy mają zastosowanie do przychodów uzyskanych począwszy od dnia

1 stycznia 2004 r., z tym że art. 2 ust. 2 ma zastosowanie do przychodów zyskanych przed

tym dniem.

Art. 11

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 20 i art. 9,

które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
2) Zmiany do ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 104, poz. 1104 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r.
Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 125, poz. 1363 i 1369 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 141, poz. 1183,
Nr 169, poz. 1384, Nr 172, poz. 1412 i Nr 200, poz. 1679 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 96, poz. 874.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. 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, z 2001 r. Nr 4,
poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968,
Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509,
z 2002 r. Nr 19, poz. 199,  Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz.
1146, Nr 141, poz. 1182 i Nr 169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058 oraz
z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595, Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874 i
 Nr     , poz.    .
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Załącznik do ustawy z dnia                    (poz.......)

Wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania

ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych

według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług

Lp. Symbol PKWiU Nazwa usługi

1 2 3

1 51.12 Usługi pośrednictwa w sprzedaży paliw, rud, metali oraz
chemikaliów przemysłowych

2 51.14 Usługi pośrednictwa w sprzedaży maszyn, urządzeń
przemysłowych, statków, samolotów i innych pojazdów
latających

3 51.18 Usługi pośrednictwa w sprzedaży określonego towaru lub
określonej grupy towarów, gdzie indziej nie
sklasyfikowane

4 51.19 Usługi pośrednictwa w sprzedaży towarów, różnego
rodzaju

5 55.23.14 Usługi oferowania miejsc sypialnych w wagonach
sypialnych i w innych środkach transportu

6 63.12.12 Usługi magazynowania i przechowywania cieczy i gazów

7 63.12.14-00.30 Usługi magazynowania i przechowywania towarów w
strefach wolnocłowych

8 Sekcja J Usługi pośrednictwa finansowego

9 grupa 70.1 Usługi związane z nieruchomościami stanowiącymi
majątek własny

10 grupa 70.2 Usługi w zakresie wynajmowania nieruchomości na
własny rachunek ****

11 grupa 70.3

z wyjątkiem 70.32

Usługi obsługi nieruchomości świadczonych na zlecenie

Usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami
świadczone na zlecenie**

12 grupa 73.1 Usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk
przyrodniczych i technicznych

13 grupa 73.2 Usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk społeczno-
humanistycznych

14 grupa 74.1 Usługi prawnicze, rachunkowo-księgowe, badania rynków
i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej i zarządzania
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15 grupa 74.2 Usługi architektoniczne i inżynierskie

16 grupa 74.3 Usługi w zakresie badań i analiz technicznych

17 grupa 74.4 Usługi reklamowe

18 grupa 74.5

z wyjątkiem:

74.50.2

Usługi rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu
oraz usługi świadczone przez jednoosobowe podmioty
gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą
wyłącznie na rzecz jednego podmiotu

Usługi pozyskiwania personelu**

19 grupa 74.6 Usługi detektywistyczne i ochroniarskie

20 grupa 74.81.23 Usługi wykonywania fotografii reklamowych i podobnych

21 grupa 74.83.13 Usługi tłumaczeń pisemnych*

22 grupa 74.83.14 Usługi tłumaczeń ustnych*

23 grupa 74.84

z wyjątkiem

74.84.15

Usługi komercyjne pozostałe, gdzie indziej nie
sklasyfikowane

Usługi organizowania wystaw, targów i kongresów**

24 Sekcja L

z wyjątkiem:

75.25.11

Usługi w zakresie administracji publicznej, obrony
narodowej, obowiązkowych ubezpieczeń społecznych

Usługi związane ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem
pożarom ***

25 Sekcja M

z wyjątkiem

80.10.11 ex

Usługi w zakresie edukacji*

Usługi związane z prowadzeniem przedszkoli oraz
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w
tym specjalnych – dotyczy wyłącznie przygotowania dzieci
do nauki w szkole.***

26 grupa 85.1 Usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego *

27 dział 91 Usługi świadczone przez organizacje członkowskie, gdzie
indziej nie sklasyfikowane

28 dział 92

z wyjątkiem:

92.53

Usługi związane z rekreacją , kulturą i sportem

Usługi związane z ogrodami botanicznymi i zoologicznymi
oraz obszarami z obiektami chronionej przyrody ***

29 93.05 Usługi pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane z
wyjątkiem usług opieki doraźnej i robienia zakupów
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* wyłączenie nie dotyczy pozarolniczej działalności gospodarczej świadczonej w ramach
wolnych zawodów,

** usługi podlegają opodatkowaniu według stawki 17% przychodów,

*** usługi podlegają opodatkowaniu według stawki 8,5% przychodów,

**** wyłączenie nie dotyczy przychodów osiąganych z tytułu umowy najmu, podnajmu,

dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, o których mowa w

art. 6 ust. 1a.”;
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Uzasadnienie

Proponowane przepisy nowelizujące ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne mają przede wszystkim charakter
porządkowy i uściślający. Dodatkowo w projekcie proponuje się niektóre nowe regulacje
mające na celu dostosowanie do projektowanych zmian do ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych, przepisów w sprawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
w zakresie, w jakim zmiany te dotyczą opodatkowania osób prowadzących pozarolniczą
działalność gospodarczą oraz osiągających przychody z umowy najmu.

Proponuje się zarówno w odniesieniu do podatników korzystających z opodatkowania
w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej likwidację
ulgi uczniowskiej, z jednoczesnym zachowaniem możliwości odliczania tej ulgi na
zasadzie praw nabytych. Konsekwencją likwidacji ulgi uczniowskiej i zachowania
możliwości odliczania tej ulgi na zasadzie praw nabytych jest skreślenie ust. 2 art. 55
ustawy zawierającego delegację dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych
do wydania rozporządzenia określającego wysokość kwot ulgi uczniowskiej
i umieszczenie przepisu zawierającego delegację – w wersji zmodyfikowanej
uwzględniającej zachowanie praw nabytych do tej ulgi – w przepisach przejściowych.
Kwoty ulgi uczniowskiej dla podatników, którzy nabędą prawo do ulgi uczniowskiej będą
na jego podstawie podlegały waloryzacji według zasad określonych w projektowanym
art. 8 ustawy.

W zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych proponuje się:

1) rozszerzenie zakresu podmiotowego tej formy opodatkowania poprzez umożliwienie
opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych osobom fizycznym
osiągającym przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy
lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli osoby te równocześnie osiągają
przychody z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej.
W dotychczasowym stanie prawnym podatnicy ci pozbawieni byli prawa do opłacania
ryczałty od przychodów z najmu,

2) określenie w sposób pozytywny katalogu usług, których świadczenie wyłącza
podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów  ewidencjonowanych
oznaczonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (nowa konstrukcja
załącznika nr 2),

3) dostosowanie przepisów dotyczących zbycia składników majątku wykorzystywanych
w działalności gospodarczej do projektowanych przepisów zmieniających ustawę
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o podatku dochodowym od osób fizycznych w tym zakresie. Projektowane rozwiązania
przewidują, iż przychód z tego tytułu ustalany będzie wyłącznie wówczas, gdy zbycie
składników majątku wycofanych z działalności gospodarczej nastąpi przed upływem
sześciu lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
składnik ten został wycofany z działalności gospodarczej. Jednocześnie proponuje się,
aby zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu odpłatnego zbycia tych składników
majątku, był płatny w terminie przewidzianym dla wpłat ryczałtu od przychodów
ewidencjonowanych,

4) modyfikację przepisów umożliwiających pomniejszenie ryczałtu od przychodów
ewidencjonowanych o kwotę dokonanej wpłaty na rzecz organizacji pożytku
publicznego wprowadzanych w życie od dnia 1 stycznia 2004 r. odrębnymi przepisami,

5) ustanowienie reguły, iż wybór zasady opodatkowania całości przychodu z umowy
najmu przez jednego z małżonków wyrażony w złożonym oświadczeniu dotyczy
danego roku podatkowego,

6) nałożenie obowiązku prowadzenia ewidencji wyposażenia.

W zakresie dotyczącym opodatkowania kartą podatkową proponuje się:

1) ażeby dla podatników prowadzących działalność określoną w art. 23 ust. 1a równocześnie
w różnych zakresach lub w odrębnych zakładach - podobnie jak w odniesieniu do
podatników prowadzących działalność określoną w art. 23 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 - łączne
zatrudnienie nie mogło przekroczyć stanu zatrudnienia określonego dla zakresu
działalności, dla którego przewidziano najwyższy stan zatrudnienia. Brak jest bowiem
uzasadnienia dla odmiennego traktowania tych podatników z uwagi na konstrukcję tabel
i objaśnień do nich, określających warunki wykonywania przez nich działalności (różne
zakresy i różne dopuszczalne stany zatrudnienia). W korespondencji z przedmiotową
zmianą pozostaje zmiana, dotycząca ustalania stawki podatku w formie karty podatkowej
w przypadku równoczesnego prowadzenia działalności w różnych  zakresach lub
w różnych miejscowościach, dla których przewidziano różne wysokości stawek,

2) aby w związku z przewidywanym terminem (1 stycznia 2004 r.) wejścia w życie
przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym dostosować przepis regulujący
właściwość miejscowa urzędu skarbowego w zakresie opodatkowania w formie karty
podatkowej poprzez wyłączenie odwoływania się - przy określaniu tej właściwości - do
ewidencji działalności gospodarczej,

3) aby podatnicy prowadzący działalność określoną w części XII tabeli "Usługi osób
fizycznych, o których mowa w art. 23 ust.1a ustawy" w zakresie sprzedaży piasku, żwiru,
kamieni, glinki, torfu i innych minerałów wydobywanych z gruntów wchodzących
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w skład gospodarstwa rolnego, mogli wykonywać działalność przy zatrudnieniu
nieprzekraczajacym 2 pracowników lub 2 członków rodziny pozostających we wspólnym
gospodarstwie domowym. Zmiana ta wychodzi naprzeciw propozycjom zgłaszanym
w tym zakresie zarówno przez podatników jak i organy skarbowe,

4) dostosowanie symboli PKWiU i nazw wyrobów rękodzieła ludowego i artystycznego
(atestowanych przez komisje artystyczne i etnograficzne) określonych w załączniku
nr 1 do ustawy do aktualnie obowiązujących.

Zmiany dokonane w art. 2 projektu ustawy mają na celu zachowanie praw nabytych dla
podatników, którzy aktualnie opłacają ryczałt od przychodów ewidencjonowanych od
przychodów osiąganych z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub
innych umów o podobnym charakterze.

Konsultacje społeczne

W dniu 27 czerwca 2003 r. został przekazany Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-
Gospodarczych projekt ustawy o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Komisja Trójstronna odbyła prace i
debatę na projektem ustawy. Dyskusja nad projektem miała miejsce na posiedzeniu
Prezydium Komisji w Konstancinie w dniach 14-15 lipca br. oraz w zespołach roboczych.
Dyskusja odbyła się także na posiedzeniu plenarnym.

Spośród partnerów społecznych, którzy brali udział w posiedzeniu uwagi nadesłali NSZZ
„Solidarność” i Związek Rzemiosła Polskiego. Uwagi nie zostały uwzględnione.

1. Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” negatywnie ocenia likwidację ulgi
uczniowskiej, argumentując, iż zmniejszy to ilość prowadzonych szkoleń i ograniczy dostęp
do praktycznej nauki zawodu.

Zauważa się, że likwidacja ulg, w tym również ulgi uczniowskiej ma na celu
zrekompensowanie obniżki stawki podatku CIT z 27 % do 19 % oraz podwyższenie
w PIT kwoty nie powodującej powstania obowiązku podatkowego. Ponadto system powinien
być neutralny w stosunku do obowiązku państwa związanego z szeroko pojętą edukacją.

Dodać należy, iż z ulgi uczniowskiej nadal będą mogli korzystać podatnicy na zasadzie praw
nabytych oraz podatnicy, którzy podpisali stosowne umowy i rozpoczęli szkolenie nie później
niż w roku szkolnym 2003-2004.

Ponadto, w budżecie państwa zostaną zagwarantowane środki na finansowanie umów
o naukę zawodu – ok. 350 mln. zł. Natomiast budżetowy koszt ulg z tytułu szkolenia uczniów
łącznie - PIT plus podatek zryczałtowany – to ok. 300 mln. zł.
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Odnośnie zastrzeżeń dotyczących obowiązku prowadzenia ewidencji wyposażenia, zmiana
związana jest z modyfikacją zasad opodatkowania przychodów uzyskanych
z odpłatnego zbycia składników majątku będących środkami trwałymi.

Zmiana definicji pojęcia wolny zawód nie powoduje zmian o charakterze merytorycznym, ma
charakter jedynie uściślający.

2. Związek Rzemiosła Polskiego zgłosił uwagi w zakresie podwyższenia limitu
uprawniającego do korzystania z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów
ewidencjonowanych z kwoty 250 tys. euro do kwoty 800 tys. euro. argumentując, iż postulat
ten był wcześniej zapowiadany przez Rząd.

Zauważa się, iż przedkładany projekt jest częścią pierwszego etapu reformy systemu
podatkowego. Zwiększenie limitu uprawniającego do wyboru przez podatników
opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zapowiadane było w
kolejnym etapie reformy tj. począwszy od roku podatkowego 2005. Z zapowiedzi tych Rząd
się nie wycofuje i nadal je podtrzymuje.

Związek Rzemiosła Polskiego postuluje również obniżenie stawek ryczałtu, ze szczególnym
uwzględnieniem stawek znajdujących zastosowanie dla działalności
w zakresie rzemiosła. W konsekwencji ZRP proponuje ustalenie aktualnie obowiązujących
stawek:

- 8,5 % przychodów na poziomie 6,7 % przychodów,

- 5,5 % przychodów na poziomie 3,0 % przychodów.

Z punktu widzenia budżetu niemożliwe jest obniżenie już w 2004 r. stawek ryczałtu od
przychodów ewidencjonowanych. Obniżenie tych stawek :

- o 1 % spowodowałoby uszczuplenie wpływów budżetowych o 289 mln zł,

- o 0,5 % spowodowałoby uszczuplenie wpływów budżetowych o 144 mln. zł.

Odnośnie skrócenia okresu do dwóch lat, po którym zbycie ruchomych składników majątku
wykorzystywanych w działalności gospodarczej nie powoduje powstanie przychodu, należy
podkreślić, iż proponowane rozwiązanie jest korzystniejsze od aktualnie obowiązującego w
tym zakresie. W aktualnym stanie prawnym, bez względu na okres w którym nastąpiło zbycie
składników majątku wykorzystywanych w działalności gospodarczej, stanowi one przychód z
działalności gospodarczej.

