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ROZPORZĄDZENIE . MINISTRA FINANSOW 

z dnia 31 maja 1969 r . 

. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego tdochodowego od osób prowadzących zakłady rzemieślnicze, 
I - wykonujących niektóre przemysly lub usługi albo trudnią cych się handlem. 

Na podstawie art. 11 i 12 ust. 3 dekretu z dnia 26 paź
dziernika 1950 r. o zobowiązapiach podatkowych (Dz. U. 
Nr 49, .poz. 452 z późniejszymi zmianami) onz art. 3, art. 76 
ust. 3 i art. 101 ust. 2 dekretu z dnia 16maj'a 1946r. o po
stępowaniu podatkowym (Dz. U, z 1963 r. Nr 11, poz. 60) za
rzą.dza się, Co następuje: 

§ 1. 1. Podatnicy ,podatków obrotowego i dochodowego, 
wyko-nujący świadczenia w zakresie objętym przepisami roz
porządzenia, mogą opłacać te poda tki w formie rycz.ałtu, je
zeli będą wykonywać świadczenia przy zachowaniu warun-

.' ków przewidzianych w r02lporządzeniu oraz nię przekroczą 
granic zatrudnienia i- obrotu określonych w rozp orządzeniu; 

warunek nieprzekroczenia granicy obrotu dotyczy nie tylko 
roku podatkowego, ale również i roku poprzed zającego rok 
podatkowy, przy czym za obrót olsiągnięty w roku .poprze
dzającym rok podatkowy przyjmuje się kwotę obrotu obliczo
nego w stosunku roC'zmym. 

2. Rycz-ałt mogą opłacać podatnicy wykonujący świad-
czenia wzakresi-e: ~ 

1) rzemiosła - IPrzy zatrudnieniu nie więcej niż sześciu 
osób i rocznym obrocie nie przekraczającym 900.000 zł; 
ryczałt nie przysługuje podatnikom wykonującym rze
mi.osła : cukiernictwo, dziewiarstwo, ga-rbarstwo skór bez 
włosa, krawiectwo damskie i męs-kie w zakresie kra
wiectwa konfekcyjnego i .półmi.arowego z wyjątkiem 
szycia o-dzieży dla dzieci w wieku przedszkolnym, kuch
mistrz_ostwo, kuśnierstwo konfekcyjne i półmiarowe, . pie
karstwo, wę<Ili.niarstwo, wyprawa skór futerkowych oraz 
złotnictwo; ponadto,jeżeli chodzi o wyrób dmbnych 
przedmi·otów użytku osobistego i domowego oraz zaba
wek - ryczałt nie przysługuje podatnikom pwdukują
cym drobne 'przedmioty użytku osobistego i domoweg·o 
z tworzyw sztucznych, z wyjątkiem zabawek; 

.2) przemysłu · materiałów budo-wlanych, przemysłu wydoby
' wania surowców mi·neralnych oraz przemysłu wydobywa

nialorfu - przy zatrudriiertiu nie więcej niż ośmiu osób 
i rocznym obrocie nie przekraczającym 900.000 zł; 

3) nierzemieślniczych usług dla ludności Jub dla rolnictwa 
W. zakresie naprawy i konserwacji przedmiotÓw gospo
darstwa 'Elomoweg·o lub przedmiotów osobistego użytku, 

prania, prasowa nia i maglowania bielizny oraz mycia, 
czyszczenia i smarowania pojazdów me~hanicznych -
cprzy zatrudnieniu nie więcej niż czterech osób i rocznym 
obrocie. :nie przekraczającym 600.000 zł; 

4) młynów, tartaków i wiatraków - przy zatrudnieniu nie 
Więcej niż jednego. pracownika JJajemnego oraz jednego 
członka rodziny i rocznym- abrocie nie 'przekraczającym, . 
jeżeli chodzi o młyny i wiatraki - 150.000 zł, a jeżeli 

chodzi o tartaki - 200.000 zł; 

5) gręplarni i olejarni -... przy zatrudnieniu nie więcej niż 
jednej osoby i rocznym obrocie nie ,przekraczającym 

120.000 zł; 

6) handlu artykułami spożywczymi, rolnymi i ogrodniczy, 
mi, z wyjątkiem handlu żywcem - przy zatrudnieniu 
nie więcej niż jednej osoby i rocznym obrocie nie prze
kraczającym 660.000 zł; do kwoty tej nie wlicza się obro
tu osiągniętego ze sprzedaży ryb w stanie surowym, so-

, lonych i wf}dzonych, jeżeli sprzedaż tych :ryb jest odręb-

nie opodatkowana podatką.miO'brotowym i dochodowym 
na zasadach i warunkach określonych w § 1~; 

7) transportu towaroweg·o mechanicznego (z wyjątkiem ba
gażówek) - przy zatrudnieniu nie więcej niż dwóch 
osób i rocz·nym obrocie nie przekraczającym 300~000 zł, 

8) transportu towarowego konnego -" przy zatrudnieniu 
nie więcej niż dwóch osób i rocznym obrocie nie prze
kraczającym 180.000 zł; 

9) trans'portu os·obowego (konnego i mechanicznego - 'ił 
tym również autobusów), transportu wodnego oraz baga
żówek - przy zatrudnieniu nie więcej -niż jednej osoby 
i rocznym obrO'cie nie przekraczającym 150.000 zł, a w 
razie wykonywania świadczeń w . zakresie transportu 
os'Obowego mechaniczneg·o w formie dWuosobowej spół-. 

ki (§ 2 ust. 3) lub gdy zatrudniona O'soba wykonuje 
funkcje kierowcy (zmienni'ka) ....:... przy d'ocznym obrode 
250.000 zł; 

10) zakładów gastronomicznych i pensjonatów bez prawa 
sprzedaży napojów zawierających ,powyżej 18010 alko
holu -przy zatrudnieniu nie więcej niżcz'terech osób, 
a w okresie sezonu - nie więcej niż pO' cztery osoby 
na dwie zmiany i rocznym ,obrocie nie przekraczającym 
900.000 zł; nie pozbawia korzystania z ryczałtu zatrudnie
nie w tych zakładach w o'kresie sezonu w porze obia·do-

. wej pracO'wników z obu zmian, jednakrówrtocześniew 
liczbie nie większej niż sześć O:sób; 

J 1) przemysłu gospodnieg'o {ż wyjątkiem pensjonatów) :.
przy zatrudnieniu nie więcej niż jednej osoby i rcicznym 
obrocie nie przekraczającym 120.000 zł; 

12) usług nie wymienionych wyżej, z Wyjątkiem usług w za; 
kręsie:wszelkiego rodzaju pośrednictwa, omłotów zbo
za, biur pisania podań, prowadzenia ksiąg oraz zakładów 
usług pogrzebowych -przy zatrudnieniu nie więcej niż 
jednej osoby i rocznym abrocie nie przekraczającym 

150.000 zł. 

