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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 15 lutegc 1982 r. 

'W sprawie uyczałtowanla podatków obrotowego I dochodowego od niektórych grup podatników oraz w sprawie . 
opłaty skarbowej z tytułu wykonywania rzemiosła. 

Na podstawie art. 9 pkt 1. art. 18 ust. 3 i aą. 38 pkt 2 
ł 3 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach 
podatkowych (Dz. U. Nr 27, poz. 111) oraz art. 2 ust. 2 
ustawy z dnia 19 grudnia 1975 r. o opłacie s ka rbowej 
(Dz. U. Nr 45,poz~ 226) zarządza się, co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne. 

ł t. Podatnicy wykonujący działalność .zarohkową w 
&akresie I na warunkach określonych w rozporządzeIliu 

mogą opłacać podatki obrotowy i dochodowy w formie 
karty podatkowej lub ryczałtu umownego albo opłatę 

• karbową zamiast tych podatków. 

§ 2. 1. Podatnicy prowadzący działalność opodatko
waną podatkami obrotowym i dochodowym w formie 
karty podatkowej lub ryczałtu umownego albo uiszcza
Jący opłatę skarbową zwolnieni są od obowiązku pro
wadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowycp, dekla
racji o obrocie I dochodzie oraz . opłacania zaliczek na 
podatki obrotowy I dochodowy. Podatnicy ci są obowią
·zani jednak wydawać na żądanie klienta kolejno nume
rowane rachunki stwierdzające sprzedaż wyrobu lub wy
konanie usługi ora~ przechowywać w kolejności nume
rów kopie tych rachunków w okresie pięciu lat podat. 
kowych, licząc od początku roku, w którym wystawiono 
rachunek. 

2. Do podatników, którzy w roku poprzedzającym 

rok podatkowy oplac3ł1 podatki obrotowy i dochodowy 
na ogólnych zasadach albo w formie innego ryczałtu niż , 

ryczałt umowny lub karta podatkowa albo którzy w 
roku podatkowym ro~poczęIi działa.lnóść, z wyjątkiem 

uiszczających opłatę skarbową; nie stosuje się zwolnie!'l, 
o których mowa w us·t. 1, w okresie przed doręczeniem 
decyzji ustalającej opodatkowanie w formie karty podat
kowej lub ryczałtu umownego. .. 

§ 3. 1. W razie osiągania przez pooiltników określo
nych w § l do<;hodów z innych źródeł, podlegających 
opodatkowaniu tylko podatkiem dochodowym. dochody 
te podlegają opt)datkowaniu podatkiem dochodowym. na 
ogólnych zasadach. Do dochodu osiągniętego z tych żródeł 
przychodów stosuje się stopę podatku odpowiadającą do
chodowi osiągniętemu ·ze wszystkich żródelprzychodów 

podatnika i jego ma!zonka, z wyJątkiem przychodów zwol
nionych od podatku dochodowego bądź . odrębnie opodat
kowanych tym podatkiem z mocy przepisów szczegól
nych. 

2. Przepis ust. 1 zdanie drugie nie ma zastosowania 
do podatników opłacających opłatę skarbuwą zamiast po· 
datków. obrotowego i dochodowego. 

Rozdział L 

Karta podatkowa. 

§ 4. Pociatki ohrotowv i dochodowy w formie karty 
podatkowej .Dyg" upłacać podatnicy: 

l) wykonujący działalność w rodzajach rzemiosł okre
ślonychw części l tabeli stanowiącej załącznik do 
rozporządzenia, zwanej dalej "tabelą", z wyjątkiem 

oznaczonych w tabeli jako ·"Inne nie · wymienione 
rzemiosła" - przy zatrudnieniu nie przekraczającym 
stanu określonego w ta be!i, 

2) wykonujący przewóz osób taksówkami ·i dorożkami 

konnymi - w warunkach określonych w części 
11 tabeli, 

3) prowadzący działalność w zakresie sprzedaży posił
ków domowych w mieszkaniach, z wyłączeniem 
sprzedaży napojów alkoholowych, vi tym również 
piwa - w waru~kach określonych w części III tabeli • 

f 5. t. Podatnicy określeni w § 4 opłacają kattę . 
podatkową, jeżeli: 

1) malą uprawnienie do wykonywania działalnoścl gos- . 
podarczej, wydane na podsta wie odrębnych prze
pisów, 

2) przy wykonywaniu rzemiosła nie korzystają zarówno 
z usług osób nie zatrudni.6nych przez s/iebie na pod
stawie umowy o pracę, jak i z usług innych rzemieśl
ników lub przedsiębiorstw, chyba że chodzi o uslugi 
specjalistyczne, których podatnik nie może wykonilć 
we' własnym zakresie, 

3) nie wykonują sarni, poza Jednym z rodzajów dzia
łalności wymienionych w§ 4, ani ich maŁżonkowie 
innej działalności podlegającej podatkowi obrotowe-ć . 