W zakresie ulgi uczniowskiej – uwagi jak w pkt 1.
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Ocena skutków regulacji ustawy:

1) Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu oraz sektora publicznego – projektowana
ustawa wpłynie na dochody budżetu poprzez likwidację ulg podatkowych.
Szacuje się, iż likwidacja ulg podatkowych - w zakresie zryczałtowanych form
opodatkowania - spowoduje w 2004 r. wzrost dochodów budżetowych o 10,2 mln
złotych.

2) Wpływ regulacji na rynek pracy – brak wpływu na rynek pracy.

3) Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki – brak wpływu
na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.

4) Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów – brak wpływu na sytuację i rozwój
regionów.





Projekt

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 

w sprawie wysokości kwoty ulgi uczniowskiej

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia            o zmianie ustawy o zryczałtowanym
podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby
fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr    , poz.    ), oraz art. 11 ust 7
ustawy z dnia         o zmianie ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr    , poz.    ) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ulga uczniowska z tytułu wyszkolenia jednego pracownika w 2004 r. wynosi:
1) ....... zł – przy okresie szkolenia do 24 miesięcy,
2) ....... zł – przy okresie szkolenia ponad 24 miesiące.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

MINISTER FINANSÓW

                                                          
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania
Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).



UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 9 ustawy z dnia ...
o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr    , poz.    )
oraz art. 11 ust 7 ustawy z dnia ... o zmianie ustawy podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr , poz.  ), dla Ministra właściwego do
spraw finansów publicznych do ogłoszenia, do dnia 30 listopada roku poprzedzającego
rok podatkowy kwoty ulgi uczniowskiej z tytułu wyszkolenia jednego pracownika
uwzględniającej okres jego szkolenia tj. kwoty przy okresie szkolenia do 24 miesięcy
i kwoty przy okresie szkolenia ponad 24 miesiące. Powołane powyżej nowelizacje
przewidują wprawdzie likwidację ulgi uczniowskiej jednakże ww. przepisy noweli
zachowują tzw. „prawa nabyte”.
Powołane przepisy stanowią, iż kwoty ulgi uczniowskiej z tytułu wyszkolenia jednego
pracownika ulegają w latach 2004-2007 podwyższeniu w stopniu odpowiadającym
wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech
kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy w stosunku do tego samego okresu roku
poprzedniego, ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego komunikatem z dnia.....(M.P. Nr  , poz.  ),
ogłosił wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych
trzech kwartałów 2003 r. w stosunku do tego samego okresu roku poprzedniego, który
wyniósł    %.
Uwzględniając wspomniany wskaźnik wzrostu cen oraz postanowienia wyżej
powołanych przepisów ustawowych ulga uczniowska z tytułu wyszkolenia jednego
pracownika w 2004 r. wynosi:
1) ....... zł – przy okresie szkolenia do 24 miesięcy,
2) ....... zł – przy okresie szkolenia ponad 24 miesiące.
Ocena skutków regulacji rozporządzenia:
1) Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu oraz sektora publicznego – brak

wpływu na dochody i wydatki budżetu oraz sektora publicznego; została zachowana
dotychczasowa symetria w zakresie pomniejszania podatku dochodowego
przewidziana do końca 2003 r. w ustawie o podatku dochodowym od osób
fizycznych i ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

2) Wpływ regulacji na rynek pracy – przedmiotowe rozporządzenie nie wpłynie na
rynek pracy,

3) Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki – brak
wpływu na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki,

4) Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów – brak wpływu na sytuację i rozwój
regionów.
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Projekt

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1)

z dnia                                     
zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu

środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr
144, poz. 930 z późn.zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia
ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych (Dz. U. z 2002 r., Nr 219, poz. 1836) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w ostatnim dniu roku podatkowego, jest obowiązany wpisać do ewidencji kwoty
przychodów (według poszczególnych stawek), odnoszące się do zdarzeń
określonych w art. 14 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym, zaistniałych
w grudniu danego roku podatkowego, na które, zgodnie z odrębnymi przepisami,
zostaną wystawione faktury w roku następnym, a po ich wystawieniu wpisać
numery i daty faktur w ewidencji przychodów za dany rok podatkowy w kolumnie -
„Uwagi” przy każdej pozycji odnoszącej się do danej transakcji.”;

                                                          
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania
Ministra Finansów (Dz.U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).
2) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 104, poz. 1104 i Nr 122, poz. 1324, z 2001
r. Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 125, poz. 1363 i 1369 i Nr 134, poz. 1509 oraz z 2002 r. Nr 141, poz. 1183,
Nr 169, poz. 1384, Nr 172, poz. 1412 i Nr 200, poz. 1679 oraz 2003 r., 45, poz. 391.
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2) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Zapisy w ewidencji są dokonywane w porządku chronologicznym na podstawie
dowodów, o których mowa w § 3-5 i 7, w czasie zapewniającym prawidłowe i terminowe
rozliczenie należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jednak nie później
niż do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.”;

3) w § 12:

a) ust. 3 skreśla się,

b) zdanie pierwsze ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Po zakończeniu miesiąca, w terminie, o którym mowa w § 8, należy
podsumować zapisy, obliczyć i wpisać do ewidencji kwotę ryczałtu od
przychodów ewidencjonowanych, a także kwoty przysługujących obniżek oraz ulg
tego ryczałtu.”,

c) ust. 5 skreśla się;

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

MINISTER FINANSÓW
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UZASADNIENIE
Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U.
Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) Minister Finansów upoważniony został do określenia
w drodze rozporządzenia:
1) sposobu prowadzenia ewidencji przychodów, szczegółowych warunków, jakim

powinna odpowiadać ewidencja, aby stanowiła dowód w postępowaniu podatkowym,
sposobu dokumentowania przychodów oraz obliczania należnego ryczałtu od
przychodów ewidencjonowanych (art. 16 pkt 1),

2) sposobu prowadzenia wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych (art. 16 pkt 2).

Wykonując powyższe delegacje Minister Finansów wydał w dniu 17 grudnia 2002 r.
rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz. U. Nr 219, poz. 1836).
W związku z przygotowanym projektem ustawy o zmianie ustawy o zryczałtowanym
podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz
niektórych innych ustaw i projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, a także mając na uwadze
postanowienia art. 34 Uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. z 2002 r., Nr 23, poz. 398, zm. M. P. z 2003 r., Nr 23,
poz. 337), przedkłada się projekt noweli przedmiotowego rozporządzenia.
Opodatkowaniu bowiem ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają
przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych.
W projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz
niektórych innych ustaw proponuje się nadanie nowego brzmienia art. 14 ust. 1c i ust. 1f
regulujących moment powstania przychodu w odniesieniu do podatników prowadzących
pozarolniczą działalność gospodarczą.
W związku z powyższym konieczna jest w tym zakresie nowelizacja rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. Powołane rozporządzenie odwołuje się
bowiem w § 5 w ust. 1 w pkt 2 do zdarzeń określonych w art. 14 ust. 1f ustawy o podatku
dochodowym. Natomiast projektowana nowela do ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych, w art. 14 w ust. 1f nie wymienia zdarzeń, których wystąpienie
w grudniu danego roku podatkowego powoduje powstanie przychodu, lecz odwołuje się
w tym zakresie do zdarzeń określonych w ust. 1c art. 14 ustawy.
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Charakter dostosowawczy do zmian wynikających z projektu ustawy o zmianie ustawy
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez
osoby fizyczne ma zmiana polegająca na nadaniu nowego brzmienia § 8 rozporządzenia.
Projektowana ustawa ujednolica terminy wpłaty ryczałtu od przychodów
ewidencjonowanych dostosowując termin wpłaty ryczałtu od przychodów z tytułu
odpłatnego zbycia praw majątkowych lub nieruchomości wykorzystywanych
w działalności gospodarczej, o których mowa w art. 12 ust. 10 projektu ustawy do
terminów określonych w art. 21 ust. 1 i 1a ustawy (aktualnie termin wpłaty ryczałtu z
tego tytułu wynosi 14 dni od dnia uzyskania przychodu).
W konsekwencji powyższych zmian, projekt rozporządzenia przewiduje możliwość
dokonywania odliczeń od przedmiotowych przychodów (§ 1 pkt 3 lit. a ) oraz obniżki
ryczałtu obliczonego od tych przychodów (§ 1 pkt 3 lit. c), przy obliczaniu ryczałtu za
poszczególne miesiące (obecnie odliczenia i obniżki od przychodów z odpłatnego zbycia
praw majątkowych lub nieruchomości wykorzystywanych w działalności gospodarczej
dokonywane są w zeznaniu rocznym).
W związku z proponowanym w projekcie ustawy skreśleniem art. 14 i art. 53, proponuje
się wprowadzenie stosownych zmian do § 12 ust. 4 rozporządzenia.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw oraz projekt
ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych
innych ustaw, przewidują datę wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.
W konsekwencji proponuje się wejście w życie rozporządzenia również w dniu 1 stycznia
2004 r.

Ocena skutków regulacji rozporządzenia:
1) Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu oraz sektora publicznego – brak

wpływu na dochody i wydatki budżetu oraz sektora publicznego.
2) Wpływ regulacji na rynek pracy – przedmiotowe rozporządzenie nie wpłynie na rynek

pracy.
3) Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki – brak

wpływu na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.
4) Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów – brak wpływu na sytuację i rozwój

regionów



Projekt
ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia

w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznań i informacji podatkowych
obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych

przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Na podstawie art. 52 ust. 3 pkt 2 - 4 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym
podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U.
Nr 144, poz. 930 z późn.zm.)2) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Określa się wzór:

1) zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń
i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28), stanowiący
załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) deklaracji w sprawie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16),
stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) deklaracji o wysokości składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne,
zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku
podatkowego (PIT-16A), stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) deklaracji o wysokości składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne,
zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów
osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego (PIT-19A),
stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia.

2. Określa się wzór:

1) informacji o przychodach podatnika z działalności gospodarczej prowadzonej na
własne nazwisko (PIT-28/A), stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;

2) informacji o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki
cywilnej (spółek) osób fizycznych (PIT-28/B), stanowiący załącznik nr 6 do
rozporządzenia;



3) informacji o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku
podatkowym (PIT/O), stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia;

4) informacji o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w 2004 roku (PIT/D),
stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia

- stanowiących załączniki do zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości
dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
(PIT-28). 

§ 2.

1. Wzory stanowiące załączniki nr 1, 3 - 8 do rozporządzenia stosuje się do przychodów
osiągniętych w okresie od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.
i dokonanych za ten okres odliczeń.

2. Przepisu ust.1 nie stosuje się, jeżeli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia,
deklaracje, zeznania i informacje o osiągniętych przychodach, dokonanych
odliczeniach i pobranym ryczałcie zostały złożone na formularzach dotychczasowych.
W takim przypadku uznaje się za prawidłowe zastosowanie wzorów formularzy
obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.

§ 3.

Deklaracje, zeznania i informacje o przychodach osiągniętych w 2003 r., dokonanych
odliczeniach oraz pobranym za ten rok ryczałcie należy sporządzać po dniu 31 grudnia
2004 r. na formularzach według wzorów określonych w rozporządzeniu, o którym mowa
w § 6.

§ 4.

Deklaracje, zeznania i informacje o przychodach osiągniętych w 2002 r., dokonanych
odliczeniach oraz pobranym za ten rok ryczałcie należy sporządzać po dniu 31 grudnia
2003 r. na formularzach według wzorów określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów
z dnia 20 września 2002 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznań i informacji
podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 1160, poz. 1327).

§ 5.

Deklaracje, zeznania i informacje o przychodach osiągniętych w 2001 r., dokonanych
odliczeniach oraz pobranym za ten rok ryczałcie należy sporządzać po dniu 31 grudnia
2002 r. na formularzach według wzorów określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów
z dnia 31 października 2001 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznań i informacji



podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 131, poz. 1460).

§ 6.

Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2003 r. w sprawie
określenia wzorów deklaracji, zeznań i informacji podatkowych obowiązujących w
zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych
przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr , poz. ).

§ 7.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

MINISTER FINANSÓW

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne na podstawie § 1
ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz.U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378
i Nr 93, poz. 834).
2) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 104, poz. 1104 i Nr 122,
poz. 1324, z 2001 r. Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 125, poz. 1363 i 1369 i Nr 134, poz. 1509
oraz  z 2002 r. Nr 141, poz. 1183, Nr 169, poz. 1384, Nr 172, poz. 1412 i Nr 200, poz. 1679 oraz z
2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr , poz. ).

Załączniki
do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia (poz.  )
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1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika

ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ
-
ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ

-
ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ

-
ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ

2. Nr dokumentu 3. Status

PIT-28
ZEZNANIE O WYSOKOŚCI UZYSKANEGO PRZYCHODU,

WYSOKOŚCI DOKONANYCH ODLICZEŃ I NALEŻNEGO RYCZAŁTU
OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH ZA ROK 4. Rok

.................................................

Podstawa prawna:

Składający:
Termin składania:
Miejsce składania:

Art.21 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 1998 r. Nr 144, poz.930, z póżn. zm.), zwanej dalej ”ustawą”.

Osoba fizyczna osiągająca przychody objęte ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, zwana dalej ”podatnikiem”.
Do dnia 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym.
Urząd skarbowy 1) właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

A. MIEJSCE SKŁADANIA ZEZNANIA
5. Urząd skarbowy, do którego adresowane jest zeznanie

B. DANE IDENTYFIKACYJNE I ADRES PODATNIKA
6. Nazwisko

7. Pierwsze imię 8. Data urodzenia  (dzień - miesiąc - rok)

ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ-ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ-ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ
9. Kraj 10. Województwo 11. Powiat

12. Gmina 13. Ulica 14. Nr domu 15. Nr lokalu

16. Miejscowość 17. Kod pocztowy 18. Poczta

C. PRZYCHODY PODATNIKA OBJĘTE RYCZAŁTEM
według stawki:

Przychody:
3,0% 2)

zł, gr

5,5%2)

zł,      gr

8,5% 2)

zł, gr

10,0% 2)

zł, gr

17,0% 2)

zł, gr

20,0% 2)

zł,      gr

Ogółem
przychody

zł,      gr
1. Z działalności

gospodarczej prowadzonej
na własne nazwisko

19.