3. Jeżeli zakład gastronomiczny lub pensjonat w roku 
poprzedzającym rok podatkowy był czynny przez .okres krót
szy niż 12 miesięcy, osiqgnięciew tym roku obrotu przekra
czającego . w stosunku rocznym kwotę 900.000 zł nie pozbawia 
prawa korzysta.nia z ryczałtu, byleby ·obrót fa;ktyczny nie 
przekroczył 900.000 zł. Zasadę powyższąstosu-te się również 
przy ocenie prawa ' do ryczałtu zakładów rzemieśIniczych, 
o których mowa w § 7 ust. 4 .zdanie drugie. 

4. Nie wyłącza korzystania z ryczałtu .zarówno w roku 
podatkowym, jak i w roku następującym po roku podatko
wym, przekroczenie granicy . obrotu określonej w ust. 2 pkt 1 
przez osoby wykonujące . świadczenia w zakresie rzemiosła, 
je±eli to przekroczenie zostało ,. spowodowane świadczeniami 
wykonywanymi na .eksport, O'd których podatnik na podsta
wie szczególnych przepisów opłaca podatki obrotowy i do
chodowy w formie osobnego ryczałtu. Przekroczeniewspom
nianej granicy obrotu z innych powodów nie wyŁącza kO'rzy
stania z ryczałtu przez zakłady rzemieślnicze wykonujące 
usługi dla ludności lub dla rolnictwa, ale tylko do końca ro
ku podatkowego, w którym ta granica została przekroczona. 
W następnym roku podatkowym podatki obrotowy i dochodo
wy .pobiera się na zasadach ogólnych, chyba że podatnik 
przeszedł z produit..cji t'Owarowej na świadczenie usług dla 
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llidności . lub dl~ roln{ctwa lub zmniejszył liczbę o·sób zatrud~ 
nionych w zakładzie., skutkiem czego warunki, w jakich bę
dzie o·n prowadził zak/a:d rzemieślniczy, wskazują na to, że 

nie osiągnie obrotu .przekraczającego 900.000 zł. 

5. Do wymienionych w ust. 2 liczb osób zatrudnionych 
. .rife wlicza się małżonka, a w zakładach rzemieślniczych ró-w
·niet ucz.njów zatrudnionych na podstawie pisemnej umowy 
o naukę, zarejestrowanej w izbie rzemieślniczej; OraZ. dwóch 
wyszkolonych w tym zakładzie uczniów - przez okre·s pierw
szych 24 miesięcy po złożeniu przez nich egzaminu czeladni
czego tub przyjętych na praktykę absolwentów z.asadlliczych 
szkoł zawodowych - przez okres pierwszych 24 miesięcy 
po ukończeniu 'przez nich szk'oły zawodowej. 

6. Za zakłady wykonujące usługi dla ludności lub d<1a 
rolnictwa w rozumieniu ust. 2 pktJ i usL 4- uważa się za·kła

dy, których łączny obrót qsią,gnięty z wykonyWania tych 
usług wynosi co najmniej 500!o w miejscowościach do 10 ty
sięcy mie!>zkańców, a w pozostałych miejscowościach - co 
najmniej 6Qł/o ogólnego obrotu. 

7. Za członków rodziny uważa się małoletnie dzieci wła
sne, przysposobione,. obce przyjęte na wychowanie i utrzy
manie, małoletnich pa.sierbów, jak również pozostających 
z podatnikiem we wspólnym .gospodarstwie domowym rodzi
ców poda tnika i rodziców jego małżonka, jeżeli zostali uzna
ni 'la inwalidów lub 'utracili zdolność zarobkowania w stop
niuodpowiadającym co najmniej III gmpie inwalidÓw "a·lbo 
przekroczyli 60 lat życia, jeżeli chodzi o mężczyzn, a 55 lat, 
Jeżeli chodzi .o kobiety. Utrat~ zdolności: zarob'kowania z po
woduinwalidztwa należy udowodnić orzeczeniem komisji . 
lekarskiej do s.praw inwalidztwa i zatrudni·enia: 

§ 2. 1. Podatnicy, o których mowa w S l ust. l, opła.cają 
ryczałt. jeżeli: . 

l) posiadają właściwe uprawnienie przewidziane w obowią
zujących pdepisa<:h do wykonywania zgłaszanych świad
czeń i. wykonują je zgodnie z tym uprawnieniem; jeżeli 

do wykonywania świadczeń wystaf€:za zgłoszenie dzia
łalności do właściweg.o wganu prezydium powiatowej 
(miejskiej, dzielnicowej) rady narodowej, warunkiem ko
rzystania z ryczallu jest dokonanie tego zgłosze'nia i wy-
konywanie świadcz.eń w ramach zgłoszenia; . 

