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Urząd Skarbowy w Zgorzelcu - podstawowe informacje: 
 

 adres:  59-900 Zgorzelec ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8B 

 telefon:    
 informacja – 75 64 94 888 lub 75 64 94 889 

 sekretariat – 75 64 94 800 

 faks: 75 64 94 890 

 strona internetowa:   www.wroclaw.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-zgorzelcu 

 Facebook: https://www.facebook.com/uszgorzelec 

 e-mail:   us0231@ds.mofnet.gov.pl 
 

 

 Godziny funkcjonowania: 
 

 7.30 – 18.00  -  poniedziałek, 

 7.30 – 15.30  -  od wtorku do piątku. 

 

 Obsługa podatnika prowadzona jest na parterze urzędu, gdzie m.in. można: 
 

 pobrać i złożyć stosowne deklaracje,  

 złożyć pisma i podania,  

 odebrać zaświadczenia o przychodach i dochodach oraz o stanie zobowiązań podatkowych 

(tzw. zaświadczenie o braku zaległości),  

 uzyskać podstawowe informacje.  
 

 

Wybrane komórki organizacyjne: 

 Referat Obsługi Bieżącej – tel. 75 64 94 823; 

 Referat Czynności Sprawdzających - tel. 75 64 94 807; 

 Dział Postępowań Podatkowych – tel. 75 64 94 870; 

 Dział Rachunkowości – tel. 75 64 94 879;  

 Dział Egzekucji Administracyjnej – tel. 75 64 94 851;  

 Referat Kontroli Podatkowej – tel. 75 64 94 860; 

 Referat Spraw Wierzycielskich – tel. 75 64 94 804; 

 Sekretariat – tel. 75 64 94 800. 
 

Numery rachunków bankowych: 
 

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy we Wrocławiu: 

 43 1010 1674 0012 5422 2100 0000 - podatek dochodowy od osób prawnych 

 90 1010 1674 0012 5422 2200 0000 - podatek od towarów i usług 

 40 1010 1674 0012 5422 2300 0000 - podatek dochodowy od osób fizycznych, 

 85 1010 0055 0200 2310 0007 0000 - karta podatkowa, podatek od czynności 

cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, 

 34 1010 1674 0012  5422  2700  0000 - pozostałe dochody z tytułu dochodów 

podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych. 
Wpłat należy dokonywać w bankach lub w placówkach pocztowych. 

mailto:us0231@ds.mofnet.gov.pl
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Rejestracja działalności gospodarczej 
 
Numer Identyfikacji Podatkowej 

Przedsiębiorcą - w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 

- jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której 

odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność 

gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie 

wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Rejestracja działalności gospodarczej przez 

osoby fizyczne na zasadach uregulowanych w powołanej ustawie dokonywana jest w Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). 

Rozpoczynając działalność gospodarczą należy m.in. dokonać rejestracji w urzędzie gminy 

(właściwy urząd miasta, urząd gminy lub urząd miasta i gminy) składając formularz rejestracyjny o 

symbolu CEIDG-1 wraz ze stosownymi załącznikami.  

 

 

Podstawowe przepisy 

Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji 

podatników i płatników (Dz. U. z 2012 r. poz. 1314 z późn. zm.) 
 

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 

poz. 584 z późn. zm.) 
 

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808 z późn. zm.) 
 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie wzorów 

formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w 

zakresie danych uzupełniających (Dz. U. poz. 1665 z późn. zm.) 
 

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 

177, poz. 1054 z późn. zm.) 

 

Formularz CEIDG-1, jest jednocześnie:  

 wnioskiem o wpis do CEIDG; 

 wnioskiem o wpis do rejestru REGON; 

 zgłoszeniem identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym dla potrzeb podatkowych; 

 zgłoszeniem do ZUS. 

 

Wniosek CEIDG - 1 składa się:  
 elektronicznie – bezpośrednio do CEIDG (przedsiębiorca podpisuje wniosek profilem 

zaufanym bądź bezpiecznym podpisem elektronicznym z ważnym certyfikatem) 

 w formie papierowej – w dowolnej gminie w Polsce – osobiście. Wniosek może zostać 

przesłany pocztą jednakże w takim wypadku podpis przedsiębiorcy musi zostać 

poświadczony notarialnie. 

Zgłoszenie do CEIDG oraz aktualizacja danych są nieodpłatne. 

W związku z uproszczeniem procedur związanych z rejestracją działalności gospodarczej składany 

wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) będzie 

jednocześnie wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki 

narodowej (REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym, bądź aktualizacyjnym, kierowanym do 

naczelnika właściwego urzędu skarbowego oraz zgłoszeniem płatnika składek albo jego zmiany do 

ZUS/KRUS. W związku z tym CEIDG będzie zobowiązana do przekazania danych z wniosku 

pozostałym instytucjom. 
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W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej, każdy wspólnik 

rejestruje się osobno – w urzędzie gminy/miasta. Składając takie zgłoszenie przedsiębiorca 

powinien pamiętać o wskazaniu naczelnika urzędu skarbowego, który jest właściwy do obsługi 

wniosku. Właściwość organów w tym wypadku ocenia się w sposób następujący:  

 jeśli przedsiębiorca jest podatnikiem podatku od towarów i usług – dla potrzeb ewidencji 

właściwy jest organ właściwy ze względu na podatek od towarów i usług, 

 jeśli przedsiębiorca nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług – organem właściwym 

dla potrzeb ewidencji jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy wg ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych. 