,

20.

,

21.

,

22.

,

23.

,

24.

,

25.

,
2. Z działalności

gospodarczej prowadzonej
w formie spółki (ek) osób
fizycznych, w której (ych)
podatnik jest wspólnikiem

26.

,

27.

,

28.

,

29.

,

30.

,

31.

,

32.

,

3. Z najmu, podnajmu,
dzierżawy, poddzierżawy
lub innych umów
o podobnym charakterze

33.

,

34.

,

35.

,

36.

,

37.

,

38.

,

39.

,

4. RAZEM

Suma kwot z wierszy 1 - 3.

40.

,

41.

,

42.

,

43.

,

44.

,

45.

,

46.

,
5. Niezaewidencjonowane 47.

,

48.

,

49.

,

50.

,

51.

,

52.

,

53.

,
Udział procentowy
kwot z poz. 40- 45,
w sumie kwot z poz.46 i 53
(należy podać z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku)

54.

,    %

55.

,       %

56.

, %

57.

, %

58.

, %

59.

,       %
Udział procentowy
kwot z poz. 47- 52,
w sumie kwot z poz.46 i 53
(należy podać z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku)

60.

,    %

61.

,       %

62.

, %

63.

, %

64.

, %

65.

,       %

100%

1) Ilekroć jest mowa o urzędzie skarbowym, oznacza to urząd skarbowy, którym kieruje właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego
2) Niezaewidencjonowane przychody opodatkowane według stawki określonej na podstawie art.17 ustawy, stanowiącej pięciokrotność wskazanej stawki, należy wpisać

w odpowiedniej poz. wiersza 5 ”Przychody niezaewidencjonowane”

Załącznik nr 1
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D. ODLICZENIA OD PRZYCHODÓW WYDATKÓW
D.1. ODLICZENIA OD PRZYCHODÓW NA PODSTAWIE ART.11 USTAWY 3)

Suma odliczeń nie może przekroczyć sumy przychodów z poz.46 i 53. zł,               gr

Straty z lat ubiegłych 4)

Strata obliczona zgodnie z art.9 ust.3 ustawy o podatku dochodowym.

66.

,                  
Składki określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, zapłacone bezpośrednio na własne
ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących
5)

67.

,                  
Odliczenia od przychodów - wykazane w załączniku PIT/O

Należy wpisać kwotę z załącznika PIT/O. Jeżeli podatnik nie wypełnia załącznika PIT/O, należy wpisać 0.

68.

,                  
Przychód po odliczeniach

Od sumy przychodów z poz.46 i 53 należy odjąć kwoty z poz.66-68.

69.

,                  

D.2. ODLICZENIA OD PRZYCHODÓW WYDATKÓW MIESZKANIOWYCH
zł,               gr

Odsetki od kredytu (pożyczki) mieszkaniowego wykazane w części B.1 załącznika PIT/D

Kwota odliczanych odsetek nie może być większa niż kwota z poz.69.

70.

,                  
Przychód po odliczeniu odsetek

Od kwoty z poz.69 należy odjąć kwotę z poz.70.

71.

,                  
Wydatki mieszkaniowe

Należy wykazać kwotę obliczoną w załączniku PIT/D.

72.

,                  
Wydatki mieszkaniowe do odliczenia w roku podatkowym
Jeżeli kwota z poz.72 jest mniejsza od kwoty z poz.71, należy wpisać kwotę z poz.72; w przeciwnym wypadku należy
wpisać kwotę z poz.71.

73.

,                  
Wydatki mieszkaniowe do odliczenia w latach następnych
Jeżeli kwota z poz.72 jest większa od kwoty z poz.73, należy od kwoty z poz.72 odjąć kwotę z poz.73;
w przeciwnym wypadku należy wpisać 0.

74.

,                  

D.3. ODLICZENIA OGÓŁEM W ROKU PODATKOWYM
Odliczenia ogółem

Suma kwot z poz.66, 67, 68, 70 i 73.

75.

zł,               gr

E. OBLICZENIE KWOT PRZYSŁUGUJĄCYCH ODLICZEŃ OD PRZYCHODÓW
zł, gr

3,0%
Kwota z poz.75, pomnożona przez udział z poz.54.

Kwota wydatków podlegająca odliczeniu nie może przekroczyć kwoty przychodu z poz.40.

76.

,                  

Kwota
5,5%

Kwota z poz. 75, pomnożona przez udział z poz.55.
Kwota wydatków podlegająca odliczeniu nie może przekroczyć kwoty przychodu z poz.41.

77.

,                  
wydatków
podlegająca

8,5%
Kwota z poz. 75, pomnożona przez udział z poz.56.

Kwota wydatków podlegająca odliczeniu nie może przekroczyć kwoty przychodu z poz.42.

78.

,                  
odliczeniu od
przychodów

10%
Kwota z poz. 75, pomnożona przez udział z poz.57.

Kwota wydatków podlegająca odliczeniu nie może przekroczyć kwoty przychodu z poz.43.

79.

,                  
opodatkowanych
stawką ryczałtu:

17,0%
Kwota z poz. 75, pomnożona przez udział z poz.58.

Kwota wydatków podlegająca odliczeniu nie może przekroczyć kwoty przychodu z poz.44.

80.

,                  
20,0%

Kwota z poz. 75, pomnożona przez udział z poz.59.
Kwota wydatków podlegająca odliczeniu nie może przekroczyć kwoty przychodu z poz.45.

81.

,                  
Kwota wydatków podlegających odliczeniu od przychodów niezaewidencjonowanych

opodatkowanych stawką podatku określoną przez urząd skarbowy na podstawie art.17
ustawy 6)

82.

,                  

F. PODSTAWA OPODATKOWANIA Przychody po odliczeniach (po zaokrągleniu do pełnego złotego).
Od kwot przychodów uzyskanych według poszczególnych stawek (wiersz 3 w części C), należy odjąć kwoty przysługujących odliczeń
według poszczególnych stawek ryczałtu z części E.

zł
3,0%

Kwota z poz.40 minus kwota z poz.76.

83.

5,5%
Kwota z poz. 41 minus kwota z poz.77.

84.

Kwota
przychodów, po
odliczeniach

8,5%
Kwota z poz. 42 minus kwota z poz.78.

85.

opodatkowanych
stawką ryczałtu:

10%
Kwota z poz. 43 minus kwota z poz.79.

86.

17,0%
Kwota z poz. 44 minus kwota z poz.80.

87.

20,0%
Kwota z poz. 45 minus kwota z poz.81.

88.

Kwota przychodów niezaewidencjonowanych opodatkowanych stawką podatku
określoną przez urząd skarbowy na podstawie art.17 ustawy 7)

89.

Łączna kwota przychodów po odliczeniach

Suma kwot z poz. od 83 do 89.

90.
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G. OBLICZENIE RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH WEDŁUG
POSZCZEGÓLNYCH STAWEK PROCENTOWYCH, ŁĄCZNA KWOTA RYCZAŁTU

3,0% kwoty z poz.83 5,5% kwoty z poz.84 8,5% kwoty z poz.85 10,0% kwoty z poz.86
91.

zł,            gr

92.

zł,            gr

93.

zł,            gr

94.

zł,               gr

17,0% kwoty z poz.87 20,0% kwoty z poz.88
Ryczałt od przychodów niezaewidencjonowanych

opodatkowanych stawką podatku określoną przez urząd
skarbowy na podstawie art.17 ustawy 8)

95.

zł,            gr

96.

zł,            gr

97.

zł,               gr
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Suma kwot z poz. 91-97.

98.

,                  
Doliczenia do ryczałtu 9)   99.

,                  
Ryczałt po doliczeniach

Suma kwot  z poz.98 i 99.

100.

,                  

H. OBLICZENIE NALEŻNEGO RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH 10)

H.1. ODLICZENIA OD RYCZAŁTU NA PODSTAWIE ART.13 USTAWY
zł,               gr

Składka na powszechne ubezpieczenie zdrowotne podatnika, zapłacona w roku podatkowym, o ile nie została
odliczona od podatku dochodowego
Odliczana kwota nie może przekroczyć kwoty ryczałtu z poz.100.

101.

,                  
Ryczałt po odliczeniu składki
Od kwoty z poz.100 należy odjąć kwotę z poz.101. Jeżeli podatnik nie korzysta z odliczeń i pomniejszeń ryczałtu (tj. nie
wypełnia części H.2, H.3 i H.4), kwotę z poz.102 należy przenieść do poz.111.

102.

,                  
H.2. ODLICZENIA OD RYCZAŁTU, Z WYJĄTKIEM ODLICZEŃ Z TYTUŁU WYDATKÓW

MIESZKANIOWYCH zł,              gr
Odliczenia od ryczałtu, z wyjątkiem odliczeń wymienionych w części H.1 i H.3
Należy wpisać kwotę z załącznika PIT/O; odliczana kwota nie może przekroczyć kwoty ryczałtu  z poz.102.
Jeżeli podatnik nie wypełnia załącznika PIT/O, należy wpisać 0.

103.

,                  
Ryczałt po odliczeniach

Od kwoty z poz.102 należy odjąć kwotę z poz.103.

104.

,                  

H.3. ODLICZENIA OD RYCZAŁTU Z TYTUŁU WYDATKÓW MIESZKANIOWYCH
zł,               gr

Kwota przysługującej ulgi mieszkaniowej, do odliczenia od ryczałtu
Należy wpisać obliczoną kwotę z załącznika PIT/D.
Jeżeli podatnik nie wypełnia załącznika PIT/D, należy wpisać 0.

105.

,                  
Ulgi mieszkaniowe do odliczenia w roku podatkowym
Jeżeli kwota z poz.104 jest mniejsza od odliczeń z poz.105, należy wpisać kwotę z poz.104; w przeciwnym wypadku
należy wpisać kwotę z poz.105.

106.

,                  
Ulgi mieszkaniowe do odliczenia w latach następnych
Jeżeli kwota z poz.105 jest większa od kwoty z poz.106, od kwoty z poz.105 należy odjąć kwotę z poz.106;
w przeciwnym wypadku należy wpisać 0.

107.

,                  
Ryczałt po odliczeniu ulg mieszkaniowych

Od kwoty z poz.104 należy odjąć kwotę z poz.106.

108.

,                  
H.4. ZMNIEJSZENIE RYCZAŁTU Z TYTUŁU DOKONANIA WPŁATY NA RZECZ

ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO - NA PODSTAWIE ART.14a USTAWY zł,              gr
Kwota zmniejszenia
Kwota zmniejszenia nie może przekroczyć kwoty dokonanej wpłaty, jednak nie więcej niż kwoty stanowiącej 1% ryczałtu
z poz.102 lub poz.108.

109.

,                  
Ryczałt po dokonaniu zmniejszenia

Od kwoty z poz.102 lub poz.108 należy odjąć kwotę z poz.109.

110.

,                  

I. NALEŻNY RYCZAŁT
zł, gr

Kwota należnego ryczałtu po odliczeniach (po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy)
Jeżeli podatnik nie korzysta z odliczeń i pomniejszeń ryczałtu, należy wpisać kwotę z poz.102; w przeciwnym wypadku
należy wpisać kwotę z poz.108 lub 110.

111.

,                  

J. OBLICZENIE KWOTY RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH,
DO ZAPŁATY / NADPŁATA 
Jeżeli w poz.112 zaznaczono kwadrat nr 1, pozostałych informacji zawartych w części J oraz wszystkich informacji z części K nie wypełnia się.

zł,               gr
112. Podatnik korzystał ze zwolnienia na podstawie art.21 ust.6 ustawy (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 1. tak 2. nie
Kwota wpłaconego ryczałtu za miesiące od stycznia do listopada roku podatkowego lub za I, II i III kwartał
roku podatkowego

113.

,                  
Kwota do zapłaty 11)
Jeżeli kwota z poz.111 jest większa od kwoty z poz.113, od kwoty z poz.111 należy odjąć kwotę z poz.113;
w przeciwnym wypadku należy wpisać 0.

114.

,                  
Nadpłata
Jeżeli kwota z poz.111 jest mniejsza od kwoty z poz.113, od kwoty z poz.113 należy odjąć kwotę z poz.111;
w przeciwnym wypadku należy wpisać 0.

115.

,                  
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K. KWOTY RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH, OBLICZONE
I WYKAZANE PRZEZ PODATNIKA W EWIDENCJI PRZYCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH
MIESIĄCACH (KWARTAŁACH) (PO DOKONANYCH ODLICZENIACH) 11)

K.1. OD STYCZNIA DO LISTOPADA (LUB ZA I, II i III KWARTAŁ)
Miesiące I II III / I kwartał IV V VI / II kwartał

Kwota ryczałtu
(po zaokrągleniu
do pełnych dziesiątek groszy)

116.

zł,       gr

117.

zł,     gr

118.

zł,       gr

119.

zł,       gr

120.

zł,       gr

121.

zł,       gr
Miesiące VII VIII IX / III kwartał X XI

Kwota ryczałtu
(po zaokrągleniu
do pełnych dziesiątek groszy)

122.

zł,       gr

123.

zł,       gr

124.

zł,       gr

125.

zł,       gr

126.

zł,       gr
Łączna kwota ryczałtu od stycznia do listopada (lub za I, II i III kwartał)

Suma kwot z poz. od 116 do 126.

127.

zł,       gr

K.2. ZA GRUDZIEŃ (LUB ZA IV KWARTAŁ)
Kwota ryczałtu (po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy) 128.

zł,       gr

L. INFORMACJA O ZAŁĄCZONYCH FORMULARZACH
(w poz.129-135 należy podać liczbę dołączonych formularzy). Poz.136 i 137 wypełniają podatnicy, którzy załącznik PIT/D dołączyli do innego niż
składane zeznanie. Jeśli w poz.136 zaznaczono kwadrat nr 2, należy wypełnić poz.138.

129. PIT/O 130. PIT/D 131. PIT-2K 132. NIP-1 133. NIP-3 134. PIT-28/A 135. PIT-28/B 136. Załącznik PIT/D dołącza do swojego
zeznania (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 1. podatnik  2. małżonek

137. Kod formularza, do którego został dołączony
załącznik PIT/D (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 1. PIT-28  2. PIT-36  2. PIT-37

138. Numer Identyfikacji Podatkowej, nazwisko i imię małżonka oraz urząd skarbowy, do
którego został złożony załącznik PIT/D

M. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

139. Podpis podatnika

N. ADNOTACJE URZĘDU SKARBOWEGO
140. Uwagi urzędu skarbowego

141. Identyfikator przyjmującego formularz 142. Podpis przyjmującego formularz

3) Wydatki na cele określone w art.11 ustawy podlegają odliczeniu od przychodu, jeżeli nie zostały odliczone od dochodu na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz.176, z późn. zm.), zwanej dalej ”ustawą o podatku dochodowym”.