2) przy wykonywaniu rzemiosła. nie k.orzystają zarówno 
z usług o,sób nie zatrudnionych w zakładzie rzemieślni
czym, jak. i z usług innych zakładów rzerriieslniczych lub 

' przedsiębiorstw; nie wyłącza jednak prawa opła·cania po-
datków w formie ryczałtu korzystanie z usług: 

a} zakładów · chOilewkarskich przez zakłady szewskie, 

b) zakładów kołodziejskich przez zakłady ' kowalskie 
i od wrotnie, 

c) zakładów stolarskich przez zakłady tapicerskie od-
wrotnie, 

d) zakładów szklarskich przez zakłady stolarskie od- . 
wrotnie, 

e) zakładów blacharskich, brązowniczych, elektromecha
nicznych, gaJwanizatorskich, odlewniczych, ślusar

skich w zakresie spawalni<:twa i tokars,twa w metalu 
oraz z'akładów tokarstwa w drewnie przez inne zakfa
dy rzemieślnicze w zakresie wykonywania usług, któ
rych rzemieślnik przyjmujący zlecenie nie moie wy
konać we wJasnym zakładzie rzemieślniczym, 

I) pozostałych zakładów rzemieślniczych pokrewnych 
branż, jeżeli świadczenia - w zakresie korzystania 
z usług tych zakładów są niewie~ kie i łącznie 'nie 
przekraczają 50f0 rocznego obrotu zakładu rzemieślni
czego, zlecającego wykonanie usługi 

. 3) w zakładzie rzemieślniczym i w stałym rniejscu sprzeda
ży są sprzedawane tylko wyroby własnej produkcji; za-

strzeżenie to nie dotyczy wyrobów obcej produkcji, je.: 
żeli .. stanowią one niezbędny dodatek do gotowego i zwi'ą
za.n.ego z wykonywa·nym rzemiosłem ' wyrobu wł'asnej 
produkc jł; 

4) nie wykonują pOLa jednym z rodzajów świadczeń wy
mienionych w § 1 u~. 2 pkt 1-12 innych świadczeń 

podlegających podatkowi obrojowemu; za'strzeżenie to 
dotyczy również .małiorika podatnika.; nie wyłącza jed
nak prawa .opłacania poda,tków w formie' ryczałtu wyko
nywa.nie przez małżonka we własnym imieniu świadc'zeń 

podlegających o.podatkowaniu . podatkami ob-roto-wym 
i docbodowym w formie karty podatkowej lub w formie 
ryczałtu umownego; jeżeli jednak świadczenia wykony
wane są przez kilka osób (ust. 3), wykonywanie pne.z 
ma·łżonka innych świadczeń pódlegaiących podatkowi 
obrotowemu nie wyłącza prawa:. ().placania . podatków w 
formie ~yczałtu tylko w wypadku, gdy świadczenia .te 
p(}dlegają (}podatkowaniu w formie karty podatkowej. 

2. Przepis ust. 1 pkt l nie ma zastosowania do podatni
ków rOZlpoczynających działalność gospodarczą, wymagającą 
posiadania tylko karty rzemieślniczej, którzy jej · nie posia
dają, lecz w okresie pół roku od rozpoczęcia dzialalnoścj 
gospo.darczej przedstawią ją organowi hnansowemu. W tym 
okmsie podaunicy ci obowiązani są uiszczać ryczałt podwyż
szony o 10%. Obowiązek uiszczania podwyższonego ryćzałJ:u 
ustaje z końcem miesiąca, w którym zostanie p'rze.dslawiona 
organowi finansowemu karta rzemieślnicza. Jeżeli :podatnik 
nie przedstawi karty rzemie&lniczej w powyższym terminie; 
traci prawo do k<lrzystania z ryczałtu od ·dnia pierwszego 
na.stę?nego miesiąca po upływie tego terminu. W indywidu
alnych, . szczególni.e uzasadnionych wY'padk1t€h, na wniÓ's.C'k 
podatnika i za zgodą właściwego do spraw przemy?łuo,rga
nu prezydium powiatowej (miejskiej, dzie1nicowej) rąd'y. na
rod'owej, termin do przedŁożenia uprawnienia może być prze-
dłużony o da1sze· pół roku. . 

3.Przepi·sy rozporządzenia stosuje się również w wy
padkach, gdy świadczenia objęte ryczałtem WY'kOOlywane są 

przez wspólników, ,pod warunkiem że 'wszyscy ws~lnicy są 
wymie'nieni .w dokumenci.e uprawniającym do , wykonywania 
tych świadczeń oraz że łączna liczba wspólników ora'z 'za
trudnionych ' pracown-ików i członków rodziny nie ,przekracza 
lictby osób okreMonych dla poszczegól-nych rodzajów świad
czeń w § l u~t. 2; do liczby tej nie wlicza się małżonków 

wspólników w · liczbie nie . większej niż dwóch, a wzakła
dach rzemieślniczych - również uczniów w liczbie nie więk
szej niż pięciu. , 

§ 3. Osoby opłacające <ryczalt obowiązane są zgodnie 
z przepisamV o postępowaniu podatkowym corocznie zgłosić 
obowiązek podatkowy i uiścrć opłatę związaną z tym zgło

szeniem. 
§ 4. 1. Ryczałt przyznaje się: 

l) na okres ' trzech lat - osobom wykonującym świadcze
nia,ok\órych mowa w § 1 usV2 pkt 12, oraz świadcze
,nia 'w zakresie transportu osobowego konnego i . mecha
nicznego (z wyłączeniem autobusów), z wyjątkiem osób, 
których małżonek wykonuje we wła.snym imieniu świad
czenia. podlegające opodatkowaniu podatkami obrotowym 
i dochodowym w formie ryczałtu; 

2) na okres jednego roku - osobom wykonującym pozo
stałe rod zaje świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2. 

, -
2. Ryczałt obejmuje należność podatkową ze źródeł przy

chodów objętych ryczałtem. Jeżeli podatnik osiąga dochody 
z innych żród e ł przychodów podlegających tylko podatkowi 
dochodowemu, dochody te podlegają opodatkowaniu podat
kiemdochodowym . na zasadach ogólnych; do dochodu osią

ganego z tych żródeł przychodów stosuje się stopę podatko
wą odpowiadającą dochodowi osiągniętemu ze wszystkich 
źródeł przychodów podatnika i jego małżonka, 
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3. Zmiana wysokości ,ryczałtu w następnym roku podat
' kowym może nastąpić tylko w wypadkach, gdy zakr·es lub 
T'ozmlar działalnościgosp.xlar-:.zej oraz warunki wyk'c>nywa
nia cwnności, z który<:h przychody ~0dlegaią ry<:załtowi. 

uległy istotnym. zmianom w porównan'iu -do roku poprzednie
g'O .lub.gdy zos:tały .stwi~rdzone 'okoliczności wskazuj:ącena 

to. żeryc.załt za rok ubiegły był ustalony w wys@k0-Ścioczy
wiści'e za niski-ej. 