 

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) służy do identyfikacji podmiotów płacących podatki w 

Polsce. Z ustawowego obowiązku jednokrotnego składania zgłoszenia identyfikacyjnego wynika 

zasada, że można posiadać tylko jeden NIP.  

Od 1 stycznia 2012 r. wygasły numery identyfikacji podatkowej (NIP) osób fizycznych objętych 

rejestrem PESEL, które w tym dniu:  

 nie prowadziły szeroko rozumianej działalności gospodarczej (tj. działalności gospodarczej 

w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz innych ustaw np. 

podatkowych), 

 nie były zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług; 

 nie były płatnikami podatków lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

Wnioski do CEIDG złożone przez osoby fizyczne, których NIP-y wygasły z dniem 1 stycznia 2012 

r. traktowane są przez organy podatkowe jak zgłoszenie identyfikacyjne. CEIDG przekazuje dane 

potrzebne do nadania NIP, a właściwy naczelnik urzędu skarbowego wydaje potwierdzenie nadania 

NIP przedsiębiorcy. Potwierdzeniem nadania NIP dla przedsiębiorców wpisanych do CEIDG jest 

ujawnienie tego numeru w CEIDG. 

Jeśli dane zawarte w CEIDG-1 ulegną zmianie, powstaje obowiązek aktualizacji tych informacji w 

terminie 7 dni od dnia, w którym zmiana nastąpiła.  

 

 

Ważne 

Przedsiębiorca każdą zmianę, w tym zmianę rachunku bankowego, czy biura 

rachunkowego lub miejsca przechowywania ksiąg, zgłasza za pośrednictwem 

CEIDG na formularzu CEIDG-1 (elektronicznym lub papierowym) w takim 

samym trybie, jaki obowiązuje przy rejestracji działalności.  

Za pośrednictwem CEIDG przedsiębiorca zgłasza również zawieszenie 

działalności gospodarczej, podjęcie zawieszonej działalności oraz likwidację 

działalności.  
 

 

Wypełniając zgłoszenie CEIDG-1 podatnik zawiadamia jednocześnie urząd skarbowy m.in. o 

wyborze formy opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych, ewentualnym 

wyborze opodatkowania w zakresie podatku VAT, zgłasza numer rachunku bankowego dla potrzeb 

zakładanej działalności, a także nazwę banku, w którym rachunek został otwarty. Jeżeli podatnik 

zgłosi więcej niż jeden rachunek bankowy, należy wskazać, który z nich będzie rachunkiem 

podstawowym.  

  

 

Wybór formy opodatkowania  

Rozpoczynając działalność podatnik zobowiązany jest m.in. dokonać wyboru – dokonując 

odpowiednich adnotacji na druku CEIDG-1 - formy opodatkowania w podatku dochodowym od 

osób fizycznych. O tym czy podatnik będzie miał prawo wyboru formy opodatkowania, czy też 

takiego prawa będzie pozbawiony - decyduje charakter działalności, jaką zamierza prowadzić. 
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Jeżeli będzie uprawniony do skorzystania z płacenia podatku w formie ryczałtu od przychodów 

ewidencjonowanych, czy też w formie karty podatkowej, będzie musiał zdecydować czy chce z 

tego prawa skorzystać. Jeżeli bowiem podatnik uważa, że aby uzyskać przychody ze swojej 

działalności, będzie musiał ponosić duże wydatki - wówczas korzystniejsze może być płacenie 

podatku dochodowego na tzw. zasadach ogólnych  według skali progresywnej lub – jeśli spełnia 

określone warunki – płacenie tzw. liniowego 19% podatku od  dochodu z prowadzonej działalności 

gospodarczej. 

  

 

Ważne 

Przedsiębiorca nie może zmieniać w ciągu roku wybranej formy 

opodatkowania chyba, że utraci – w trakcie roku podatkowego – prawo do jej 

stosowania 

 

 

Krótka charakterystyka poszczególnych form opodatkowania: 
 

ZASADY OGÓLNE  
 

Zasady ogólne są podstawową formą opodatkowania. W tym przypadku brak jest warunków 

ograniczających możliwość opodatkowania w tej formie. Jeżeli osoba rozpoczynająca działalność 

gospodarczą nie zadeklaruje wyboru innej formy opodatkowania (ryczałtu od przychodów ewiden-

cjonowanych albo karty podatkowej lub według 19% stawki podatku, tzw. podatek liniowy), to 

płaci podatek dochodowy według skali progresywnej. 

 

 

 

Podstawowe przepisy 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 

r. poz. 361 z późn. zm.) 
 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia 

podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1037) 
 

 

Podstawa opodatkowania 

Wysokość podatku dochodowego płaconego wg skali progresywnej lub 19% podatkiem liniowym 

zależy od faktycznie uzyskanych dochodów. Podstawę opodatkowania stanowi, bowiem dochód - 

czyli nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania. Ustalenie podstawy opodatkowania 

(ustalenie dochodu) odbywa się na podstawie zapisów dokonywanych w prowadzonej podatkowej 

księdze przychodów i rozchodów albo w księdze rachunkowej. Przed obliczeniem podatku dochód 

ten można pomniejszyć o składki określone  w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, 

zapłacone bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe 

podatnika oraz osób z nim współpracujących. Jeżeli koszty uzyskania przekroczą sumę 

przychodów, różnica stanowić będzie stratę. Strata z działalności gospodarczej podlega odliczeniu 

od dochodu z tego samego źródła w latach następnych.  