4) Podatnicy, którzy na podstawie art. 6 ust.1 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych rozwiązaniach prawnych związanych z usuwaniem skutków powodzi
z lipca i sierpnia 2001 r. oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2001 r. Nr 84, poz.907, z późn. zm.) złożyli oświadczenie o poniesieniu rzeczywistych szkód
materialnych, stratę odliczają na zasadach określonych w art.3 wymienionej ustawy.

5) Składki podlegają odliczeniu od przychodów, jeśli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym.
6) W celu obliczenia kwoty wydatków podlegającej odliczeniu od przychodów niezaewidencjonowanych, opodatkowanych różnymi stawkami, należy w pierwszej

kolejności kwotę z poz.75 pomnożyć przez właściwe dla poszczególnych niezaewidencjonowanych przychodów udziały z poz.od 60 do 65, a następnie obliczone w
ten sposób wielkości zsumować

7) W celu obliczenia podstawy opodatkowania w razie osiągnięcia przychodów niezaewidencjonowanych opodatkowanych różnymi stawkami należy w pierwszej
kolejności kwoty niezaewidencjonowanych przychodów wykazanych w poz. od 47 do 52 pomniejszyć o kwoty przysługujących od tych przychodów odliczeń i
zaokrąglić je do pełnych złotych, a następnie obliczone w ten sposób wielkości zsumować.

8) W celu obliczenia kwoty ryczałtu od przychodów niezaewidencjonowanych opodatkowanych różnymi stawkami należy w pierwszej kolejności obliczyć - według
właściwych stawek - ryczałt od przychodów niezaewidencjonowanych wykazanych w poz. od 47 do 52 pomniejszonych o kwoty przysługujących od tych przychodów
odliczeń, a następnie obliczone w ten sposób wielkości zsumować.

9) Należy wykazać kwotę doliczeń do ryczałtu na podstawie art.21 ust. 2a ustawy w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r. w zakresie i na zasadach
określonych w art.7 ustawy z dnia      2003 r. o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr    poz.    ) oraz na podstawie art.27a ust.13 i art.45 ust.3a ustawy o podatku dochodowym w brzmieniu obowiązującym przed
dniem 1 stycznia 2002 r., w związku z art.6 i art.9 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o
zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2001 r. Nr 134, poz.1509) oraz  art.2 ustawy z dnia
2003 r. o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne  oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr
, poz.        ).

10) Dokonanie odliczeń od ryczałtu podlegających wykazaniu w częściach H.1, H.2 i H.3 oraz zmniejszenia ryczałtu, o którym mowa w części H.4 jest możliwe, jeśli z tych
samych tytułów podatnik nie dokonywał odpowiednio: odliczeń od podatku lub zmniejszenia podatku na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym.

Pouczenie:
11) W przypadkach niewpłacenia w obowiązujących terminach należności wynikających z poz.114, 116 - 127 i 128 lub wpłacenia ich w niepełnej wysokości, niniejsza

deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji (Dz.U. z 2002 r. Nr 110, poz.968, z późn. zm.).
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1. Numer Identyfikacji Podatkowej
- -

2. Nr dokumentu 3. Status

PIT-16

DEKLARACJA W SPRAWIE OPODATKOWANIA
W FORMIE KARTY PODATKOWEJ 4. Liczba składanych formularzy

..............................
Podstawa prawna: Art.29 ust.1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r.  o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych

przez osoby fizyczne (Dz.U. z 1998 r. Nr 144, poz.930, z późn. zm.), zwanej dalej ”ustawą”.
Termin składania: 1. Do dnia 20 stycznia roku podatkowego, od którego ma być zastosowane opodatkowanie w formie karty podatkowej.

2. W przypadku rozpoczęcia prowadzenia działalności w ciągu roku podatkowego, deklarację należy złożyć przed rozpoczęciem
tej działalności.

Składający: 1. Podatnik występujący z wnioskiem o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej.
2. W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej, wniosek o zastosowanie

opodatkowania w formie karty podatkowej składa jeden ze wspólników.

Miejsce składania: 1. Deklarację składa się w urzędzie skarbowym 1) właściwym według miejsca położenia zorganizowanego zakładu.
2. Gdy działalność jest wykonywana bez posiadania zorganizowanego zakładu - deklarację składa się w urzędzie skarbowym

właściwym według miejsca zamieszkania podatnika lub siedziby spółki, a jeżeli nie można ustalić siedziby spółki - w urzędzie
skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania jednego ze wspólników.

3. Jeżeli działalność jest prowadzona w kilku zorganizowanych zakładach na terenie objętym właściwością miejscową kilku
urzędów skarbowych, deklarację składa się według miejsca wskazanego przez podatnika jako siedziba jego działalności.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
5. Urząd skarbowy, do którego adresowana jest deklaracja

B. DANE PODATNIKA 2)

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
6. Nazwisko

7. Pierwsze imię 8. Data urodzenia   (dzień - miesiąc - rok)

- -

B.2. ADRES ZAMIESZKANIA
9. Kraj 10. Województwo 11. Powiat

12. Gmina 13. Ulica 14. Nr domu 15. Nr lokalu

16. Miejscowość 17. Kod pocztowy 18. Poczta

C. WNIOSEK O OPODATKOWANIE W FORMIE KARTY PODATKOWEJ
Wnoszę o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej.

19. Od (dzień - miesiąc - rok)

- -

20. Wysokość deklarowanej kwoty (miesięcznie)

zł,                gr

D. DANE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI 3)

D.1. ADRES SIEDZIBY LUB MIEJSCA POŁOŻENIA ZAKŁADU
21. Kraj 22. Województwo 23. Powiat

24. Gmina 25. Ulica 26. Nr domu 27. Nr lokalu

28. Miejscowość 29. Kod pocztowy 30. Poczta

1) Ilekroć jest mowa o urzędzie skarbowym, oznacza to urząd skarbowy, którym kieruje właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego
2) Jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, należy wpisać dane dotyczące wspólnika składającego wniosek

o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej.
Dane dotyczące pozostałych wspólników należy wpisać w części D.3.2.

3) Po wyczerpaniu miejsca w części D, należy dołączyć następny formularz PIT-16.
4) Należy wymienić bezrobotnych absolwentów skierowanych, na podstawie odrębnych przepisów, przez właściwy urząd pracy do odbywania

stażu u pracodawcy przez okres nieprzekraczający 12 miesięcy.
5) Podatnicy, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w służbie weterynaryjnej organów

administracji publicznej i równocześnie wykonują wolny zawód lekarza weterynarii, są obowiązani dołączyć do wniosku oświadczenie,
w formie pisemnej, o tym zatrudnieniu.

Załącznik nr 2
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D.2. RODZAJ I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI
31. Identyfikator REGON

32. Rodzaj działalności (zgodnie z art.23 ustawy)

33. Określić dokładnie zakres działalności 34. Miejsce prowadzenia działalności

35. Określić dokładnie zakres działalności 36. Miejsce prowadzenia działalności

D.3. DANE DOTYCZĄCE STANU ZATRUDNIENIA
D.3.1. DANE DOTYCZĄCE ZATRUDNIONYCH CZŁONKÓW RODZINY

Należy wymienić członków rodziny mających to samo co podatnik miejsce pobytu stałego lub czasowego.
37. Nazwisko 38. Pierwsze imię

39. Stopień pokrewieństwa 40. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)

- -

41. Nazwisko 42. Pierwsze imię

43. Stopień pokrewieństwa 44. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)

- -

45. Nazwisko 46. Pierwsze imię

47. Stopień pokrewieństwa 48. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)

- -

D.3.2. DANE DOTYCZĄCE WSPÓLNIKA(ÓW) ORAZ PRACOWNIKA(ÓW)
Należy wymienić wspólnika(ów)/pracownika(ów). W przypadku pracowników, należy wymienić osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę
nakładczą oraz członków rodziny mających inne niż podatnik miejsce pobytu stałego lub czasowego.

49. Nazwisko (wspólnika / pracownika)*) 50. Pierwsze imię 51. Adres zamieszkania

52. Nazwisko (wspólnika / pracownika)*) 53. Pierwsze imię 54. Adres zamieszkania

55. Nazwisko (wspólnika / pracownika)*) 56. Pierwsze imię 57. Adres zamieszkania

58. Nazwisko (wspólnika / pracownika)*) 59. Pierwsze imię 60. Adres zamieszkania

61. Nazwisko (wspólnika / pracownika)*) 62. Pierwsze imię 63. Adres zamieszkania

D.3.3. DANE DOTYCZĄCE OSÓB ZATRUDNIONYCH W CELU NAUKI ZAWODU LUB PRZYUCZENIA
DO WYKONYWANIA OKREŚLONEJ PRACY
W przypadku zatrudnienia stażysty podaje się datę złożenia egzaminu czeladniczego.

64. Nazwisko 65. Pierwsze imię

66. Data umowy (dzień - miesiąc - rok)

- -

67. Data egzaminu czeladniczego (dzień - miesiąc - rok)

- -

68. Nazwisko 69. Pierwsze imię

70. Data umowy (dzień - miesiąc - rok)

- -

71. Data egzaminu czeladniczego (dzień - miesiąc - rok)

- -

72. Nazwisko 73. Pierwsze imię

74. Data umowy (dzień - miesiąc - rok)

- -

75. Data egzaminu czeladniczego (dzień - miesiąc - rok)

- -

D.3.4. DANE DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA BEZROBOTNYCH ABSOLWENTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.25 UST.6
PKT 2 LIT.F USTAWY, SKIEROWANYCH PRZEZ WŁAŚCIWY URZĄD PRACY DO ODBYWANIA STAŻU 4)

76. Nazwisko 77. Pierwsze imię

78. Okres odbywania stażu od (dzień - miesiąc - rok)  do (dzień - miesiąc - rok)

od  - -                     do  - -

79. Nazwisko 80. Pierwsze imię

81. Okres odbywania stażu od (dzień - miesiąc - rok)  do (dzień - miesiąc - rok)

od  - -                       do  - -

*) Niepotrzebne skreślić.
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D.3.5. DANE DOTYCZĄCE ZATRUDNIONYCH BEZROBOTNYCH LUB ABSOLWENTÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART.25 UST.6 PKT 2 LIT.G USTAWY

82. Nazwisko 83. Pierwsze imię

84. Data zawarcia umowy o pracę (dzień - miesiąc - rok)

- -

85. Nazwisko 86. Pierwsze imię

87. Data zawarcia umowy o pracę (dzień - miesiąc - rok)

- -

D.3.6. DANE DOTYCZĄCE POZOSTAŁYCH OSÓB ZATRUDNIONYCH
Należy wymienić między innymi pracowników niezatrudnionych bezpośrednio przy prowadzeniu działalności, np. osoby zatrudnione przy
sprzedaży wyrobów, przyjmowaniu zleceń na usługi, utrzymywaniu czystości, prowadzeniu kasy i księgowości, kierowców i konwojentów.

88. Nazwisko 89. Pierwsze imię

90. Rodzaj wykonywanej czynności

91. Nazwisko 92. Pierwsze imię

93. Rodzaj wykonywanej czynności

D.4. POZOSTAŁE DANE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI
Należy wypełnić te części, których dotyczy prowadzona działalność.

D.4.1. DANE DOTYCZĄCE WYKONYWANIA WOLNEGO ZAWODU, W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA
LUDZKIEGO LUB USŁUG WETERYNARYJNYCH

94. Wolny zawód wykonywany jest w zakresie (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. ochrony zdrowia ludzkiego 2. usług weterynaryjnych 5)

95. Rodzaj wykonywanego zawodu (wypełniają podatnicy, którzy w poz.94 zaznaczyli kwadrat nr 1)

96. Liczba godzin przeznaczonych miesięcznie na wykonywanie wolnego zawodu

D.4.2. DANE DOTYCZĄCE ODRĘBNYCH MIEJSC SPRZEDAŻY
97. Odrębne stałe miejsca sprzedaży (należy wymienić)

D.4.3. DANE DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY POSIŁKÓW DOMOWYCH W MIESZKANIACH
98. Rodzaj wykonywanej czynności 99. Liczba posiłków

D.4.4. DANE DOTYCZĄCE STANOWISK PARKINGOWYCH
100. Liczba stanowisk parkingowych

D.4.5. DANE DOTYCZĄCE UDZIELANIA LEKCJI NA GODZINY
101. Liczba godzin przeznaczona miesięcznie na udzielanie lekcji

D.4.6. INFORMACJA DOTYCZĄCA SPRAWOWANIA OPIEKI DOMOWEJ NAD DZIEĆMI I OSOBAMI CHORYMI
102. Liczba godzin przeznaczona miesięcznie na wykonywanie usług

D.4.7. DANE DOTYCZĄCE USŁUG ROZRYWKOWYCH
103. Rodzaj świadczonych usług 104. Rodzaj urządzeń 105. Liczba urządzeń

(samochodów)

106. Rodzaj świadczonych usług 107. Rodzaj urządzeń 108. Liczba urządzeń
(samochodów)

109. Rodzaj świadczonych usług 110. Rodzaj urządzeń 111. Liczba urządzeń
(samochodów)

112. Rodzaj świadczonych usług 113. Rodzaj urządzeń 114. Liczba urządzeń
(samochodów)
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D.5. INFORMACJA DOTYCZĄCA ODBIORCÓW ŚWIADCZEŃ
115. Świadczenia na rzecz ludności (należy wymienić jakie)

116. Inni odbiorcy świadczeń (należy wymienić ) 117. Udział przychodu ze świadczeń usług na rzecz ludności w przychodzie
ogółem

(należy podać w pełnych procentach, pomijając cyfry po przecinku)

D.6. INFORMACJA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z USŁUG
118. Informacja o korzystaniu z usług osób niezatrudnionych przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę (należy zaznaczyć właściwy kwadrat):

 1. korzystam 2. nie korzystam
119. Informacja o korzystaniu z usług innych zakładów i przedsiębiorstw (należy zaznaczyć  właściwy kwadrat):

 1. korzystam 2. nie korzystam
120. Informacja o korzystaniu z usług specjalistycznych innych zakładów i przedsiębiorstw (należy zaznaczyć  właściwy kwadrat):