4. Podatnicy opłacający ryczałt wolni są w zakresie 
'Świadcze'ń abjętychryc.załlem od przewidzianych wpuepi
s,dch o pasl-ępowaniu podatkowym i o zobowiązaRiachp.0dal
kowych obowią,zkówdotycz;ących prowadz'eniaksiąg. skła
dania zeznań podatkowych, miesięcznych deklnacji o obro
cie i dochodzie oraz opłacania żaliczek miesięc:z:nych na pa
datki obrotow'y idochQdowy. 

5. ' Oltowiązek wydawlmia rachunków, stwierdzających 
's'przed/l'ż wyrobów lub wykonanie usług. oraz ' obowiązek ' 
przechowywania kopii tych rachunków, jak również posia
dania i przechowywania rach'unków na zakupione ' materiały 
oraz ewidencji tych rachunków - regulują odrębne przepisy. 

6. W odnresieniudo tych podatników, którzy w roku 
poprzedzającym rok podatkowy opłacali POd. atk\ o'brotowy . 
i docho-dowy na zasa,dach ogólnych lub -którzy W roku po
datl~owym rozpoczęli działalność, niestosu]e się zwolnień, 
o których mowa . w ust. 4, w okresie poprzedzającym dorę
czenie orzeczenIa ustalająceg'o ryczałt. 

§5.1. Gdy oboJe małżonkowie wykonują odrębne 

świadczęnia podlegające opodatkowaniu podatkami obroto
wym i docpooowym w formie ryczałtu umownego, dla każ
degG z małżonków ustala się ryczałt, stosując przy ustalaniu 
wys'Okości tego · ryczałtu stopę podatku dochodowego odpo
wiadającą sumie dochodów osiąg;niętychłącznie przez mał

żonków: 
2 . . Gdy świadczenia objęte ryczałtem wykonywane są 

.przez wspolników (§ 2 ust. 3), ustala się jed~n łączny wymIar 
ryczałtu dla wszystkich wspólników (spółki). Przy ustalaniu 
wysokości tego ryczałtu, tę część ryczałtu, która przypada 
z tytułu' podatku dochodowego, ustala się przez zsumowa.nie. 
kwot podatku dochodowego, uprzednio obliczopych odrębn'ie 
dla każde'go ze wspólnikow od jego dochodu osiągniętego 
ze .spółki. Tak ustalony podatek dochodowy, łącznie z podat
kiem obr9tbwymoblkzonym od olnotów wspólnie prowadzo
nego zakładu (wykonywanych świadczeń), stanowi łączną 

kwotę ryćzaJtu dla wspólników (spółki). 
. § 6. 1. Podatnicy objęci przepisami rozporządzenia, ubie

gający się o ópodatkowanie w formi.e ryczałtu. powinni przy 
zgłosz.eniu obowiązku podatkowego złożyć wnios.ek o zalicze
nie do rycżaltu. 

2. Poda tnikom opłacającym p0datki obrotowy i docho
wy w formie karty podatkowej, .którzy utracą w ciągu r.o.ku 
podatkowego warunki do opłacania podatków obrotowego 
i dochodowego w tej formie. na pozostałą część roku może 
być przyzriany ryczałt, jeżeli wykonująrzemiosłó w warun
kach uprawri,iających do korzystania z ryczałtu. zawiadomią 
właściwy organ finan~wy w ciągu siedmiu dni o utracie 
warunków do opłacania podatków obrotowe.goi dochodowe
g.o w formie karty podatkowej' oraz w tymże terminie zglo
.5zą wniosek. o zaliczenie do ryczałtu~ 

3. W razi~ niezgłosz-enia wniosku, ó którym mowa 'w 
ust. 1 i 2, istnieje obowiązek opłaca'nia podatkuG-brotowego 
j podatku ,dochodowego na zasadach -ogólnych, a co do obo
wiązku i sposobu prowadzenia ksiąg - stosuje się przepisy 
D tych księga,ch. 

§ 7. 1. Wnioski o zaliczenie do ryczałtu rozpatruje ko
misja podatkowa działająca przy udziale kierownika org.anu 
Ilnansowego pierwszej instancji .oraz przedstawiciela te,reno
w,ęgo cechu albo wJaściwego zrzesz~nia przemysłu lub ,. han
dlu i usług. 

2. ,O ,zal1cz'CBiu bądź odmowi,ę zalkzenia do ryczałtu 
oraz jego wysokości orz.eka komisja podatkowa. 

3. przy orz.ekaniu bierz'e 'Się pod U\yagę wszystkie istot
ne o'kolicmości mające znat:zenie dla zaHczenia i wysokości. 
ryczałt.u bądź odmown'ego zalat wi~nia wni.osku pGdatnika 
.o za:licz-enie do ryczałtu. Dotyczy to' również oko lic zo'o sd. 
któremo9ą wpływać na obnitenie wyników dzi'dłalności 'po
datnika, jak np. jego podeszły wiek, inwalidztwo . itp. 

4. Przy ~ustalaniu wysokości ryczałtu blerze się ~a pod
stawę całoroczriy , okres działalności gospodarc zej bez 
uwzględnienia przerw w tej dzialalności, z wyjątkiem przerw 
spowod.owil,nych stanem techniczńym wiątraków, młynów 
orażpojazdów mechankznyc'h. Jeżeli jednak ustalony ry
czałt dotyczy takiego rremiosla, które w prak-tyce z reguły 
nie jest wykonywane przez okres ca]ego roku (QP. murar
stwo), i podatnik we wniosku o zalicze.nie do ryczałtu (§ '6 
usL 1) określi miesiące, w ' których nle będzie wykonywał 
świa·dczeń, przy ustalaniu wys,o·koSei ryczałtu na cały rok 
podatkowy bierze się za pQ.dstawę okres wykonywania świad

. czeń, określony przez podatnika. 
5. jeżeli wniosek o zali,czenie. do ryczałtu nie zostanie 

uwzględniony, podatnik jest .obowiązany do .opłacania podat
ków obrotowego i dGchod0wego na zasadach ogólnych. 
'VI.' tym wypadku pcd-atnicy, którzy korzystali w roku po
przedzającym rok podatkowy ze zwolnienia odprowadz,e
nia ksiąg na podsta wie § 4 ust. 4, obowi'ązani są do założe

niai prowadzenia włakiwych ksiąg, poczynając od pierw
szego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w kt.órym 
zostalo .im doręczone .za wiad.omienie o nieuwzględnieniu 
wniosku o zaliczenie do ryczałtu. 