  

Księgi podatkowe 

Osoby opodatkowane na zasadach ogólnych mają obowiązek prowadzenia podatkowej księgi 

przychodów i rozchodów albo ksiąg rachunkowych. Najbardziej popularną i jednocześnie prostą 

formą ewidencji księgowej jest podatkowa księga przychodów i rozchodów. Rozpoczynając 

prowadzenie działalności gospodarczej trzeba założyć księgę na dzień rozpoczęcia tej działalności 

(podatnik sam zaopatruje się w egzemplarz księgi). Ponadto w terminie 20 dni od dnia założenia 

księgi należy zawiadomić (w formie pisemnej) naczelnika urzędu skarbowego, właściwego według 
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miejsca zamieszkania, o jej zaprowadzeniu – jeśli wcześniej nie zawarto tej informacji we wniosku 

CEIDG-1. 

 

ZASADY OGÓLNE – wg skali podatkowej 
 

Wysokość podatku 

Podatnik opodatkowany na zasadach ogólnych, jeżeli nie wybierze opodatkowania podatkiem 

liniowym, będzie płacił podatek według obowiązującej skali podatkowej. W roku 2016 obowiązuje 

następująca skala podatkowa: 

  

Podstawa obliczenia podatku w zł Podatek wynosi 

ponad do 

 85.528 18% podstawy obliczenia minus 556,02 zł 

85.528           14.839,02 zł + 32% od nadwyżki ponad 85.528 zł 

Obliczony podatek podlega obniżeniu o kwotę zapłaconej składki na powszechne ubezpieczenie 

zdrowotne (obniżenie nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru składki).  

Obowiązki podatnika 

Z tą formą opodatkowania wiąże się największa ilość obowiązków. Decydując się na zasady ogólne 

trzeba pamiętać, że koniecznym będzie obliczanie wysokości comiesięcznych zaliczek na podatek i 

wpłacanie ich na rachunek urzędu skarbowego z tym, że pierwszą zaliczkę trzeba będzie zapłacić za 

miesiąc, w którym dochód przekroczy kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku (w 2016 r. 

jest to kwota 3.091,- zł). Zaliczkę można obniżyć o zapłaconą w danym miesiącu składkę 

zdrowotną (tzw. kasa chorych). Zaliczki miesięczne za okres od stycznia do listopada uiszcza się w 

terminie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni (np. zaliczkę za miesiąc styczeń 

należy zapłacić do 20 lutego, itd.). Zaliczkę za grudzień należy uiścić w terminie do dnia 20 

stycznia następnego roku podatkowego chyba, że przed upływem tego terminu podatnik złoży 

zeznanie podatkowe i dokona zapłaty podatku. 

 

 

Ważne 

Podatnicy zasad ogólnych mają możliwość płacenia zaliczek w sposób 

uproszczony. Przywilej ten nie dotyczy jednak osób rozpoczynających 

działalność gospodarczą. 

 

Zeznanie podatkowe 

Po zakończeniu roku podatkowego - w terminie do dnia 30 kwietnia roku następnego – osoby 

opodatkowane na zasadach ogólnych obowiązane są do złożenia zeznania o wysokości osiągniętego 

dochodu w roku podatkowym (formularz PIT-36) i wpłacenia różnicy pomiędzy podatkiem 

należnym od dochodu wynikającego z zeznania, a sumą należnych za dany rok zaliczek. Jeżeli 

podatnik nie uzyska dochodu, to w zeznaniu PIT-36 wykaże wysokość poniesionej straty. 

 

 

ZASADY OGÓLNE – podatek liniowy 

 

Dochód z działalności gospodarczej, może być opodatkowany na zasadach ogólnych według 19% 

stawki liniowej (bez względu na wysokość dochodu). 

O wyborze tego sposobu płacenia podatku trzeba powiadomić pisemnie właściwego naczelnika 

urzędu skarbowego - do dnia 20 stycznia, a osoby rozpoczynające działalność w ciągu roku - do 

dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania 

pierwszego przychodu. Ta forma płacenia podatku dotyczyć będzie wszystkich prowadzonych 
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przez podatnika rodzajów działalności, do których mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, np. zarówno do działalności prowadzonej samodzielnie jak i w 

spółce niemającej osobowości prawnej. Dotyczyć będzie także lat następnych chyba, że w terminie 

do 20 stycznia roku podatkowego podatnik pisemnie powiadomi o rezygnacji z tego sposobu 

opodatkowania.  

 

 

Ważne 

Nie można skorzystać z tego sposobu płacenia podatku wówczas, gdy podatnik 

wykonuje usługi - na rzecz pracodawcy, u którego był zatrudniony lub jest 

zatrudniony w 2016 r. - odpowiadające czynnościom wykonywanym w 

prowadzonej (rozpoczynanej) działalności. 

Obowiązki podatnika 

Podatnik jest obowiązany do wpłacania na rachunek urzędu skarbowego - w terminie do dnia 20 

każdego miesiąca za miesiąc poprzedni - comiesięcznych zaliczek na podatek bez składania 

deklaracji podatkowych. Zaliczkę za grudzień uiszcza się w terminie do dnia 20 stycznia 

następnego roku podatkowego chyba, że przed upływem tego terminu podatnik złoży zeznanie 

podatkowe i dokona zapłaty podatku. Podatek wynosi 19% uzyskanego dochodu - nie występuje tu 

kwota wolna od opodatkowania. 

 

Zeznanie podatkowe 

Po zakończeniu roku podatnik ma obowiązek złożenia do urzędu skarbowego, właściwego według 

miejsca zamieszkania, zeznania (PIT-36L) o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym, 

w terminie do dnia 30 kwietnia roku następnego. 