1. korzystam 2. nie korzystam
121. Zakłady i przedsiębiorstwa, z usług których korzysta wnioskodawca (należy wymienić)

D.7. DANE PERSONALNE MAŁŻONKA I INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ
PRZEZ MAŁŻONKA

122. Nazwisko 123. Numer Identyfikacji Podatkowej   
- - -

124. Pierwsze imię 125. Data urodzenia   (dzień - miesiąc - rok)

- -
126. Małżonek mój prowadzi działalność w zakresie wymienionym w części D.2 (należy zaznaczyć  właściwy kwadrat):

 1. tak  2. nie

D.8. INFORMACJA DOTYCZĄCA INNEJ POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
127. Poza działalnością objętą wnioskiem o opodatkowanie w formie karty podatkowej, prowadzę inną pozarolniczą działalność gospodarczą (należy

zaznaczyć  właściwy kwadrat):

   1. tak     2. nie
128. W przypadku zaznaczenia kwadratu nr 1 w poz.127, należy wymienić rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej (nawet gdy nie przynosi dochodu)

D.9. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYTWARZANIA WYROBÓW OPODATKOWANYCH
PODATKIEM AKCYZOWYM

129. Wytwarzam wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym (należy zaznaczyć  właściwy kwadrat):

   1. tak     2. nie
130. W przypadku zaznaczenia kwadratu nr 1 w poz.129, należy wymienić nazwę wyrobu opodatkowanego podatkiem akcyzowym

D.10. INFORMACJA DOTYCZĄCA PROWADZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO
131. Wykonuję działalność w warunkach, o których mowa w art.36 ust.4 pkt 2 ustawy, tj. prowadzę gospodarstwo rolne i wykonuję równocześnie

pozarolniczą działalność gospodarczą wymienioną w części I, z wyjątkiem tabeli ”Usługi inne, gdzie indziej w załączniku niewymienione,” II, III i IV tabeli
stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy (należy zaznaczyć  właściwy kwadrat):

  1. tak     2. nie
132. Wykonuję działalność w warunkach, o których mowa w pkt 1 Objaśnień do części XII tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy, tj. prowadzę

gospodarstwo rolne i wykonuję równocześnie usługi wymienione w poz.1-3 części XII tabeli (należy zaznaczyć  właściwy kwadrat):

  1. tak     2. nie

D.11. INNE INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA WYSOKOŚĆ STAWKI KARTY PODATKOWEJ
133. Poza działalnością objętą wnioskiem o opodatkowanie w formie karty podatkowej jestem zatrudniony na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu
pracy

(należy zaznaczyć właściwy kwadrat):
134. W przypadku zaznaczenia kwadratu nr 1 w poz.133, należy podać miejsce pracy

135. Posiadam orzeczenie zespołu orzekającego o stopniu niepełnosprawności/komisji inwalidztwa i zatrudnienia*) (należy zaznaczyć  właściwy kwadrat):

 1. tak      2. nie
136. W przypadku zaznaczenia kwadratu nr 1 w poz.135, należy podać datę wydania orzeczenia i stopień niepełnosprawności/grupę inwalidzką *)

data - - stopień niepełnosprawności/grupa inwalidzka *)    /
E. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA

Zobowiązuję się zawiadomić urząd skarbowy w terminach określonych w ustawie:
1) o zmianach, jakie zaszły w stosunku do stanu faktycznego podanego w złożonym wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, które:

a) powodują utratę warunków do opodatkowania w formie karty podatkowej,
b) mają wpływ na wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej, a w szczególności o zmianach: w stanie zatrudnienia, miejsca

prowadzenia działalności, rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby stanowisk na parkingu oraz liczby i rodzaju urządzeń przy prowadzeniu
usług rozrywkowych, liczby godzin przeznaczonych na wykonywanie wolnego zawodu w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego, oraz wolnego zawodu
w zakresie usług weterynaryjnych, liczby sprzedawanych posiłków domowych, liczby godzin sprawowania opieki domowej nad dziećmi i osobami
chorymi, liczby godzin przeznaczonych na udzielanie lekcji,

2) o likwidacji prowadzonej działalności.
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

137. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok)

..

138. Podpis podatnika

*) Niepotrzebne skreślić.
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Min. Fin. 3265/I PIT-16A(2) 1/1

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika

ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ
-
ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ

-
ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ

-
ÀÄÄÄÄÁÄÄÄ

2. Nr dokumentu 3. Status

PIT-16A
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI SKŁADKI

NA POWSZECHNE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE,
ZAPŁACONEJ I ODLICZONEJ OD KARTY PODATKOWEJ

W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH ROKU PODATKOWEGO
4. Rok

...............................................................

Podstawa prawna: Art.31 ust.4 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 1998 r. Nr 144, poz.930, z późn. zm.).

Składający: Osoba fizyczna osiągająca przychody objęte zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej, zwana
dalej ”podatnikiem”.

Termin składania: Do dnia 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym.
Miejsce składania: 1. Deklarację składa się w urzędzie skarbowym 1) właściwym według miejsca położenia zorganizowanego zakładu.

2. Gdy działalność jest wykonywana bez posiadania zorganizowanego zakładu - deklarację składa się w urzędzie
skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania podatnika lub siedziby spółki, a jeżeli nie można ustalić siedziby
spółki - w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania jednego ze wspólników.

3. Jeżeli działalność jest prowadzona w kilku zorganizowanych zakładach na terenie objętym właściwością miejscową kilku
urzędów skarbowych, właściwość ustala się według miejsca wskazanego przez podatnika jako siedziba działalności.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
5. Urząd skarbowy, do którego adresowana jest deklaracja

B. DANE PODATNIKA

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
6. Nazwisko

7. Pierwsze imię 8. Data urodzenia   (dzień - miesiąc - rok)

ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ-ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ-ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ

B.2. ADRES ZAMIESZKANIA
9. Kraj 10. Województwo 11. Powiat

12. Gmina 13. Ulica 14. Nr domu 15. Nr lokalu

16. Miejscowość 17. Kod pocztowy 18. Poczta

C. KWOTY SKŁADEK NA POWSZECHNE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ZAPŁACONE
I ODLICZONE OD KARTY PODATKOWEJ 2)

Miesiąc Zapłacona kwota
składki

zł,            gr 

Odliczona kwota
składki

zł,            gr 

Miesiąc Zapłacona kwota
składki

zł,            gr 

Odliczona kwota
Składki

zł,            gr 

I 19.
zł,            gr 

20.
zł,            gr VII 31.

zł,            gr 

32.
zł,            gr 

II 21.
zł,            gr 

22.
zł,            gr VIII 33.

zł,            gr 

34.
zł,            gr 

III 23.
zł,            gr 

24.
zł,            gr IX 35.

zł,            gr 

36.
zł,            gr 

IV 25.
zł,            gr 

26.
zł,            gr X 37.

zł,            gr 

38.
zł,            gr 

V 27.
zł,            gr 

28.
zł,            gr XI 39.

zł,            gr 

40.
zł,            gr 

VI 29.
zł,            gr 

30.
zł,            gr XII 41.

zł,            gr 

42.
zł,            gr 

D. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

43. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok)

......................................................................................

44. Podpis podatnika

1) Ilekroć jest mowa o urzędzie skarbowym, oznacza to urząd skarbowy, którym kieruje właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego.
2) Karta podatkowa ulega obniżeniu o kwotę składki opłaconej na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, o ile nie została ona odliczona od podatku dochodowego.

Załącznik nr 3
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Min. Fin. 3237/I PIT-19A(2) 1/1

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika

ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ
-
ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ

-
ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ

-
ÀÄÄÄÄÁÄÄÄ

2. Nr dokumentu 3. Status

PIT-19A
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI SKŁADKI NA POWSZECHNE UBEZPIECZENIE

ZDROWOTNE, ZAPŁACONEJ I ODLICZONEJ OD ZRYCZAŁTOWANEGO
PODATKU DOCHODOWEGO OD PRZYCHODÓW OSÓB DUCHOWNYCH

W POSZCZEGÓLNYCH KWARTAŁACH ROKU PODATKOWEGO
4. Rok

........................................

Podstawa prawna: Art.44 ust.4 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 1998 r. Nr 144, poz.930, z późn. zm.).

Składający: Osoba duchowna, zwana dalej ”podatnikiem”, osiągająca przychody z opłat otrzymywanych w związku z pełnieniem funkcji
o charakterze duszpasterskim, objęte zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów osób duchownych.

Termin składania: Do dnia 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym.
Miejsce składania: Urząd skarbowy 1) właściwy według miejsca wykonywania funkcji o charakterze duszpasterskim.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
5. Urząd skarbowy, do którego adresowana jest deklaracja

B. DANE PODATNIKA

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
6. Nazwisko

7. Pierwsze imię 8. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)

...........................................................
9. Imię ojca 10. Imię matki

B.2. ADRES ZAMIESZKANIA
11. Kraj 12. Województwo 13. Powiat

14. Gmina 15. Ulica 16. Nr domu 17. Nr lokalu

18. Miejscowość 19. Kod pocztowy 20. Poczta

C. ADRES MIEJSCA WYKONYWANIA FUNKCJI O CHARAKTERZE DUSZPASTERSKIM
21. Kraj 22. Województwo 23. Powiat

24. Gmina 25. Ulica 26. Nr domu 27. Nr lokalu

28. Miejscowość 29. Kod pocztowy 30. Poczta

D. KWOTY SKŁADEK NA POWSZECHNE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ZAPŁACONE
I ODLICZONE OD RYCZAŁTU 2)

I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał Razem
Zapłacona kwota składki 31.

zł,          gr

32.

zł,          gr

33.

zł,          gr

34.

zł,          gr

35.

zł,          gr
Odliczona kwota składki 36.

zł,          gr

37.

zł,          gr

38.

zł,          gr

39.

zł,          gr

40.

zł,          gr

E. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

41. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok)

..................................................................

42. Podpis podatnika

1) Ilekroć jest mowa o urzędzie skarbowym, oznacza to urząd skarbowy, którym kieruje właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego.

2) Ryczałt od przychodów osób duchownych ulega obniżeniu  o kwotę składki opłaconej na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, o ile nie została
ona odliczona od podatku dochodowego.

Załącznik nr 4
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Min. Fin. PIT-28/A(9) 1/1

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika

ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ
-
ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ

-
ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ

-
ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ

PIT-28/A
INFORMACJA O PRZYCHODACH PODATNIKA Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
PROWADZONEJ NA WŁASNE NAZWISKO I Z NAJMU, PODNAJMU, DZIERŻAWY,

PODDZIERŻAWY LUB INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE

W
2. Rok

.................... ROKU

Formularz może być składany tylko jako załącznik do zeznania PIT-28.

A. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA
3. Nazwisko

4. Pierwsze imię 5. Data urodzenia  (dzień - miesiąc - rok)

...............................................
B. DANE DOTYCZĄCE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

B.1. OKREŚLENIE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI
6. Rodzaj prowadzonej działalności (np. ślusarstwo, usługi budowlane, handel artykułami spożywczymi, najem, dzierżawa)

7. Identyfikator REGON 1)      

.............................................................................................................................
8. Miejsce prowadzenia działalności 1)

B.2. DANE DOTYCZĄCE PRZYCHODÓW OPODATKOWANYCH WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH STAWEK
Kolumna ”c” przeznaczona jest na wpisanie kwoty przychodów niezaewidencjonowanych, opodatkowanych według stawki określonej na
podstawie art.17 ustawy 2), stanowiącej pięciokrotność wskazanej stawki.
Kwoty wynikające z części B.2 należy przenieść odpowiednio do części C zeznania PIT-28. Jeżeli podatnik jako załączniki do zeznania
PIT-28 składa PIT-28/A i PIT-28/B, przychody wykazane w kol. ”c” załącznika PIT-28/A należy - przed przeniesieniem do części C zeznania
PIT-28 - zsumować z odpowiednimi przychodami wykazanymi w załączniku PIT-28/B.

a b c

3,0 %
9.

zł,            gr

10.

zł,            gr

5,5 %
11.

zł,            gr

12.

zł,            gr

8,5 %
13.

zł,            gr

14.

zł,            gr

10,0 %
15.

zł,            gr

16.

zł,            gr

17,0 %
17.

zł,            gr

18.

zł,            gr

20,0 %
19.

zł,            gr

20.

zł,            gr

Ogółem przychody

Suma kwot z poz. od 9 do 20.

21.

zł,            gr

C. ADNOTACJE URZĘDU SKARBOWEGO
22. Uwagi urzędu skarbowego

23. Identyfikator przyjmującego formularz 24. Podpis przyjmującego formularz

1) Nie dotyczy podatników osiągających przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.
2)  Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiaganych przez osoby fizyczne (Dz.U.

Nr 144 poz.930, z późn. zm.)

Załącznik nr 5



POLTAX POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD SKARBOWY. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI,
DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. PRZED WYPEŁNIENIEM ZAPOZNAĆ SIĘ Z OBJAŚNIENIAMI.

Min. Fin. PIT-28/B (9) 1/2

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika

ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ
-
ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ

-
ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ

-
ÀÄÄÄÄÁÄÄÄ

PIT-28/B
INFORMACJA O PRZYCHODACH PODATNIKA Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

PROWADZONEJ W FORMIE SPÓŁKI (SPÓŁEK) OSÓB FIZYCZNYCH 1)

W
2. Rok

.................... ROKU

Formularz może być składany tylko jako załącznik do zeznania PIT-28.

A. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA
3. Nazwisko

4. Pierwsze imię 5. Data urodzenia  (dzień - miesiąc - rok)

................................................
B. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH

6. Liczba składanych załączników PIT-28/B

...........................
C. DANE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ W FORMIE SPÓŁKI (SPÓŁEK)

OSÓB FIZYCZNYCH
C.1. DANE DOTYCZĄCE SPÓŁKI

7. Nazwa pełna spółki

8. Nazwisko wspólnika 9. Pierwsze imię wspólnika

10. Nazwisko wspólnika 11. Pierwsze imię wspólnika

12. Nazwisko wspólnika 13. Pierwsze imię wspólnika

14. Numer Identyfikacji Podatkowej

ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ
-
ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ

-
ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ

-
ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ

15. Identyfikator REGON

ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ
16. Miejsce prowadzenia działalności

17. Rodzaj prowadzonej działalności, np.: handel artykułami spożywczymi, usługi gastronomiczne,
działalność w zakresie wolnych zawodów (podać jakich):

18. Udział podatnika w przychodach spółki   
(należy podać z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku)

,          %

C.1.1. DANE DOTYCZĄCE PRZYCHODÓW

Pozycje od 26 do 31 oraz od 39 do 44 przeznaczone są na wpisanie kwot przychodów niezaewidencjonowanych, opodatkowanych według
stawki określonej na podstawie art.17 ustawy 2), stanowiącej pięciokrotność wskazanej stawki.