§6. 1. Organ ,finansowy ~awiadamia podatnika o de
cyzji w sprawie zaliczenia do ryczałtu i Jego wysokości or·az 
w sprawie odmownego załatwienia wniosku o zaliczenie d.o 
Iyczałtu. 

2. W zawiadomieniu o wysokości ryczałtu, ustaloneg-o 
.w sposób określony w § 7 ust. 4., podaje się, Ja'kie miesiące 
roku podatkowego ZGsta~y przyjęte przy ustalf}niu ryczałtu 

jako te, w których podatnik będzie wykonywał rzemiosło. 

§ 9. 1. Od decyzji przysługuje podatnikowi praw.o wnie
sienia od-wołaMa w terminie dW\ł.tygodniowymod dńia do
.ręcz~nia .za wiadomienia o decyzji. 

2. Odwołanie podlega rozpatrzeniu przez komisję po
datkową d.zia.Jającą przy udziale kierownika .organu finan
sowego pierws.zej ins~ancjj oraz przedstawiciela terenowego 
cechu albo właściwego zrżeszenia przemysłu lub handlu 
i usług i w obecności podatnik.a. Jeżeli podatnik nie zgŁosi 
'się na wezwanie, odwolanie może być roz;patrzone w jego 
nieobecności. 

3. W terminje .dwutygod.niowym od decyzji wydanej w 
trybi~ określonym w ust. 2 przyśługuje podatnikow1 prawo 
zrzeczenia się ryczałtu lub żądania. aby jego odwołanie zo
stało ro.zpatrzone przez o'rgan finansowy drugiej ' insta,ncjl. 
W razie niez:rzeczenia się ryczałtu w tym, terminie lub ni.e
wniesienia żądania, aby odwoła.nie zostało rozpatrzone przez 
organ fin.ansowy drugiej insta.ncji - decyzja staje się o'sta
teczna. 

4, W razie zrzeczenia się prawa opłacania ryczałtu po- . 
wstaje obowiązek opłacania podatków obrotowego i docho
dowego na zasadach ogólnych. Ol:>owiązek prowadzenia ksi<tg 
pows~ je w tym wypadku od pierwszego dnia miesiąca na
stępującego po zrzec zeniu .się ryczałtu. -

5. W razie zgłoszenia .żąd'anja, aby odwołanie zostało 
rozpatrzone przez orgdll finansowy drugi~j instancji, odwo
łanie to podlega rozpatrzeniu na zas,adach przewidzianych 
w przepisach o postępowaniu podatkowym dla za'łatwiania 

odw:ołań. '.. 

§lO. 1. Ryczałt pła 'tny jest bez wezwania organu fina:n
sowego w 12 ratach miesięcznych do dnia 7 każdego mie-
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"" siąca ' , z,a miesiąc" ubiegly, ,Dotyczy to również wypadków, 2) jeżeli :"wyko.nują,; rZMlioslo, , któr.e w " pfaktyce ~z reguły. 
o którychmowa.w§ 7 ust. 4. nie jest wykonywane ,prz,ez okres , . ,całegorokll: (Op.fill- ',,, ... 

" 2. ', Doezasu . doręczen'ia ,. decyzjiustalaj~cej ryczałt po- rarstwo) i w · LwiązfcU ' Z, tymźa pQdstawę' do ustal,E;!uia ':.,,' "'' 
, datąicy, ' którzy< złoży!i · wnIosek . o zalkzen~e ~o ryczałtu, rycza!tu przyjęto okres wykony w anianŚw ia~czeń . potlfluy:,' 
ohowiązani :są : w:płacaćw terminie przewidzianym w u,st. 1 px;zez podatn*a : " ,:\Qrozpoczęc~u , wykońywani,a: " .~:wraą~ , 

: .:na " pączet"rYe;zallu , k,w(),ty, ' od;powia<iającetniesję<:z;nej wyso- czeń wąkr~$je,;:.kt~TY ' llie , ~o~ta.łob,jętY,'ryczałtew; .>.., :; 
:~ .·kości , ryczałt\,\ . z:a ~ r()k . ujJiegły, a ,w ' razie op~~canIa wubie- 3) , o . zCltrudnienJ.ll , uc~.Iłi.ó;N . oĘaz , czel.aod,pik,ówtriiktowanycp ":;, 

F Ci .·J. · ~łym'rokup04a}k,Q.YI':t)I>FOlowego; i .. t1ochOdow~g,q}laza<sadac!l ja~o '. uczni?"f ,\ i , al>~dl.wen,tó\V . za~.a~ricz:Y<€:h: sL~6ł , ,!-.a,w,,~ ,: ,oC,":, 