 

Ważne 

Osoby wybierające liniowy - 19% podatek dochodowy, nie mogą korzystać 

z prawa:  

 do wspólnego opodatkowania z małżonkiem, 

 z preferencji przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci,  

 z innych ulg i zwolnień, w tym również z prawa do kontynuacji odliczeń 

(prawa nabyte), 

jednak z ulg tych i odliczeń podatnik może skorzystać uzyskując i rozliczając 

dochody z innych niż działalność gospodarcza źródeł przychodu opodatkowanych 

wg skali podatkowej. 

 

Obliczony podatek podlega obniżeniu o kwotę zapłaconej składki na powszechne ubezpieczenie 

zdrowotne (obniżenie nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru składki). 

  

 

 

RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH 
 

Warunki opodatkowania  

Rozpoczynając działalność gospodarczą można płacić podatek dochodowy w formie ryczałtu od 

przychodów ewidencjonowanych bez względu na wysokość osiągniętych przychodów, jeżeli 

zainteresowany złoży stosowne oświadczenie (w formie pisemnej) naczelnikowi urzędu 

skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania. Oświadczenie o wyborze opodatkowania w 

formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych składa się w terminie do dnia 20 stycznia, a 

jeżeli rozpoczęcie działalności następuje w trakcie roku - do dnia poprzedzającego dzień 

rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu – 

zawiadomienia takiego można dokonać również przez zaznaczenie stosownej informacji w rub. 18 
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wniosku CEIDG-1. Oświadczenie to będzie ważne również w latach następnych chyba, że podatnik 

postanowi zmienić formę opodatkowania i poinformuje o tym właściwego naczelnika urzędu 

skarbowego.  

W kolejnych latach obowiązuje limit 150.000 euro przychodu ograniczający możliwość 

opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego.  

 

 

Podstawowe przepisy 

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.) 

 

Rozporządzenie 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 2014 r. poz. 701) 

 

 

 

Pamiętaj 

Niektóre rodzaje działalności gospodarczej wykluczają możliwość korzystania 

z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. 

Zalicza się do nich np. prowadzenie aptek, kantorów, lombardów, 

wykonywanie większości wolnych zawodów. 

Z tej formy płacenia podatku nie można skorzystać również wtedy, gdy 

podatnik w 2015 roku lub 2016 roku – przed rozpoczęciem działalności 

wykonywał na rzecz pracodawcy czynności wchodzące w zakres działalności, 

chyba że podatnik nie zamierza wykonywać działalności na rzecz pracodawcy. 

 

 

Podstawa opodatkowania 

Podstawę opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych stanowi przychód. 

Przychodu nie pomniejsza się o koszty uzyskania. Osoby korzystające  z opodatkowania w formie 

ryczałtu nie ustalają dochodu, mogą jednak dokonywać odliczeń od przychodu, np. zapłaconych 

składek na ubezpieczenie społeczne w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. 

Wysokość podatku 

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynoszą: 

20% - od przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów,  

17% - od przychodów wymienionych w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o 

zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby 

fizyczne; stawka ta obejmuje m.in. przychody ze świadczenia usług o charakterze niematerialnym, 

8,5% - od przychodów z większości rodzajów działalności usługowej, w tym przychodów z 

działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%; 

od przychodów z najmu, 

5,5% - od przychodów z działalności wytwórczej i budowlanej, 

3,0% - od przychodów z działalności usługowej w zakresie handlu oraz z działalności 

gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 

1,5 %.  
2,0% - od przychodów uzyskanych ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów 

roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, z wyjątkiem produktów 

uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych 

podatkiem akcyzowym (przychody te nie są zaliczane do przychodów z działalności gospodarczej, zaliczane 

są do przychodów z innych źródeł, w związku z czym do rolników je uzyskujących i nie mają zastosowania 

przepisy o swobodzie działalności gospodarczej). 
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Bardziej szczegółowe informacje dotyczące stosowania poszczególnych stawek ryczałtu w 

odniesieniu do konkretnych rodzajów przychodów można znaleźć w ustawie o zryczałtowanym 

podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.  

Obliczony ryczałt można pomniejszać o przysługujące odliczenia, np. z tytułu zapłaconej składki na 

powszechne ubezpieczenie zdrowotne (do wysokości 7,75% podstawy wymiaru składki). 

 

Obowiązki podatnika 

Korzystając z tej formy opodatkowania podatnik obowiązany jest do prowadzenia ewidencji 

przychodów i ustalania - co miesiąc - na jej podstawie kwoty podatku podlegającego wpłacie na 

rachunek urzędu skarbowego. Wpłat podatku dokonuje się w terminie do dnia 20 następnego 

miesiąca, a za miesiąc grudzień w terminie złożenia zeznania rocznego. 
Zeznanie roczne o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego 

ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28 wraz z załącznikiem PIT-28A) – składa się w 

terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.  

 

 

Pamiętaj 

Decydując się na opodatkowanie w formie ryczałtu nie można rozliczyć się 

wspólnie z małżonkiem, ani w sposób przewidziany dla osób samotnie 

wychowujących dzieci. 

 

W kolejnych latach (nie dotyczy to roku rozpoczęcia działalności) prowadzenia działalności można 

zastanowić się nad skorzystaniem z możliwości opłacania ryczałtu co kwartał, pamiętając jednak 

o tym, że rozwiązanie to ma zastosowanie jedynie do podatników, których otrzymane przychody w 

roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczą kwoty stanowiącej równowartość 25 000 Euro. 