Przychód spółki 19.

zł,            gr
w tym opodatkowany według stawki:

3,0 % 5,5 % 8,5 % 10,0 % 17,0 % 20,0 %
20.

zł,       gr

21.

zł,       gr

22.

zł,       gr

23.

zł,       gr

24.

zł,       gr

25.

zł,       gr
26.

zł,       gr

27.

zł,       gr

28.

zł,       gr

29.

zł,       gr

30.

zł,       gr

31.

zł,       gr
Przychód przypadający na podatnika

Kwotę z poz.19 należy pomnożyć przez udział z poz.18.

32.

zł,            gr
w tym opodatkowany według stawki:

3,0 % 5,5 % 8,5 % 10,0 % 17,0 % 20,0 %
33.

zł,       gr

34.

zł,       gr

35.

zł,       gr

36.

zł,       gr

37.

zł,       gr

38.

zł,       gr
39.

zł,       gr

40.

zł,       gr

41.

zł,       gr

42.

zł,       gr

43.

zł,       gr

44.

zł,       gr

1) Dotyczy również działalności prowadzonej na imię obojga małżonków, w takim wypadku informację wypełnia każdy z małżonków.

2) Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz.930, z późn.
zm.) zwana dalej ”ustawą”.
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POLTAX POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD SKARBOWY. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI,
DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. PRZED WYPEŁNIENIEM ZAPOZNAĆ SIĘ Z OBJAŚNIENIAMI.

PIT-28/B (9) 2/2

C.2. DANE DOTYCZĄCE SPÓŁKI (NASTĘPNEJ)
45. Nazwa pełna spółki

46. Nazwisko wspólnika 47. Pierwsze imię wspólnika

48. Nazwisko wspólnika 49. Pierwsze imię wspólnika

50. Nazwisko wspólnika 51. Pierwsze imię wspólnika

52. Numer Identyfikacji Podatkowej

ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ
-
ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ

-
ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ

-
ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ

53. Identyfikator REGON

ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ
54. Miejsce prowadzenia działalności

55. Rodzaj prowadzonej działalności, np.: handel artykułami spożywczymi, usługi gastronomiczne,
działalność w zakresie wolnych zawodów (podać jakich):

56. Udział podatnika w przychodach spółki   
(należy podać z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku)

,          %

C.2.2. DANE DOTYCZĄCE PRZYCHODÓW

Pozycje od 64 do 69 oraz od 77 do 82 przeznaczone są na wpisanie kwot przychodów niezaewidencjonowanych, opodatkowanych według
stawki określonej na podstawie art.17 ustawy 2), stanowiącej pięciokrotność wskazanej stawki.

Przychód spółki 57.

zł,            gr
w tym opodatkowany według stawki:

3,0 % 5,5 % 8,5 % 10,0 % 17,0 % 20,0 %
58.

zł,       gr

59.

zł,       gr

60.

zł,       gr

61.

zł,       gr

62.

zł,       gr

63.

zł,       gr
64.

zł,       gr

65.

zł,       gr

66.

zł,       gr

67.

zł,       gr

68.

zł,       gr

69.

zł,       gr
Przychód przypadający na podatnika

Kwotę z poz.57 należy pomnożyć przez udział z poz.56.

70.

zł,            gr
w tym opodatkowany według stawki:

3,0 % 5,5 % 8,5 % 10,0 % 17,0 % 20,0 %
71.

zł,       gr

72.

zł,       gr

73.

zł,       gr

74.

zł,       gr

75.

zł,       gr

76.

zł,       gr
77.

zł,       gr

78.

zł,       gr

79.

zł,       gr

80.

zł,       gr

81.

zł,       gr

82.

zł,       gr

C.3. RAZEM PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ W FORMIE SPÓŁKI (SPÓŁEK)
OSÓB FIZYCZNYCH OPODATKOWANE WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH STAWEK
Kwoty wynikające z części C.3 należy przenieść odpowiednio do części C zeznania PIT-28. Jeżeli podatnik jako załączniki do zeznania PIT-28 składa PIT-28/A
i PIT-28/B, przychody niezaewidencjonowane wykazane w załączniku PIT-28/B - przed przeniesieniem do części C zeznania PIT-28 - zsumować z przychodami
wykazanymi w kolumnie ”c” załącznika PIT-28/A.

3,0 %
Suma kwot z poz.33 i 71

83.

zł,            gr

Razem przychody niezaewidencjonowane opodatkowane
wg stawki określonej na podstawie art.17 ustawy 2)

Suma kwot z poz.39 i 77.

84.

zł,            gr

5,5 %
Suma kwot z poz.34 i 72

85.

zł,            gr

Razem przychody niezaewidencjonowane opodatkowane
wg stawki określonej na podstawie art.17 ustawy 2)

Suma kwot z poz.40 i 78.

86.

zł,            gr

8,5 %
Suma kwot z poz.35 i 73

87.

zł,            gr

Razem przychody niezaewidencjonowane opodatkowane
wg stawki określonej na podstawie art.17 ustawy 2)

Suma kwot z poz.41 i 79.

88.

zł,            gr

10,0 %
Suma kwot z poz.36 i 74

89.

zł,            gr

Razem przychody niezaewidencjonowane opodatkowane
wg stawki określonej na podstawie art.17 ustawy 2)

Suma kwot z poz.42 i 80.

90.

zł,            gr

17,0 %
Suma kwot z poz.37 i 75

91.

zł,            gr

Razem przychody niezaewidencjonowane opodatkowane
wg stawki określonej na podstawie art.17 ustawy 2)

Suma kwot z poz.43 i 81.

92.

zł,            gr

20,0 %
Suma kwot z poz.38 i 76

93.

zł,            gr

Razem przychody niezaewidencjonowane opodatkowane
wg stawki określonej na podstawie art.17 ustawy 2)

Suma kwot z poz.44 i 82.

94.

zł,            gr

Ogółem przychody

Suma kwot z poz. od 84 do 94.

95.

zł, gr

D. ADNOTACJE URZĘDU SKARBOWEGO
96. Uwagi urzędu skarbowego

97. Identyfikator przyjmującego formularz 98. Podpis przyjmującego formularz



POLTAX POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD SKARBOWY. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI,
DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

Min. Fin. PIT/O(11) 1/1

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika

ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ
-
ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ

-
ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ

-
ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ

2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka

ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ
-
ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ

-
ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ

-
ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ

PIT/O Prawidłowe wypełnienie formularza ułatwi wcześniejsze zapoznanie się z broszurą informacyjną dostępną w urzędach skarbowych.

INFORMACJA O ODLICZENIACH OD DOCHODU (PRZYCHODU) I OD PODATKU
W ROKU PODATKOWYM

3. Rok

..............................................

Załącznik do zeznań: PIT-28, PIT-36 i PIT-37.
Małżonkowie wnoszący o łączne opodatkowanie dochodów składają jeden załącznik PIT/O.
Jeżeli małżonkowie rozliczają się indywidualnie i każdy z nich korzysta z odliczeń, załącznik PIT/O wypełnia i dołącza do swojego zeznania każdy
z małżonków.

A. DANE IDENTYFIKACYJNE
A.1. DANE PODATNIKA

4. Nazwisko

5. Pierwsze imię 6. Data urodzenia  (dzień - miesiąc - rok)

ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ-ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ-ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ

A.2. DANE MAŁŻONKA
7. Nazwisko

8. Pierwsze imię 9. Data urodzenia  (dzień - miesiąc - rok)

ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ-ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ-ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ

B. ODLICZENIA OD DOCHODU (PRZYCHODU) - NA PODSTAWIE ART.26 UST.2 PKT 2-4 USTAWY
Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. - DZ.U. Z 2000 R. NR 14, POZ.176, Z PÓŹN. ZM. (ART.11 USTAWY Z DNIA
20 LISTOPADA 1998 R. - DZ.U. Z 1998 R. NR 144, POZ.930, Z PÓŹN. ZM.)
Odliczenie z poz.17 nie może przekroczyć sumy kwot z poz.46 i 53 pomniejszonej o sumę kwot z poz.66 i 67 zeznania PIT-28, kwoty z poz. 146
zeznania PIT-36, kwoty z poz.101 zeznania PIT-37.
Odpowiednio odliczenie z poz.18 nie może przekroczyć kwoty z poz.147 zeznania PIT-36,
kwoty z poz.102 zeznania PIT-37.

podatnik
zł,              gr

małżonek
zł,              gr

1. Darowizny na
rzecz organizacji
pożytku
publicznego

10. Nazwa(-y) obdarowanego(-ych) (wymienić): 11.

,                  

12.

,                  
2. Wydatki na cele rehabilitacyjne, ponoszone przez podatnika będącego osobą

niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne
13.

,                  
14.

,
3. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększały dochód podlegający

opodatkowaniu (w kwotach uwzględniających podatek), jeżeli nie zostały one potrącone
przez płatnika

15.

,                  

16.

,
Razem odliczenia od dochodu (przychodu)
Suma kwot z wierszy od 1 do 3.
Kwotę z poz.17 należy przenieść do poz.68 zeznania PIT-28 lub poz.148 zeznania PIT-36 lub
poz.103 zeznania PIT-37.
Kwotę z poz.18 należy przenieść do poz.149 zeznania PIT-36 lub poz.104 zeznania PIT-37.

17.

,                  

18.

,                  

C. ODLICZENIA OD PODATKU - NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 19 GRUDNIA 1975 R. O ULGACH
INWESTYCYJNYCH (DZ.U. Z 1975 R. NR 45, POZ.230, Z PÓŹN. ZM.), ART.10 USTAWY Z DNIA             (DZ.U.
NR       POZ.       )
W przypadku:
1) podatników rozliczających się indywidualnie, odliczenie z poz.23 nie może przekroczyć:

- kwoty z poz.102 zeznania PIT-28,
- kwoty z poz.180 pomniejszonej o kwotę z poz.181 zeznania PIT-36,
- kwoty z poz.113 pomniejszonej o kwotę z poz.114 zeznania PIT-37,

2) małżonków wnoszących o łączne opodatkowanie dochodów, suma kwot z poz.23 i 24 nie może przekroczyć:
- kwoty z poz.180 pomniejszonej o kwoty z poz.181 i 182 zeznania PIT-36,
- kwoty z poz 113 pomniejszonej o kwoty z poz 114 i 115 zeznania PIT-37

podatnik
zł,              gr

małżonek
zł,              gr

1. Ulga za wyszkolenie uczniów lub z tytułu zatrudnienia pracowników w celu przygotowania
zawodowego, przyznana na podstawie decyzji urzędu skarbowego

19.

,                  

20.

,                  
2. Ulgi inwestycyjne 21.

,                  

22.

,                  
Razem odliczenia od podatku
Suma kwot z wiersza 1 i 2.
Kwotę:

- z poz.23 należy przenieść do poz.103 zeznania PIT-28 lub poz.183 zeznania PIT-36 lub
poz.116 zeznania PIT-37,

- z poz.24 należy przenieść do poz.184 zeznania PIT-36 lub poz.117 zeznania PIT-37.

23. 24.

Załącznik nr 7



POLTAX POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD SKARBOWY. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI,
DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

Min. Fin. 3367/X PIT/D(15) 1/4

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika

ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ
-
ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ

-
ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ

-
ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ

2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka

ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ
-
ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ

-
ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ

-
ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ

PIT/D Prawidłowe wypełnienie formularza ułatwi wcześniejsze zapoznanie się z broszurą informacyjną dostępną w urzędach skarbowych.

INFORMACJA O ODLICZENIU WYDATKÓW MIESZKANIOWYCH W 2004 ROKU

Załącznik do zeznań: PIT-28, PIT-36 i PIT-37.
Małżonkowie, bez względu na sposób rozliczenia rocznego (indywidualnie albo wspólnie z małżonkiem) składają jeden załącznik PIT/D.
Zasada ta nie dotyczy małżonków, w stosunku do których orzeczono separację.
Podatnicy, którzy po raz pierwszy dokonują odliczeń z tytułu spłaty odsetek od kredytu (pożyczki) mieszkaniowego wraz z załącznikiem
PIT/D, składają oświadczenie PIT-2K.

A. DANE IDENTYFIKACYJNE I ADRES

A.1. DANE PODATNIKA
3. Nazwisko 4. Pierwsze imię 5. Data urodzenia  (dzień - miesiąc - rok)

...................................................................................
6. Województwo 7. Powiat

8. Gmina 9. Ulica 10. Nr domu 11. Nr lokalu

12. Miejscowość 13. Kod pocztowy 14. Poczta

A.2. DANE MAŁŻONKA
15. Nazwisko 16. Pierwsze imię 17. Data urodzenia  (dzień - miesiąc - rok)

........................................................................
18. Województwo 19. Powiat

20. Gmina 21. Ulica 22. Nr domu 23. Nr lokalu

24. Miejscowość 25. Kod pocztowy 26. Poczta

B. ODLICZENIA OD DOCHODU (PRZYCHODU)

B.1. ODLICZENIA WYDATKÓW PONIESIONYCH NA SPŁATĘ ODSETEK OD KREDYTU (POŻYCZKI)
MIESZKANIOWEGO - NA PODSTAWIE ART.26b UST.1 USTAWY - DOTYCZY INWESTYCJI WYKAZANEJ W PIT-2K

Wydatki poniesione na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) przypadające do odliczenia w 2004 r. 27.

zł,             gr
Kwota wydatków przypadająca do odliczenia od przychodu opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem
od przychodów ewidencjonowanych
Kwotę tę należy przenieść do poz.70 zeznania PIT-28, zgodnie z opisem zamieszczonym na zeznaniu.

28.

zł,             gr
Kwota przypadająca do odliczenia od dochodu
Od kwoty z poz.27 należy odjąć kwotę z poz.28. Kwotę tę należy przenieść do poz.150 zeznania PIT-36 lub do poz.105
zeznania PIT-37, zgodnie z opisami zamieszczonymi na zeznaniach.