~,1 ,;": . ,., ogólnY€l1 ' =k,w9tY ." pdpo""iagajqce ;zCl>lic;iseprzypail.a}ącej za '. dowYC;h. . ',;"";,,, 
:'..,, ;, .. ;,;:.";"" " ./tPią!!iąc .• ,g.ruditę;ń' uQi!!gte9.9 · ~ ,o,\{,~. '. P(.)dl!tnicy"Ó, kt~rych ·fi9wa ' · . .§12: .. J, , · gRd~.~lłicy,: Qpł~.a.jąGY'· W,q;~ąlt ,na .. zą?~4a€ill;~ NltJ Cli' ·)r 
~t !, :'.\ '>'; :'~.· Yi.·.§ , a "u~~;=7,,9~,OW,~~:Z,~9L, ~~ ; ipła~qać: ...• ,,~~ty .: ll)iesfęcz.ny,ch ' rąt .porząd:zenia . ; z()!if~t:HLWyi't9~,eni>,z '~;'9.r.uPYi .<>$ób 4 9PJaia.ją<yt~:,<,ł, 
, .•.. ",;." "" . • :' z ,tytułu ' 6pla.łY ' 1;aka.rtę . po.datkOwą. , Pq4atl)icy, .któizy w ro- .ryczałt . iQlpłacćlćl>ędą, ;:p0datkiobF,olowy , i'd(}Chod:o>wy>n·!I " ~ ~, '~; 
;. i ~,: "c·;;ii'·· .,i_ ,,:,' t:\l-P1W.r~edl-ą.jątym , !ok:. p~da!,kowy , Qpłaca~i podatki o'broto-zasadoch, ogó.l?Y<:~ , na;,'; p'Óds{awJe· de€~ł:łh;i,daśd~egq,;Or,g;jf,~ .:.,~;;;~ 
ir.,<,· : .... '. , .- wy.' i ;dochOdoWY ,W' forn.l,je, Jnn'elJQ ryczałtu niż . ryczałt UIIJ.OW- ,fitllan~o~e€lo:" " ,~ ,: ; .. . ' . ' . . ' ", . ' . . . . " . '. ',, '~i,:,,!.',} ;;p 
;" ;~':" ':; <:f,". ;' ;~ " /iiYalb6 .. 'rol;pQ€~nąwykonywan{eświadqeńvi. ciągu ' roku 1) , zaczęsć •. mku pódatk~wego , :-; ' ~w rilzie. zaw,ią.d(!)~ieni!l ,".<" 
:' ,'.,;~ 't,! ',, ' . ,·,p'()dat~9w,e~9, . 'bPqwjąfcmi !'~ą , wpłai:ać . kwoty . • odpoWiadające ó utraci_. ". warunkówdo'oplacania ' r?czaltu ' (§ " 11' .6s1/" l y ;;;;," 

;; . "r~, ; , jh;"rzaHtz.[er o1)l~Zo!1~j ,' na, (, pq:d$t~.wieQ~!i>tów i doch,odów ; za ,pkt ' 2); wyhiczenie 9beJm,tłJ~ część '. roku ' POd.itKQW~(); '<,:: ;.f 
"'~+> ' ' .' " "" '!'· , miesiąe-upi-egły. , Jęśli'. wp.ł~conę ; kwoty , oki:lżą się mniejsze pocżynając.od miesi'ąca, , W ktp.rym powstały.okolicznośe'i v., ,,:;, 

!'oo ',lfwoty , pTzyPadającej;~o tiis.zcz~~ia na 1IJ.0cr decyzjius.ta- uzasa'dniąjącewyJączeniez ryczałtu; 
lają<;eFryczalt na;'jJieżąc;y mk' pC>dat.kowy,. powslałą różnicę 2) za cały rok podatkowy - w razie: 
podath:icY :obow,iąz.ani · sąwplaĘ:ić. w terminIe dwochtygodni "al wprowa.dzenia w płą'd ·organu . finansowego 
od drriadorę<;zenia 'zawiactomie,niaodecyżji. dauie we "f,nios}rll(§ 6) lub zawia,domieniu 

. 3. W razie uza3adnionej c'zasowej przerwy vi wy,kony- nychniezgoonych że 'stanem faktycz.nym, ' 
~ W'a,niuświ'adczeń, spowodowanej szćz~ólnymi okoHcznościa- b) niezawiadoinienia organu f1nansówego ' o ' zmiaiiaeh~ ' " 
me n.p; dłuższą chorobą, wypoczynkfem, powołaniem na ćwi- o którychmow.1 .W § 11, 
czenia ' wojskowe - trwającej nieprzerwanie co najmniej c) przekmczeniagranicy ciprotu określonej w § 1 uSl.2, 
15 dni -'- nie pobiera się ryczałtu za ' pełny okre,s trwania z wyjątkiem obrotu osiąganego z zakładu rżerrrie·ślni-
przerwy ' w wysokości po 1/30 miesięcz.neJ raty ryczałtu za czego wykonuJącego 'usługi dla ludnciś<:i lub dla 'rot-
każdy dzienprzerwy. Warunkiem zastosowania tego przepisu nictwa (§ l .ust. 4), 

;., ' jest zgłoszenie 'przerwy ,przez podatnika w terminie siedmiu d) nieprowadzenia lUb nierzetelnego prowadzenia ;księ': " 
'- dni po dniu powstania okoliczności powodujących przerwę. gi zakupu ryb albo prowadzeniajejniezgodme z pr:ie~ 

' Nieuwzqlędnia się czasowych przerw ' w wykonywaniu pisem§ 15 ust. 4 przez podatni.kówopłacaj'ącYch ,,~ , 
świadczen, kfóre i'ostały uwzglę<lnioneprzy ustalaniu ry- z tytułu sprżędazy ryb odrębny ryĆ:zalt. ' 
czaltu (§ 7 ust. 4)'. 2. W stosunku do małżonków, oplacających odrębnery-

4, W razie rozpoczęcia w ciągu rokupodatkoweqo wy- , czalty umowne, wyłączenie z ryczałtu jectrieyo ' zlriałżonk6w 
.' .' konywaniaświadczeń . podlegających ryczałtowi, obowiązek . powoduje równoc,ze$nie wyłączenie l ryczałtu drugiego ' inai-

, zapłacenia pełnej ustalonej kwoty ry;czałtu powstaJe poczy- żonka, 

. :.;..' 

nając od mieSiąca; w' którym [(}~oczęto wykonywcrnie świa.d- 3'. Organ fitl'a'nsówy wyda je decyzję o wyłączen'iużry-
czeń; dotyczy to nowo zakładanych zakładów, a nie przerw czałtu na podstawie lni'teriału dowodowego. ' 
W istale wykonywanej działalności gospodarczej podatnika. 4. W ratie wyłączenia podatnika z grupy osób ()łp'laca:' 

-5. W · razie ·iaprzeslania w ciągu , roku na stałe wyko- jących zryczałbowa,ily podatek za część roku' podatkowego . ;.' 
nywaniił9wiadczeI'tpoolegających ryczałtowi, zgłoszonego (usl. 1 pkt l) za podstawę do , ustal~nia podatku dochodowe~ 
w tiybi~prlewidzianym w przepisa,ch o postępowaniu po- go za okres ' nie ob'jęly r'yczałtem przyjmuje ' sIę dochód 
datkowYm,.nre 'pobiera s-ię ryczaltuza czas od miesiąca na- os.iągnięty w tym okresie i stosuje siędó' niego ' slo;pę po: 
stępującego pO' miesiącu, w którym zaprzestano wykonywa- datku odpowiadającą dochodowi obliczonemu ' wslos'unku"· 
nia świadczeń. rocznym. 