  

 

Deklaracje elektroniczne 

Opodatkowani na zasadach ogólnych jak i w formie ryczałtu 

ewidencjonowanego większość deklaracji mogą złożyć w formie elektronicznej. 

Więcej informacji na stronie: www.portalpodatkowy.mf.gov.pl  

 

  

 

KARTA PODATKOWA 
Warunki opodatkowania  

Podobnie jak ryczałt od przychodów ewidencjonowanych również karta podatkowa jest 

fakultatywną formą opodatkowania. Do podatnika należy decyzja czy chce z niej skorzystać. Lista 

rodzajów działalności podlegających opodatkowaniu w formie karty podatkowej jest bardzo 

obszerna. Aby płacić podatek dochodowy w formie karty podatkowej trzeba prowadzić działalność 

gospodarczą, która uprawnia do takiego opodatkowania i złożyć - przed rozpoczęciem działalności 

- wniosek właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego - na formularzu PIT-16. Naczelnik urzędu 

skarbowego rozpatrzy ten wniosek i wyda decyzję, w której ustali wysokość stawki karty 

podatkowej. 
 

 

Podstawowe przepisy 

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.) 

 

Wysokość podatku 

Stawki karty podatkowej określone są kwotowo. Ich wysokość uzależniona jest, między innymi, od: 

 rodzaju i zakresu prowadzonej działalności,  

 liczby zatrudnionych pracowników,  

 liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność gospodarcza.  

http://www.e-deklaracje.gov.pl/
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Obowiązki podatnika 

"Kartowicz" ma zdecydowanie mniej obowiązków, niż podatnicy korzystający z zasad ogólnych 

czy ryczałtu ewidencjonowanego. Decydując się na płacenie podatku w formie karty podatkowej 

jest się zwolnionym z obowiązków sprawozdawczych, bowiem podatnik opodatkowany w tej 

formie nie prowadzi - dla celów podatku dochodowego - żadnych ksiąg, ani nie składa zeznań 

podatkowych. Należy tylko pamiętać o wpłacaniu, co miesiąc - do dnia 7 każdego miesiąca za 

miesiąc poprzedni (a za grudzień w terminie do dnia 28 grudnia), na rachunek urzędu skarbowego, 

kwoty określonej we wspomnianej decyzji, pomniejszonej o zapłaconą składkę na powszechne 

ubezpieczenie zdrowotne (pomniejszenie nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru składki). 

Po zakończeniu roku trzeba złożyć w urzędzie skarbowym  (w terminie do dnia 31 stycznia) 

deklarację o wysokości zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej, w poszczególnych miesiącach, 

składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne (PIT-16A). 

 

 

Pamiętaj 

Należy zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o: 

- zmianach, jakie zaszły w stosunku do stanu faktycznego podanego w 

złożonym wniosku, które powodują utratę warunków do opodatkowania w 

formie karty podatkowej lub mają wpływ na wysokość podatku dochodowego 

w formie karty podatkowej, 

- likwidacji prowadzonej działalności. 

O zmianach należy powiadomić w formie pisemnej, najpóźniej w terminie 7 dni 

od powstania okoliczności powodujących zmiany, natomiast o przerwach 

najpóźniej w dniu jej rozpoczęcia i w dniu poprzedzającym dzień jej 

zakończenia. 

W sytuacji, gdy przerwa w prowadzeniu działalności została spowodowana 

chorobą, należy zawiadomić o okresie przerwy wynikającym ze zwolnienia 

lekarskiego w dniu rozpoczęcia działalności po przerwie. 

Powyższe informacje składa się na druku PIT-16Z. 

Wybierając, jako formę opodatkowania, kartę podatkową trzeba pogodzić się z rezygnacją z 

różnego rodzaju ulg i odliczeń, np. z ulgi z tytułu wychowywania dzieci czy rehabilitacyjnej, jednak 

z ulg tych i odliczeń podatnik może skorzystać uzyskując i rozliczając dochody z innych niż 

działalność gospodarcza źródeł przychodu opodatkowanych wg skali podatkowej. Pamiętać 

również należy, że decydując się na opodatkowanie w formie karty podatkowej nie można rozliczyć 

się wspólnie z małżonkiem, ani w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. 

 

 

Ważne 

Wszyscy "kartowicze" od 1 stycznia 2002 r. przejęli obowiązki podatników 

podatku VAT, a także obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu za pomocą 

kasy fiskalnej na ogólnych zasadach. 

 

 

 

Obowiązki podatników zatrudniających pracowników 
  

Bez względu na formę opodatkowania przedsiębiorcy zatrudniający pracowników obowiązani są do 

naliczania, poboru i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy z tytułu wypłaconych wynagrodzeń. 

W tym zakresie należy: 

 przy umowach o pracę wpłacać zaliczki na podatek dochodowy do 20 dnia miesiąca za 

miesiąc poprzedni, 
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 przy umowach zlecenia i o dzieło wpłacać zaliczki na podatek dochodowy do 20 dnia 

miesiąca za miesiąc poprzedni.  

 

W przypadku zaliczek pobieranych przez płatników nie składa się deklaracji miesięcznych, a 

jedynie deklarację roczną PIT-4R w terminie do ostatniego dnia stycznia następnego roku 

podatkowego. 