29.

zł,             gr

B.1.1. WNIOSEK MAŁŻONKÓW (DOTYCZY TYLKO MAŁŻONKÓW SKŁADAJĄCYCH ODRĘBNE ZEZNANIA PIT-36, PIT-37
LUB SKŁADAJĄCYCH ZEZNANIA PIT-28)

Informujemy, że kwotę z poz.28 i/lub 29 odliczamy od naszego dochodu (przychodu)
w następujący sposób:

podatnik

zł,             gr

Małżonek

zł,             gr

Kwota wydatków mieszkaniowych - do odliczenia od przychodu w PIT-28
Kwotę z poz.30 lub 31 należy przenieść do poz.70 zeznania PIT-28, zgodnie z opisem
zamieszczonym na zeznaniu.

30.

,               

31.

,
Kwota wydatków mieszkaniowych - do odliczenia od dochodu w PIT-36 lub w PIT-37
Kwotę z poz.32 lub 33 należy przenieść do poz.150 zeznania PIT-36 lub do poz.105 zeznania PIT-37,
zgodnie z opisami zamieszczonymi na zeznaniach.

32.

,               

33.

,
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B.2. ODLICZENIA WYDATKÓW PONIESIONYCH W LATACH 1992-2004 NA WŁASNE CELE MIESZKANIOWE-
NA PODSTAWIE ART.3 UST.1 i 2 USTAWY Z DNIA 21 LISTOPADA 2001 R. (DZ.U. Z 2001 R. NR 134, POZ.1509, Z PÓŹN. ZM.)

Wydatki poniesione w latach 1992-2003 na cele, o których mowa w art.27a ust.1 pkt 1 lit.b)-f) oraz pkt 2 ustawy,
w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2002 r.  - patrz część D.1 wiersz 2, 3 i 4
Do wysokości limitu obowiązującego w 2003 r.

34.

zł,             gr
w tym z kwoty, podanej w poz.34, przypada na wydatki poniesione w latach 1992-2003, na inwestycje
o których mowa w art.26 ust.1 pkt 5 lit.b), e) i f) ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 1997
r.

35.

zł,             gr
Wydatki poniesione w 2004 r. na kontynuację inwestycji wymienionych w opisie do poz.35, przypadające
do odliczenia

36.

zł,             gr
Odsetki od kredytu lub pożyczki otrzymanej z zakładu pracy - na wydatki poniesione w latach 1992 i 1993 na
cele mieszkaniowe podatnika, spłacone w 2004 r.

37.

zł,             gr
Razem wydatki poniesione w 2004 r. przypadające do odliczenia

Suma kwot z poz.36 i 37, nie więcej niż limit 189.000 zł pomniejszony o wydatki z poz.34.

38.

zł,             gr
Razem wydatki poniesione w latach 1992-2004

Suma kwot z poz.34 i 38.

39.

zł,             gr

B.3. WYDATKI SFINANSOWANE KREDYTEM LUB POŻYCZKĄ OTRZYMANĄ Z ZAKŁADU PRACY
NA CELE MIESZKANIOWE (BEZ REMONTU I MODERNIZACJI)
Wydatki poniesione w latach 1992 i 1993 na cele mieszkaniowe (bez remontu i modernizacji), sfinansowane
kredytem lub pożyczką otrzymaną z zakładu pracy, do wysokości nieprzekraczającej limitów obowiązujących
w tych latach

40.

,                  
Kwota spłaconego kredytu lub pożyczki w latach 1992-2003, wykazana w zeznaniach za te lata - z tytułu
wydatków wykazanych w poz.40

41.

,                  
Kwota spłaconego kredytu lub pożyczki w 2004 r. - z tytułu wydatków wykazanych w poz.40 (bez odsetek) 42.

,                  
Razem spłacony kredyt lub pożyczka

Suma kwot z poz.41 i 42.

43.

zł,             gr

Kwota ogółem przypadająca do odliczenia w latach 1992-2004

Od kwoty z poz.39 należy odjąć kwotę z poz.40, a następnie dodać kwotę z poz.43.

44.

zł, gr

B.4. ODLICZENIA DOKONANE W LATACH 1992-2003
Kwota faktycznie dokonanych odliczeń w latach 1992-2003 45.

zł,             gr

B.5. ODLICZENIA OD DOCHODU (PRZYCHODU) WYDATKÓW MIESZKANIOWYCH,
DO KTÓRYCH NABYTO PRAWO W LATACH UBIEGŁYCH

Kwota wydatków mieszkaniowych, do odliczenia w 2004 r.1) 46.

zł,             gr

B.6. KWOTA PRZYPADAJĄCA DO ODLICZENIA OD DOCHODU (PRZYCHODU) W 2004 R.
zł, gr

Ogółem do odliczenia w 2004 r.

Od kwoty z poz.44 należy odjąć kwotę z poz.45, a następnie dodać kwotę z poz.46.

47.

,                  
Kwota wydatków mieszkaniowych przypadająca do odliczenia od przychodu opodatkowanego
zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych
Kwotę tę należy wpisać w poz.72 zeznania PIT-28, jeżeli zeznanie to składa jeden z małżonków.

48.

,                  
Kwota przypadająca do odliczenia od dochodu
Od kwoty z poz.47 należy odjąć kwotę z poz.48.
Kwotę tę należy wpisać w poz.153 zeznania PIT-36 lub w poz.106 zeznania PIT-37.

49.

,                  

C. WNIOSEK MAŁŻONKÓW (DOTYCZY TYLKO MAŁŻONKÓW SKŁADAJĄCYCH ODRĘBNE ZEZNANIA PIT-36, PIT-37
LUB SKŁADAJĄCYCH ZEZNANIA PIT-28, Z WYJĄTKIEM MAŁŻONKÓW, W STOSUNKU DO KTÓRYCH ORZECZONO SEPARACJĘ)
Informujemy, że kwotę z poz.48 i/lub 49 odliczamy od naszego dochodu (przychodu)
w następujący sposób:

podatnik
zł,             gr

Małżonek
zł, gr

Kwota wydatków mieszkaniowych - do odliczenia od przychodu w PIT-28

Kwotę z poz.50 lub 51 należy wpisać w poz.72 zeznania PIT-28.

50.

,                  

51.

,                  
Kwota wydatków mieszkaniowych - do odliczenia od dochodu w PIT-36 lub PIT-37

Kwotę z poz.52 lub 53 należy wpisać w poz.153 zeznania PIT-36 lub w poz.106 zeznania PIT-37.

52.

,                  

53.

,                  
1) W poz.46 podatnik wykazuje między innymi:

a) kwotę spłaconego w 2004 r. wraz z odsetkami kredytu (pożyczki) wydatkowanego w latach 1992-1993 na remont i modernizację lokalu (budynku) mieszkalnego, lub na
budownictwo wielorodzinne z lokalami mieszkalnymi na wynajem,

b) wydatki poniesione w latach 1997-1999 na spłatę zadłużenia z tytułu zaciągniętych  przez spółdzielnie mieszkaniowe, do dnia 31 maja 1992 r., kredytów na
budownictwo mieszkaniowe, w części w jakiej wydatki poniesione i podlegające odliczeniu w tych latach nie znalazły pokrycia w dochodach,

c) wydatki poniesione w latach 1992-2003 na budownictwo wielorodzinne z lokalami mieszkalnymi na wynajem, w części w jakiej wydatki poniesione i podlegające
odliczeniu w tych latach nie znalazły pokrycia w dochodach (przychodach).
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D. ODLICZENIA OD PODATKU
D.1. ODLICZENIA WYDATKÓW PONIESIONYCH NA WŁASNE POTRZEBY MIESZKANIOWE

(BEZ WYDATKÓW NA REMONT I MODERNIZACJĘ) ORAZ NA SYSTEMATYCZNE
GROMADZENIE OSZCZĘDNOŚCI W KASIE MIESZKANIOWEJ - NA PODSTAWIE
ART.4 UST.2 i 3 USTAWY Z DNIA 21 LISTOPADA 2001 R. (DZ.U. Z 2001 R. NR 134, POZ.1509, Z PÓŹN. ZM.)

Rodzaj wydatku
Limit odliczeń,
przysługujący

w latach
1992 - 2004

zł,         gr

Limit odliczeń
wykorzystany

w latach 1992 - 2003
Suma kwot:
a) stanowiących 19%

wydatków:
- poniesionych w latach

1992-1996 łącznie ze
sfinansowanymi
kredytem lub
pożyczką (do
wysokości limitów
przysługujących
w tych latach)

- odliczonych od
dochodu w latach
1997-2003 bez spłaty
kredytu i pożyczki

b) odliczonych od podatku
w latach 1997-2003

Limit odliczeń
przysługujący

w 2004 r.

(b - c)

zł, gr

Kwota faktycznie
poniesionych

wydatków
w 2004 r.

 (w tym
sfinansowanych

wycofanymi
oszczędnościami

z kasy
mieszkaniowej)

zł,         gr

Kwota
przysługującego

odliczenia w 2004 r.

nie więcej niż przysługujący
 limit określony w kol. D
19% kwoty wykazanej

w poz.57, 62 i 64 2)
oraz 30% kwoty wykazanej

w poz.65

zł,         gr
a b c d e F

1. Zakup gruntu lub odpłatne
przeniesienie prawa wieczystego
użytkowania gruntu pod budowę
budynku mieszkalnego

54. Cena 1 m 2 gruntu
wynikająca z

umowy;

kwota w zł, gr.......................

.......................................................

x 350 m2 x 19% =

55.

,              

56.

,              

57.

,              

58.

,              
2. Wkład budowlany lub mieszkaniowy

do spółdzielni mieszkaniowej,
zakup nowo wybudowanego
budynku mieszkalnego lub lokalu
mieszkalnego w takim budynku
od gminy albo od osoby, która
wybudowała ten budynek
w wykonywaniu działalności
gospodarczej

59.
Limit 35.910 zł
pomniejszony o 19%
kwoty z poz.42 =

.......................................................

.......................................................

60. 61. 62.

,              

63.

3. Budowa budynku mieszkalnego,
nadbudowa lub rozbudowa
budynku na cele mieszkalne,
przebudowa strychu, suszarni
albo przystosowanie innego
pomieszczenia na cele mieszkalne
oraz wykończenie lokalu
mieszkalnego w nowo
wybudowanym budynku
mieszkalnym, do dnia jego
zasiedlenia (inwestycje rozpoczęte
po dniu 1 stycznia 1997 r.)

64.

,              ,              
4. Systematyczne gromadzenie

oszczędności wyłącznie na
jednym rachunku
oszczędnościowo -
- kredytowym i w jednym banku
prowadzącym kasę mieszkaniową
Nie więcej niż 11.340 zł - w ramach
limitu z kol d

,              ,              

65.

,              

66.

,              
5. Razem

Suma kwot z wierszy od 1 do 4.

67.

,              

68.

,              

69.

,              

70.

,              
D.2. POMNIEJSZENIE PRZYSŁUGUJĄCEGO ODLICZENIA, W ZWIĄZKU Z OSIĄGNIĘCIEM

PRZYCHODU ZWOLNIONEGO, O KTÓRYM MOWA W ART.21 UST.1 PKT 32 LIT. a) i b)
USTAWY - NA PODSTAWIE ART.27a UST.17 PKT 1 USTAWY, W BRZMIENIU OBOWIĄZUJĄCYM
PRZED 1 STYCZNIA 2002 R.

zł, gr
Kwota osiągniętego przychodu zwolnionego 71.

,
Kwota wydatków

Suma kwot z poz.57, 62 i 64.

72.

,
Kwota wydatków pokryta przychodem zwolnionym 73.

,
Kwota pomniejszenia

Kwotę z poz.73 należy pomnożyć przez 10%.

74.

,
2) Jeżeli wydatki:

a) z poz.57 zostały sfinansowane wycofanymi oszczędnościami z kasy mieszkaniowej, z tytułu których podatnik korzystał z odliczeń, kwotę z poz.58 należy obliczyć
jako 19% kwoty z poz.57, pomniejszone o kwotę odliczenia z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej. Jeżeli tak obliczona kwota nie przekracza kwoty limitu
wykazanej w poz.56, kwotę tę należy wpisać w poz.58,

b) z poz.62 i/lub poz.64 zostały sfinansowane wycofanymi oszczędnościami z kasy mieszkaniowej, z tytułu których podatnik korzystał z odliczeń, kwotę
z poz.63 należy obliczyć jako 19% kwoty z poz.62 i/lub poz.64, pomniejszone o kwotę odliczenia z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej. Jeżeli tak
obliczona kwota nie przekracza kwoty limitu wykazanej w poz.61, kwotę tę należy wpisać w poz.63. Przy czym należy sprawdzić czy odliczenie z poz.63 łącznie
z odliczeniem z poz.66 mieści się w kwocie limitu z poz.61.

Jeżeli kwota obliczona w powyższy sposób jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.
Podstawa prawna: art.27a ust.12 ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2002 r.
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D.3. POMNIEJSZENIE PRZYSŁUGUJĄCEGO ODLICZENIA, W ZWIĄZKU Z OSIĄGNIĘCIEM
DOCHODU ZWOLNIONEGO, O KTÓRYM MOWA W ART.21 UST.1 PKT 49 LIT.a)
USTAWY - NA PODSTAWIE ART.27a UST.17 PKT 2 USTAWY, W BRZMIENIU OBOWIĄZUJĄCYM
PRZED 1 STYCZNIA 2002 R.

zł,             gr
Kwota osiągniętego dochodu zwolnionego 75.

,                  
Kwota pomniejszenia

Kwotę z poz.75 należy pomnożyć przez 20%.

76.

,                  

D.4. KWOTA ODLICZENIA W 2004 ROKU Z TYTUŁU PONIESIONYCH WYDATKÓW
MIESZKANIOWYCH

Kwota przysługującego odliczenia w 2004 r.

Od kwoty z poz.70 należy odjąć sumę kwot z poz.74 i 76. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.

77.

zł,             gr

D.5. ODLICZENIA WYDATKÓW NA REMONT I MODERNIZACJĘ BUDYNKU LUB LOKALU
MIESZKALNEGO ORAZ WPŁATY NA WYODRĘBNIONY FUNDUSZ REMONTOWY
DOKONANE W 2004 R.
Odliczenie przysługuje, jeżeli suma wydatków poniesionych przez podatnika w latach 2003-2004 r. wyniosła co najmniej 567,00 zł.