, § 11. I; Podatnicy opłacający ryczałt :zobowiązani są 5. W wypadkach określonych w ust. L pkt 2 .kwoty 
zawia,domić właściwy organ finansowy w terminie 7 d,ni wpłacone tytułem zryczałtowanego podatku, żalicza się na;, 
o zmianach; jakie. zaszły w stosunku do stanu faktyczneg,o ,podatki obrotowy i dochodowy za dany rok podatkowy/ ' 
podanego w złożonym przez siebie wni,osku, a jeżeli małżo- 6. W razie wyłączenia z grupy osób opła.cających zry
nek prowadzi , odrębną ' działalność gospodarczą opodat'ko- czaltowa,ny podatek w wypadkach określonych w ust. 1 pKt 1 
waną ryczałtem umownym na terenie innego organu finan- i pkt 2 lit. c), jeżeli podatnik zawiadomi organ finans>owy 
sowego niż podatnik - również o zmianach w stosunku do o utracie warunków do opłacania ryczałtu. · obowiązek za 10-. 
sta'nu faktycznego pod'anego we wniosku małżo'nka, a mia- żeniawłaściwych ksiągpbwstaje 00' pierwszego dn'ia · Illie~ 
nowicie: 

1) o przekroczeniu granicy obrotu określonej w § 1 ust. 2; 
2) o pOIzostałych zmianach, ,które powodują utratę prawa 

do opłacania podatków obrotowego i dochotlowego w 
formie ryczałtu; . 

3) o zmianach, k tóre nie powodują następstw określonych 
w pkt 2, lecz " mają wpływ na wysokość ryczałtu, tj. 
o zmianach w stanie ,z\łtrudllienia, o zmialnoch miejsca . 
wykonywania świadczeń, o zmianach ,r,odzaju wykony
wanych świadczeń. 
2. Rzemieślnicy zobowiązani są ponadto zaWiadomić: ' 

1) jezeU prowadząc zakłady rzemieślnicze świadczące usłu
gi dla ludności lub dla rolnictwa -osiągnęli obrót prze
kraczający 900 tys. zł .:..- o wysoko'ści obrotu przewidy
wanego za~cały rok podatkowy; 

siąca następującego po miesiącu, Vi którym nastąpiła utrata 
tych warunków. 

7. Jeżeli ryczałt został ustalony na okres trzyletni, wy
łączenia dokoinuje się poczynając od miesiąca (ust. 1 pkt 1) 
lub roku podatkowego (ust. '1 pkt 2), wktó.rym powstały 
okoliczności uzasadniające wyłączenie. Wyłączenie z grupy 
osób opłacających · podatki w formie ryczałtu w pierwszym 
lub drugim roku okresu trzyletniego, na który 'przyznano ry
czałt, nie stoi na przeszkodzie do opłacania. podatków w tej 
formie od następnego roku podatkowego, jeżeli podatnik od
powiada od tego roku warunkom określonym w roz,porzą

dzeniu i złoży we właściwym terminie (§6) wniosek. · 
§ 13. 1. W razie zawiadomienia o zmianach, o których 

mowa w, § 11 · ust. 1 pkt 3, . a ponadtp w razie ' zmiany obo
wiązujących cen za usługi transJ>orto'we (§ 1 ust. 2 pkt 7, 8 
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l, 9), ' zmia~a rYsz!!łJ:u ,nilstępujew , trybie przewidzianym w 
§ 7, poczynając ' od , mies~ą<:a, w 'którym' zaszły okoliczności , 
~(:~sadniając ,e ' zmianę. " ' , ' , ' , 
" 2. W rfilie prz.ekJoczenia w roku pOdat,kowyU1 obrotu 

w ,kwocię 900.000 zł przez ,podatnika prowądzącego zakład 
rzemieślniczy ~ykon,ując'y usługi dla ludnoścllub dla rolnic
iwa, kwota , ustalónegoryczałtu, ulega podwyższe'n Lu , w ta
kim ' stosunku, 'w jakim ' nadwyżka obrotu ponad 900,ąOO zł 
pozostaje ,do kwoty obrolu , przyjętego przy, kalkulacji ry
'czałtu. , 'organ 'finansoWy - dók6óuje tymc;{asowegoWymiaru 
tycz~łtu przyjmując z'a

c 
podsta wę ' ob,rót ' prze""idźiany , przez 

pooa.tnik~J§ 11 ust. 2 , pk,~ 1), <łJ.>o zakończ~niuro'!<-u podatko
wego' wydaje decyzję ustalającą wysokość ryczałtu, biorąc 
pod uwagę obrót, który faktycznie pąekrOczył 900.000 'zf. 
" ' 3. ' W razie, rozpoczęcia wykonywania rzemiosła vi' okre
sie, -in ktÓrym ' według oŚtAri,adczehia podatnIka" (§ 7 ust. 4) 
riie miało ono być wykonywane, za każdy mies:qc działal
n<>ŚCi gospodarCzej nie objętej wymiarem rocznego ryczałtu 
wymierza się - niezależnie od ustalonej do uiszczenia w 
tym miesiącu raty ryczał{u (§ 10 ust. l) '- ryczałt ' w wyso
kóści otlpowiadającejkwOcie wynikającej zpodzialu ,kwoty 
rocznego ' ryczałtu przez ilość miesięcy objętych wymićiTem 
tego .ryczałtu. ' " 
, 4. ' Decyzja' zmieniająca wysokość ryczałtu powinna za-
wierać datę, od ~tórej następuje z.ffi!a,na. ' _ 

5 . .Jeżeli wna'stępstwie zmian, o których 'mowa w ust. l, 
najeżałoby obniżyć wysokość ryczałtu, organ fi;ńansowy ' ogra
nicza tymczasowo pobór niiesięcznych rat ryczałtu o od"po
wiedni,ą kw.()tę, . a po zakończeniu roku , podatkowego wydaje 
decyzję zJ1).ieniającą wysokość ryczałtu, biorąc pad uwagę 
c:;ałoroczną dtiałalność podatnika. 
, § 14.1. Od decyzji wyłączającej z grupy osób o-płaca
jących pod'atki obrotowy i , dochodowy w ' fGrmie ryczałtu 
podatnik może w termińie określonym w § 9 ust. l ' złożyć 
od\vołanie, a od decyzji zmieniającej wysokość ryczałtu ~ 
może w tymże terminie złożyć odwołanie lub zrzec się ry
czałtu. 