 

 

 

Pamiętaj 

Do końca lutego następnego roku podatkowego płatnik obowiązany jest 

przesłać podatnikowi (pracownikowi) informację imienną PIT-11 o wysokości 

dochodu podatnika (pracownika). W przypadku zaprzestania wykonywania 

działalności przed końcem lutego roku następującego po roku podatkowym, 

informację PIT-11 należy złożyć najpóźniej do dnia zaprzestania tej 

działalności.  

 

 
Pracodawca ma prawo zawrzeć z osobą fizyczną umowę zlecenia na wykonywanie określonych 

czynności. Od takiej umowy cywilnoprawnej należy pobrać zaliczkę na podatek. Sposób 

opodatkowania zależy od kwoty określonej w umowie. Jeżeli kwota wynikająca z umowy zawartej 

z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł, to należy pobrać od niej 

zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18% przychodu (art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy 

o pdof). Z powyższego wynika, że dla zastosowania zryczałtowanej formy opodatkowania 

konieczne jest, aby umowa została zawarta z osobą, która nie jest pracownikiem zleceniodawcy, 

a kwota należności z tytułu tej umowy była określona w umowie i nie przekraczała 200 zł. Ważne 

jest, aby wszystkie te przesłanki były spełnione łącznie. W przeciwnym razie od świadczenia 

z umowy zlecenia należy pobrać zaliczkę na podatek dochodowy na zasadach określonych w art. 41 

ustawy o pdof. Limit 200 zł dotyczy pojedynczej umowy i kwoty z umów zawartych w danym 

miesiącu nie podlegają sumowaniu. 

 

Ważne druki i deklaracje dla płatnika 

PIT-4R - jest to deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek 

dochodowy. Termin złożenia - do końca stycznia roku następującego po roku 

podatkowym. W przypadku likwidacji działalności w trakcie roku 

podatkowego deklarację składa się najpóźniej w dniu zaprzestania tej 

działalności. 

PIT-8AR - to deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym – 

składana do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym. 

PIT-8C – jest to informacja o przychodach z innych źródeł – składana do 

końca lutego roku następującego po roku podatkowym. 

PIT-12 - to oświadczenie do celów dokonania rocznego obliczenia podatku 

dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika (pracownika) w roku 

podatkowym - składane przed 10 stycznia roku następującego po roku 

podatkowym swojemu pracodawcy. 

PIT-40 - to roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika 

(pracownika) w roku podatkowym – składane do końca lutego roku 

następującego po roku podatkowym. 
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Ważne 

Jeśli informacje i deklaracje PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11, PIT-40 będą 

sporządzane za nie więcej niż 5 podatników (pracowników) i czynności tych nie 

wykonuje biuro rachunkowe, to można je złożyć w formie papierowej (termin 

do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym). W pozostałych 

przypadkach dokumenty te składa się wyłącznie w formie elektronicznej (w 

terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym). 

 

 

Podatek od towarów i usług (VAT) 

 

 

Podstawowe przepisy 

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, 

poz. 1054 z późn. zm.) 
 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od 

podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 736) 

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, 

dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania 

stawek obniżonych (Dz. U poz. 1719) 

 

Kiedy stajemy się podatnikiem VAT? 

Osoby rozpoczynające wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od 

towarów i usług w ciągu roku podatkowego są zwolnione od tego podatku, jeżeli przewidywana 

przez te osoby wartość sprzedaży towarów nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej 

sprzedaży, kwoty w wysokości 150.000.- zł.  

 

 

Ważne 

Ze zwolnienia tego nie mogą korzystać podatnicy sprzedający:  

 wyroby z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali,  

 niektóre wyroby akcyzowe, 

 nowe środki transportu, 

 tereny budowlane lub przeznaczone pod zabudowę,  

oraz świadczący usługi: 

 prawnicze,  

 w zakresie doradztwa i rzeczoznawstwa,  

 jubilerskie. 

Zwolnienia nie stosuje się także do importu towarów i usług. 

 

Podatnik korzystający z przysługującego zwolnienia od podatku VAT winien pamiętać, że utraci je 

w momencie, gdy faktyczna wartość sprzedaży, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, 

przekroczy w ciągu roku podatkowego kwotę 150.000.- zł. Wówczas koniecznym jest naliczenie 

podatku od wartości sprzedaży przekraczającej tę kwotę i aby móc korzystać z praw 

przysługujących podatnikom VAT, należy dokonać zgłoszenia rejestracyjnego w tym podatku 

wypełniając i składając deklarację o symbolu VAT-R.  

http://ztm.waw.pl/rozklad_nowy.php?c=182&l=1&q=175
http://ztm.waw.pl/rozklad_nowy.php?c=182&l=1&q=175
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Ze zwolnienia od podatku VAT można samemu zrezygnować, pod warunkiem pisemnego 

zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o tej rezygnacji, przed dniem wykonania pierwszej 

czynności podlegającej opodatkowaniu VAT lub przed początkiem miesiąca, od którego powzięto 

zamiar rezygnacji ze zwolnienia. Rezygnując ze zwolnienia należy również wypełnić i złożyć 

zgłoszenie rejestracyjne VAT-R. 

 

Podatnicy zamierzający dokonywać transakcji z podmiotami z państw będących członkami 

Unii Europejskiej obowiązani są do zarejestrowania się dla potrzeb handlu 

wewnątrzwspólnotowego. Rejestracja ta dokonywana jest na podstawie wypełnionego i 

złożonego zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R zawierającego informację o dokonywaniu tych 

transakcji. W oparciu o powyższe dokumenty podatnicy otrzymują potwierdzenie o 

zarejestrowaniu ich, jako podatników VAT-UE (potwierdzenie - druk VAT-5UE) i będą 

obowiązani - w transakcjach wewnątrzwspólnotowych - posługiwać się numerem identyfikacji 

podatkowej (NIP) poprzedzonym kodem "PL". 