78. 1. remont i modernizacja lokalu mieszkalnego

W 2004 r. podatnik poniósł wydatki na:
 (zaznaczyć właściwe kwadraty):

79. 2. remont i modernizacja budynku mieszkalnego lub dokonał wpłat na wyodrębniony fundusz
remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej

80. 3. remont i modernizacja instalacji gazowej, urządzeń eksplozymetrycznych, urządzeń gazowych
(kwadrat nr 3 zaznacza się łącznie z kwadratami nr 1 i/lub 2)

Limit odliczeń, przysługujący podatnikowi na lata 2003-2005
Jeżeli w poz.78, 79 i 80 podatnik zaznaczył:.kwadrat nr 1 - limit wynosi 4.725,00 zł,.kwadrat nr 2 albo kwadraty nr 1 i 2 albo kwadraty nr 1 i 3 - limit wynosi 5.670,00 zł,.kwadraty nr 2 i 3 albo kwadraty nr 1, 2 i 3 - limit wynosi 6.615,00 zł.
Przysługujący limit należy wpisać w poz.81.

81.

zł,             gr
Kwota wydatków poniesionych w 2003 r. 82.

zł,             gr
Kwota odliczenia z tytułu wydatków poniesionych w 2003 r. 83.

zł,             gr
Kwota wydatków poniesionych w 2004 r. 84.

zł,             gr
Kwota przysługującego odliczenia w 2004 r.
19% kwoty z poz.84, niewięcej jednak niż limit określony w poz.81 pomniejszony o kwotę z poz.83. Jeżeli różnica jest
liczbą ujemną, należy wpisać 0.

85.

zł,             gr

D.6. ODLICZENIA WYDATKÓW, KTÓRE NIE ZNALAZŁY POKRYCIA W PODATKU ZA 2003 ROK
Odliczenia, które nie znalazły pokrycia w podatku za 2003 r. 86.

zł,             gr

D.7. OBLICZENIE PRZYSŁUGUJĄCEGO ODLICZENIA OD PODATKU
zł, gr

Ogółem kwota przysługującego w 2004 r. odliczenia, z tytułu poniesienia wydatków mieszkaniowych

Należy wpisać sumę kwot z poz.77, 85 i 86.

87.

,                  
Kwota przysługującego odliczenia z tytułu poniesienia wydatków mieszkaniowych, przypadająca do odliczenia
od zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych
Kwotę tę należy wpisać w poz.105 zeznania PIT-28, jeżeli zeznanie to składa jeden z małżonków.

88.

,                  
Kwota przysługującego odliczenia z tytułu poniesienia wydatków mieszkaniowych, przypadająca do odliczenia
od podatku
Od kwoty z poz.87 należy odjąć kwotę z poz.88. Kwotę tę należy wpisać w poz.185 zeznania PIT-36 lub w poz.119 zeznania PIT-37.

89.

,                  

E. WNIOSEK MAŁŻONKÓW (DOTYCZY TYLKO MAŁŻONKÓW SKŁADAJĄCYCH ODRĘBNE ZEZNANIA PIT-36, PIT-37
LUB SKŁADAJĄCYCH ZEZNANIA PIT-28, Z WYJĄTKIEM MAŁŻONKÓW, W STOSUNKU DO KTÓRYCH ORZECZONO SEPARACJĘ)

Informujemy, że kwotę z poz.88 i/lub 89 odliczamy od podatku w następujący sposób: podatnik
zł,             gr

małżonek
zł,             gr

Kwota przysługującego odliczenia - do odliczenia od podatku w PIT-28

Kwotę z poz.90 lub 91 należy wpisać w poz.105 zeznania PIT-28.

90.

,                

91.

,                
Kwota przysługującego odliczenia - do odliczenia od podatku w PIT-36 lub w PIT-37

Kwotę z poz.92 lub 93 należy wpisać w poz.185 zeznania PIT-36 lub w poz.119 zeznania PIT-37.

92.

,                

93.

,                



UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn.zm.)
w art. 52 ust. 3 pkt 2-4 zawiera delegację dla Ministra Finansów do określenia w drodze
rozporządzenia:

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

2. wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, o którym mowa
w art. 29 ust. 1 ustawy oraz

3. rocznych deklaracji o wysokości składki zapłaconej na powszechne ubezpieczenie
w Narodowym Funduszu Zdrowia, o których mowa w art. 31 ust. 4 i art. 44 ust. 4 ustawy.

Wykonując tę delegację Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 
2003 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznań i informacji podatkowych

obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr , poz. ). Wzory
stanowiące załączniki do tego rozporządzenia - z wyjątkiem wzoru deklaracji
o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej - mają zastosowanie wyłącznie
do przychodów osiągniętych w okresie od 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r.
i dokonanych za ten okres odliczeń.

Projekt nowego rozporządzenia będzie określał wzory formularzy podatkowych mających
zastosowanie do przychodów osiągniętych w okresie od 1 stycznia 2004 r. do dnia
31 grudnia 2004 r. i dokonanych za ten okres odliczeń a także nowy wzór wniosku o
zastosowanie od 1 stycznia 2005 r. opodatkowania w formie karty podatkowej. Nowe
wzory formularzy podatkowych dostosowane będą do zmian w zakresie opodatkowania
zryczałtowanym podatkiem dochodowym wynikających m.in. z ustawy z dnia 

2003 r. o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 

, poz. ).

Projekt zawiera wzory następujących formularzy:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1 określa wzór zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości
dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
(PIT-28) i przeznaczony jest dla podatników osiągających przychody opodatkowane
ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, określonych w art. 1 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy
o zryczałtowanym podatku dochodowym, będących:

1) osobami fizycznymi prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą,
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2) osobami fizycznymi osiągającymi przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu,
dzierżawy, poddzieżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te
nie są zwierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Proponowane zmiany w stosunku do obowiązującego dotychczas wzoru zeznania mają
przede wszystkim charakter dostosowujący i porządkujący. Zmiany te dotyczą opisów
dotyczących podstaw prawnych dokonywania odliczeń z tytułu wydatków mieszkaniowych
oraz doliczeń do ryczałtu. Ponadto w związku z faktem, że rok 2004 r. jest pierwszym, w
którym podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych mogli
korzystać z tzw. "kredytu podatkowego" uregulowanego w art. 21 ust. 6 - 13 ustawy o
zryczałtowanym podatku dochodowym, druk zeznania za ten rok został uzupełniony, tak
aby na podstawie informacji z niego wypływających urząd skarbowy - w przypadku
podatników korzystających z kredytu - nie dokonywał przypisu na podstawie informacji
wykazanych w pozycji "Kwota do zapłaty".

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2 określa wzór deklaracji w sprawie opodatkowania w formie karty
podatkowej (PIT-16).

 Załącznik nr 3

 Załącznik nr 3 określa wzór deklaracji o wysokości składki na powszechne
ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej
w poszczególnych miesiącach roku podatkowego (PIT-16A).

 Proponowane zmiany w stosunku do obowiązującego obecnie wzoru formularza mają
charakter wyłącznie dostosowujący i wynikają  z wprowadzonej od 1 stycznia 2004 r.
zmiany w zakresie dotyczącym właściwości urzędu skarbowego w sprawie opodatkowania
karta podatkową.

 Załącznik nr 4

 Załącznik nr 4 określa wzór deklaracji o wysokości składki na powszechne
ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku
dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku
podatkowego (PIT-19A).

 Nie przewiduje się żadnych zmian w stosunku do obowiązującego obecnie wzoru
formularza.

 

 Załącznik nr 5

 Załącznik nr 5 określa wzór informacji o przychodach podatnika z działalności
prowadzonej na własne nazwisko (PIT-28/A).
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 Nie przewiduje się żadnych zmian w stosunku do obowiązującego obecnie wzoru
formularza.

 Załącznik nr 6

 Załącznik nr 6 określa wzór informacji o przychodach podatnika z działalności
prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych (PIT-28/B).

 Nie przewiduje się żadnych zmian w stosunku do obowiązującego obecnie wzoru
formularza.

Załączniki  nr 7 i nr 8

 Załączniki nr 7 i nr 8 określają odpowiednio:

- informację o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku
podatkowym (PIT/O) oraz

- informację o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w 2004 roku (PIT/D).

Są to formularze wspólne dla zeznania (PIT-28) i dla zeznań rocznych składanych przez
podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych.

Załącznik PIT/O

Formularz ten składają osoby dokonujące odliczeń od przychodu (z tytułu darowizn,
wydatków na cele rehabilitacyjne, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń) lub od
podatku (np. z tytułu kontynuowanej na zasadzie praw nabytych ulgi uczniowskiej), z
wyjątkiem odliczeń wydatków mieszkaniowych.

W stosunku do wzoru informacji o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w
roku podatkowym, ustalonego w drodze rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

                  2003 r., wzór formularza PIT/O, stanowiący załącznik do projektu
rozporządzenia zawiera następujące zmiany:

1) w części B:

− podstawę prawną przeniesiono bezpośrednio po tytule całego bloku,

− zlikwidowano wiersze dotyczące odliczeń z tytułu: składek na rzecz organizacji,
do których przynależność podatnika jest obowiązkowa (1), zwrotu nienależnie
pobranych emerytur i rent oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego, z uwagi na
fakt, iż tego rodzaju odliczenie mieści się w wierszu „Zwrot nienależnie
pobranych świadczeń (...)” (2), kwoty równej funduszowi wynagrodzeń
przysługujących osobom pozbawionym wolności i zatrudnionym u podatnika
innego niż przywięzienny zakład pracy (3),

− zlikwidowano tytuły pośrednie, tj. B.1, B.2 oraz B.3,
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− zrezygnowano z bloku dotyczącego innych odliczeń, z uwagi na fakt, iż wszystkie
tytuły zostały wymienione w wierszach wcześniejszych,

2) w części C:

− podstawę prawną przeniesiono bezpośrednio po tytule całego bloku,

− zlikwidowano blok C.2 z uwagi na likwidację z dniem 1 stycznia 2004 r.
wymienionych w nim odliczeń,

− zlikwidowano blok C.3 dotyczący innych odliczeń, gdyż wszystkie z odliczeń
przysługujących podatnikom w 2004 r. zostały wymienione w wierszach
wcześniejszych,

3) pozostałe zmiany maja charakter redakcyjny lub są związane z przenumerowaniem
pozycji.

Załącznik PIT/D

Formularz ten składają osoby, które dokonują odliczeń od dochodu lub od podatku
wydatków mieszkaniowych. W stosunku do wzoru informacji o odliczeniu wydatków
mieszkaniowych w 2003 r., ustalonego w drodze rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

   2003 r., wzór formularza PIT/D, stanowiący załącznik do niniejszego
rozporządzenia, zawiera następujące zmiany:

1) dostosowano powoływane na formularzu lata do okresu obowiązywania przepisów
ustawy,

2) zlikwidowano blok „Odliczenia wydatków poniesionych w latach 1992-2003 z tytułu
budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami na wynajem”, z uwagi na
fakt, iż rok 2003 r. był ostatnim, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do
odliczenia wydatków poniesionych na kontynuację danej inwestycji. Stanowi o tym
przepis art. 7 ust. 13 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr
104, poz. 1104 z późn. zm.), zgodnie z którym - na zasadzie praw nabytych -
odliczeniu podlegają wyłącznie wydatki poniesione do dnia 31 grudnia 2003 r. W
konsekwencji stosownie do postanowień art. 7 ust. 12 ww. ustawy oraz art. 8 ust. 3 z
dnia 16 grudnia 1993 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady
opodatkowania i niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 134, poz. 646), w 2004 r.
podatnikowi przysługuje wyłącznie prawo do odliczenia wydatków poniesionych i
podlegających odliczeniu w latach 1992-2003, w części w jakiej wydatki te nie
znalazły pokrycia w dochodach (przychodach) podatnika za te lata, jak również
wydatków poniesionych na spłatę wraz z odsetkami kredytu (pożyczki) otrzymanego w
latach 1992-1993 i przeznaczonego na budownictwo wielorodzinne z lokalami
mieszkalnymi na wynajem. Przy czym w przedkładanym wzorze załącznika PIT/D za
2004 r. proponuje się, aby podatnik kwotę przysługującego odliczenia z omawianych
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tytułów wykazywał w jednej globalnej kwocie, w bloku zatytułowanym „Odliczenie
od dochodu (przychodu) wydatków mieszkaniowych, do których nabyto prawo w
latach ubiegłych”.

3) konsekwencją zmian opisanych w pkt 2 jest między innymi zmiana numeracji dalszych
pozycji załącznika, wykreślenie ostatniego wiersza w dotychczasowym bloku B.3
(obecnie B.2) oraz wykreślenie w dotychczasowym bloku B.4 (obecnie B.3) kolumny
„Budynek wielorodzinny z lokalami na wynajem”,

4) rozszerzono treść przypisu pierwszego zamieszczonego na dole drugiej strony
formularza,

5) zmieniono konstrukcję bloku D.5 w związku na fakt, iż rok 2004 jest drugim rokiem
obowiązywania trzyletniego limitu dla ulgi remontowo-modernizacyjnej (lata 2003-
2005),

6) pozostałe zmiany mają głównie charakter redakcyjny lub wynikają ze zmiany
numeracji powoływanych pozycji.

Dodatkowo podkreślenia wymaga, iż na tym etapie prac związanych z przygotowaniem
projektu rozporządzenia, bez zmian pozostawiono wysokość limitów. Podstawę określenia
przysługujących kwot odliczeń z tytułu wydatków mieszkaniowych służących
zaspokojeniu własnych potrzeb, ustala się bowiem na podstawie kwoty stanowiącej iloczyn
70 m2 powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej
budynku mieszkalnego, ustalonego dla celów obliczania premii gwarancyjnej od wkładów
na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał roku poprzedzającego
rok podatkowy. Kwotę tę Minister Finansów w drodze obwieszczenia określa do końca
grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy. Zatem kwota ta będzie, tak naprawdę, znana
dopiero z chwilą opublikowania przedmiotowego obwieszczenia, czyli wzorem lat
ubiegłych - w ostatnich dniach grudnia 2003 r.

W związku z uchyleniem rozporządzenia z dnia 2003 r. w sprawie określenia
wzorów deklaracji, zeznań i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie
zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez
osoby fizyczne, projektowane rozporządzenie zawiera regulację dotyczącą sposobu
dokonywania korekt złożonych formularzy dotyczących lat 2003 i 2002 a także roku 2001.

Ocena skutków regulacji rozporządzenia:

1) Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu oraz sektora publicznego – brak wpływu
na dochody i wydatki budżetu oraz sektora publicznego.

2) Wpływ regulacji na rynek pracy – przedmiotowe rozporządzenie nie wpłynie na rynek
pracy.



6

3) Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki – brak
wpływu na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.

4) Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów – brak wpływu na sytuację i rozwój
regionów.
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