2. Odwołanie podlega rO Zlpatrzeniu na zasadach przewi-
dzianych w przepisa.ch o postępowaniu podatkowym. ' 

§ 15: 1. Na wniosek podatnika podatki obrotowy j do
chodowy z tytułu sprzedaży ryb w stanie surowym, solonych 
r wędzonych pobiera się w ' formie odrębnego ryczałtu na 
zasadach i warunkach określonych w ,rozporządzeniu ze 
zmianami wynikającymi z ust. 2-7. 

2, Ryczałt (ust. 1) pobiera się bez względu na formę 

()podatkowimja podatkami obrotówym i dochodowym pozo
stałych świadczeń w zakres ie handlu artykułami spożywczy
mi, rolnymi i ogrodniczymi (§ 1 ust. 2 pkt 6) prowadzonego 
w rainach ' tego samego przedsiębiors twa co sprzedaż ryb; 
jeżeli te pozostałe świadczenia są opodatkowane na zasa
dach ogólnych, stan zatrudnienia w tym przedsiębiorstwie 
I1ie ma wpływu na prawo opłacania odrębnego ryczałtu z. ty-
tułu sprzedaży ryb. ' . 
. 3, ,Wniosek o o'bjęcie ryczałtem należy złożyć przed 

. pierwszym zakupem ryb dokona,nym w roku podatkowym. 

4. 'Podatnicy ' o;:Jlacający ryczałt (ust. 1) są obowiąz~nl 
do prowadzen ia ks ięgI zakupU ryb sporządzonej we własnym 
zaKres ie węd ług ,wzoru odrębnie us talonego i udostępnione
go 'podatniko,wi przez organ finansowy. Zapisy w księdze za .. 
kupu ryb powinny być udokumentowane rachurik~ Rach~
nek .pOWinien z ą wierać: . ' '" \ 
, 1) na z~.ęfiJm'y (imię i naz~i ~ko) dostaw,c','" ' 
, 2) ,d o kładnyad'r,es, dC?~~a wcy" , 
' 3) , datę, ' ." , -. ... 

4) numer kolej ny rachunku, 
5) nazwę firmy (imIę i nazwisko) zakupującego, 
6) dokładny adres zakupująfego, 

"7) Qznac.zelTiie rodzęjów ryb, ' , 
8) "'HoŚĆ i cenę jednóstkoWą każdego rodzaju ryb, 
9) ogóiną sumę naieżnóści, ' 

)0) PQdpisdostawcy~ "' , 

. 5:~Y'Czałtwynosi 30/~ ód wąrtości zakupionych ryb. Ry
cz~łt oblicza ,podatnik na podstawie d,anych wynikających 
z księgi za~upu ryb i. wpłaca W ratach mie~ięcZinych , do dnia 
'7, każdego miesią<'ći za. , miesiąc . ubieg/y, przedstawiając rów
nocześnie orga'now.i finansowemu księgę zakupu ryb celeJll 
potwierdzęnia prawidłowości obliczenia i wpłaty 'ryczałtu. 

6. Jeżeli podatf1ik opłacający ten ' ryczałt ' osIąga również 
dochody :z. i.nnych ' żró.d,eł przychOdów, przy o'podatkowaniu 
podatkiem, doc,ho90wYrp. nie bierze s i ę pod uwagę dochodów 
osiągniętyćh ze sprzedaży ryb,opodatkowańych odrę.h!nym' 
ryczałtem. , ' 

7. W ,razie niezłoien'ia lub nieuwzghidnienia wnio'sku 
o ópodatkowanie sprzedaży ryb' odrębnym ryczaHe.m, świad
czenia w zakresie sprzedaży ryb podlegają opodatkowaniu 
podat,kami obrotowym i dochodowym, łącznie z, pozostałymi 
świadczeniami wy'konywanymi przez podatqika, na zasadach 
ogólnych lub w formię ryczałtu, w zależn.ości od te-go, jak 
są opodatkowane te pozostałe świadczeni, 

§ 16, Tracą moc : ' 
1) rozporządzen:i e Ministra Finansów .z dma 4 marca 1966 r. 

w sprawie poboru w formie ryc załtu podatków obrotowe~ 
go i dochodowego od osób prowad'zących zakłady rze
mieślnicze (D~,. U. Nr 11, poz. 67 i Nr 33, poz. 201); 

2) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 
1966 r. w sprawie poboru w formie ryczałt,u podatków 
obrotowego i doc hodowego od osób wykonujących hie
które przemysły i usługi bądź trudniących s ię handlem 
(Dż. U. z 1967 r. Nr 3, poz.)O i z 1968 r. Nr 12, poz. ~7). 

Przepisy tego rozporządzenia stosuje ' się jednakuo wy
padków, gdy decyzja przyzna jąca ryczałt na trzy lata, 
wydana przed wejściem vi życie rozporządzenia, obej
muje również okres po dniu l stycznia ' 197.0 r. 

§ 17. R04p:oTządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycz
nia 1970 r. i stosuje się do przychodów osiąganych poczyna
jąc od roku poda tko"rego 1970, z wyjątkiem 'wypadków, 
o których mowa w § 16 pkt 2 zdanie drugie. 

Minister Finansów: S. Majewski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 
" 

z dnia 31 maja 1969 r. 

zD)ieniające rozporządzenie w sprawie wykonania dekretów o podatku obrotowym o podatku dochodowym. 

Na podstawie art. 3 ust. 2, aTt. 7 ust. 4, art. 10 ust. 
i art. 12 ust. 3 dekretu z dn ra 26 października 19.50 r. o po
datku obrotowym (Dz. U. Nr 49, poz. 449 z późniejszymi zmia-

nami) i art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 2, art. 11 ust. 2', art. 13 ust. 
pkt 5 i 7 i ust. 2_dekretu z dnia 26 pażdziernika 1950 r. ,c? po
datku dochodowym (Dz. U. z 1957 r. Nr 7, poz. 26 z póżniej~ 
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