 

 

 

Pamiętaj 

Rezygnując ze zwolnienia, będzie można powrócić do niego dopiero po upływie 

jednego roku licząc od końca roku, w którym podatnik zrezygnował ze 

zwolnienia. 

Będąc podatnikiem zwolnionym od podatku od towarów i usług nie trzeba: 

 dokonywać zgłoszenia rejestracyjnego w podatku VAT,  

 wystawiać faktur (ale można wystawiać faktury lub rachunki),  

 prowadzić ewidencji sprzedaży i zakupów*,  

 składać deklaracji podatkowych dla podatku VAT. 

 

* Korzystając ze zwolnienia od podatku VAT podatnik zobowiązany jest jedynie do prowadzenia dziennej 

ewidencji sprzedaży rejestrowanej za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu 

następnym. 

 

Obowiązki podatnika VAT 

Do głównych obowiązków podatników rozliczających podatek VAT na zasadach ogólnych należy 

zaliczyć: 

 dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego (VAT-R),  

 prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupów, zawierającej wszystkie dane niezbędne do 

prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej,  

 wystawianie faktur,  

 składanie deklaracji podatkowych dla podatku VAT (deklaracja VAT-7), 

 składanie informacji podsumowujących (VAT-UE) w przypadku dokonywania transakcji 

wewnątrzwspólnotowych,  

 terminowe wpłacanie podatku do urzędu skarbowego. 

Deklaracje dla podatku od towarów i usług (formularze VAT-7) składa się we właściwym urzędzie 

skarbowym za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za 

który składana jest deklaracja. W tym terminie należy również dokonać wpłaty podatku na 

rachunek urzędu skarbowego.  

Istnieje również możliwość składania deklaracji kwartalnych. 

Ułatwienia w tym zakresie przewidziane są dla tzw. małych podatników. Małym podatnikiem jest 

podatnik, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku 

podatkowym 1.200.000 euro (na 2016 r. kwota ta wynosi 5.092.000.- zł), a w przypadku osób 

prowadzących przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzających funduszami powierniczymi, agentów, 
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zleceniobiorców lub świadczących usługi o podobnym charakterze - kwota prowizji lub innych 

postaci wynagrodzenia za wykonane usługi nie przekroczy wyrażonej w złotych kwoty 

odpowiadającej 45.000 euro. 

 O ile podatnik spełnia wymogi przewidziane dla małego podatnika, będzie miał możliwość - pod 

warunkiem zawiadomienia o tym naczelnika urzędu skarbowego - wyboru następujących 

udogodnień:  

 składania deklaracji podatkowych dla podatku VAT za okresy kwartalne i kwartalnego 

rozliczania tego podatku w miejsce miesięcznego,  

 ewentualnie rozliczania podatku VAT metodą kasową, tj. po uregulowaniu przez 

kontrahentów należności z tytułu sprzedaży towarów i usług (wybór tej metody wiąże się z 

obowiązkiem rozliczeń kwartalnych).  

Możliwość składania deklaracji podatkowych za okresy kwartalne (formularz VAT-7K) w terminie 

do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy, jak i 

wpłacania w tym terminie podatku VAT na konto właściwego urzędu skarbowego, przysługuje 

zarówno małym podatnikom, którzy wybrali kasową metodę rozliczania podatku VAT, jak i małym 

podatnikom, którzy nie wybrali tej metody. Możliwość ta przysługuje także innym podatnikom 

VAT, ale w ich przypadku zachodzi konieczność wpłacania miesięcznych zaliczek na poczet 

kwartalnego rozliczenia podatku. 

Kwartalny sposób składania deklaracji wyłączony jest w stosunku do podatników dokonujących 

dostawy: 

 niektórych wyrobów ze stali, miedzi i żeliwa, 

 benzyn silnikowych, olejów napędowych, gazów przeznaczonych do napędzania silników 

spalinowych*, 

 olejów opałowych i olejów smarowych, 

 nieobrobionego złota plastycznego, 

 niektórych metali nieszlachetnych, 

 niektórych wyrobów jubilerskich i biżuterii, 

 atramentu, tuszy do pisania i kreślarskich, 

 niektórych preparatów chemicznych, 

 aparatów fotograficznych, kamer cyfrowych, części i akcesoriów do fotokopiarek. 
*Wyłączenie nie dotyczy podatników dokonujących dostawy na stacjach paliw lub stacjach gazu płynnego do 

standardowych zbiorników pojazdów. 

Dokonując wyboru składania deklaracji za okresy kwartalne, należy na piśmie powiadomić (nie 

dotyczy to podatników rozliczających się metodą kasową) o tym naczelnika urzędu skarbowego, 

składając zgłoszenie rejestracyjne/aktualizacyjne VAT-R, najpóźniej w terminie do 25. dnia 

drugiego miesiąca kwartału, za który po raz pierwszy będzie składana deklaracja kwartalna.  

 

Przykład: 

Jeżeli podatnik chce składać deklaracje kwartalne, np. od  kwietnia 2016 r. - powinien 

poinformować o tym naczelnika urzędu skarbowego najpóźniej do 25 maja 2016 r.  

Z kwartalnego rozliczania podatku VAT można zrezygnować i powrócić do miesięcznego trybu 

składania deklaracji VAT, ale dopiero po upływie czterech kwartałów (12 miesięcy), w których 

jako mały podatnik rozliczano się za okresy kwartalne, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu 

naczelnika urzędu skarbowego. Zatem, jeżeli przedsiębiorca jako mały podatnik rozpoczyna 

składanie kwartalnych deklaracji VAT od drugiego kwartału 2016 r., będzie mógł powrócić do 

miesięcznego trybu składania deklaracji dopiero od kwietnia 2017 r. 

  

Metoda kasowa  

Jeżeli będąc małym podatnikiem dokona się wyboru metody kasowej, oznacza to, że obowiązek 

podatkowy w podatku VAT powstanie z dniem uregulowania przez kontrahenta całości lub części 

należności, zaś w przypadku kontrahentów niebędących przedsiębiorcami nie później jednak niż 
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180 dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Uregulowanie należności w części 

powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej właśnie części. 

 

Aby skorzystać z metody kasowej, o swoim wyborze należy powiadomić – w formie pisemnej - 

naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który 

będzie stosowana metoda kasowa. Zrezygnować z niej będzie można po upływie 12 miesięcy jej 

stosowania, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego. 

 

Ważnym jest, że zadeklarowanie chęci rozliczania podatku VAT metodą kasową oznacza 

jednoczesne przyjęcie rozliczenia kasowego dla podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, 

co oznacza uzyskanie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony po uregulowaniu 

w całości lub w części należności (częściowe odliczenie VAT) wynikającej z faktury otrzymanej od 

kontrahenta. 

Decydując się na metodę kasową rozliczania podatku VAT należy pamiętać, że stosując ją podatnik 

będzie zobowiązany do składania kwartalnych deklaracji VAT - składanie deklaracji 

miesięcznych jest w tym przypadku niedopuszczalne. 

Korzystając z metody kasowej podatnik obowiązany jest oznaczać wszystkie wystawiane przez 

siebie faktury "Faktura – metoda kasowa". 

 

 

Deklaracje elektroniczne 

Podatnicy VAT większość deklaracji mogą złożyć w formie elektronicznej. 

Więcej informacji na stronie: www.portalpodatkowy.mf.gov.pl  

 

Kasy rejestrujące 
 

 

Podstawowe przepisy 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu 

kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r. poz. 163). 

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z 

obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 1544 

z późn. zm.). 

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących 

(Dz. U. poz. 363). 

 

Podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą w 2016 r. obowiązani są do rozpoczęcia 

ewidencjonowania obrotu i podatku przy użyciu kas rejestrujących od momentu, gdy ich obrót w 

tym roku w transakcjach z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej oraz 

rolnikami ryczałtowymi przekroczy kwotę 20.000 zł.  

Wyjątek stanowią podatnicy rozpoczynający działalność w zakresie: 

 dostawy: 

a) gazu płynnego, 

b) części do silników, silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do 

napędu pojazdów, nadwozi do pojazdów silnikowych, 

c) przyczep i naczep; kontenerów, części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu 

mechanicznego, 

d) części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej 

niesklasyfikowanych, silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju 

stosowanych w motocyklach, 

e) sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i 

innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i 

obrazem, anten, 

http://www.e-deklaracje.gov.pl/


Urząd Skarbowy w Zgorzelcu 

 

 

Informator dla osób fizycznych rozpoczynających działalność gospodarczą – 2016 r. 
16 

f) sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia 

fotograficznego, 

g) wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać 

ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług, 

h) zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych, 

i) wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa 

silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU, 

j) wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 

1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w 

których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU,  

k) perfum i wód toaletowych, 

 

  świadczenia usług: 

a) przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji,  

b) przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami, 

c) naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, 

bieżnikowania i regenerowania), w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz 

motorowerów, badań i przeglądów technicznych pojazdów, 

d) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, 

e) prawniczych, doradztwa podatkowego, 

g) związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki 

gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług przygotowywania żywności dla odbiorców 

zewnętrznych (katering), 

h) fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych 

w przypadku których istnieje obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku bez 

względu na wysokość osiąganych obrotów. 

 

Rozpoczynając ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku można odliczyć od podatku należnego 

kwotę wydatkowaną na zakup każdej kasy rejestrującej w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez 

podatku od towarów i usług), nie więcej jednak niż 700 zł.  

Rozpoczynający ewidencjonowanie obrotu przy pomocy kas rejestrujących, a wykonujący 

wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub będący podatnikami zwolnionymi od podatku od 

towarów i usług (ze względu na wysokość obrotu) mogą skorzystać z ulgi za kasę na podstawie 

złożonego wniosku. 

Warunkiem skorzystania z ulgi jest: 

 rozpoczęcie ewidencjonowania w obowiązującym terminie, 

 zgłoszenie przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania liczby kas i miejsca ich 

użytkowania, 

 zapłata całej należności za kasę. 

  

 

Pamiętaj 

Prowadząc ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących istnieje m.in. 

obowiązek zgłoszenia kasy w terminie do 7 dni od dnia jej fiskalizacji do 

naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy, 

a także wykonywania co 24 miesiące, a w przypadku kas stosowanych w 

taksówkach w terminach legalizacji taksometru, obowiązkowego przeglądu 

technicznego przez właściwy i upoważniony serwis. 

Serwisant musi posiadać ważną legitymację (identyfikator), która jest 

wystawiana na okres jednego roku. 

 