mUi nie wyłącza jednak oplacania karty podatkowej 
wykonywanie ,przez podatnika lub jeg-o małżonka we 
własnym imieniu działalności w zakJesie wytwarzania 
energii elektrycznej w elektrowniach wodnych o mo
cy oddawanej do 5 :000 kilowatów oraz działalnosci 
opodatkowanej w formach zryczałtowanych od przy
chodów: ze zr~kf i · wywozu drewna z lasów przy 
użyciu ciągników, z hodowli lisów i norek oraz z po
zyskiwania i sprzedaży odpadów poużytkowych i pro- . 
dukcyjnych. -

2. Jeżeli podatnik wykonujący działalność określoną 

w§ 4 pkt 1 ma uprawnienie do wykonywania rÓŻnych 

rodzajów rzenliosł, łączne zatrudnienie nie może przekro
czyć stanu zatrudnienia określonego dla rodzaju rze
miosła, dla którego przewidziano najniższy StelO zatrud-
nienia. 

3. Podatnicy wykonujący działalnosć określoną w 
§ 4 pkt 1 i 2 opłacają kartę podatkową równiei w wy~ 
pad ku, gdy działalność ta wykony\vana jest przez wspól
ników, pod warunkiem że wszyscy wspólnicy są wymie
nieni w dokumencie uprawniającym· do wykonywania 
działalności, a łącznil liczba wspólników oraz zatrudnio
nych pr"cowników nie przekracza . stanu zatrudnienia 
określonego w tabeli; 

4. Do liczbypracownik6w ,ole wlicza · się zatrudnio
nych w zakładzie rzemieślniczym: 

. \ 
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l) członków rodziny pozostających we wspólnym gospo· 
darstwie domowym z pod.i tnikiem. 

2) osób zatrudnionych w celu nauki zawodu lub przy .. 
uczenia do wykonywania określonej pracy. w liczbie ' 
określonej przez przepisy o nauce zawodu w rze
mieś l niczych zakladach pracy. 

3) czeladników w liczbie ' do dwóch lub absolwentów 
szkół zawodowych w liczbie do dwóch - przez okres 
pierwszych 24 miesięcy po zdaniu przez nich egza
minu czeladniczego lub po ukończeniu szkoły zawo
dowej; nie wyłącza jednak oplacaniakarty podatko
wej okresowe zatrudnienie - za zgodą organu. który 
wyddł uprawnienie do wylronywania rzemiosła ' 

więcej niż dwóch takich czeladników lub a.bsolwen
tów.jeżeli to zatrudnienie następuje na miejsce cze
ladnika lub absol wenta. którego 24-miesięczny okres 
zatrudnienia upływa nie póżniej niż. w ciągu 3 mie." 
sięcy. 

4) emerytów lub rencistów - nie więcej niż dwóch. 

. 5. W rodzajach rzemiosł. o których mowa w ł " 
pkt l, wykonywanych na podstawie zezwolenia. do licz
by pracowników ' nie wlicza Sif~ :- poza osobami wymie
nionymi w ust; 4 - również pracowników nie zatrudnio
nych bezpośrednio przy wykonywaniu rzemiosła (sprze
daż wyrobów. utrzymywanie czystości. prowadzenie kasy), 
pod warunkiem że podatnik określił na piśmie szczegó
łowy zakres czynności tych pracowników. 

§ 6. Podatniey opłacający kartę podatkową zwolnieni 
są od obowiązku uiszczania opiat związanych ze zgłosza
nielIl obowiązku podatkowego w zakresie podatku obro
towego. 

§ 7. I. Wysokość karty podatkowej ustala · sią we
dług stawek miesięczn"ych. określonych w tabelI. 

2. W wypddkach. o których mowa w f 5 ust. 3. wy
sokość ka rty podatkowej ustala się według ' stawki okre
ślonej dla stanu zatrudnienia odpowiadającego łącznej 
'liczbie wspólników i pracowników. 

3. Jeżeli podatnik ma uprawnienie do wykonywania 
różnych rodzajów rzemiosł. dla ktÓrych przewidziane Sil 
różne wysokości stawek karty podatkowej, wysokość kar
ty podatkowej ustala się .według stawki właściwej dla 
tego rodzaju rzemiosła. dla którego przewidziana jest 
najwyższa stawka. . 

4. Liczbę mieszkańców miejscowości określonych w 
tabeli przyjmuje się według stan~ w dniu l stycznia roku 
podatkowego. 

5. Za miejscowość. w której wykonywana jest dzia
łalność. uważa się miejscowość wymienionll w upraw
nieniu do wykonywania tej działarności. Jeżeli jednak 
podatnik wykonuje działalność nie wymi;lgającą zorgani
zowanego zakładu i przeważającą część obrotu osiąga 
ze świadczeń wykonywanych w miejscowości. dla której 
ustalone są w ' tabeli różne stawki karty podatkowej, 
stawkę ustala_ się w wysokości właściwej dla tej miej
scowości. 

§ 8. Jeżeli w ciągu roku podatkowego nastąpi żwięk
szenie liczby mieszkańców -danej miejscowości. w następ
nym roku podatkowym kartę podatkową ustala się według 
stawki właściwej dla tej miejscowości. z zastosowaniem 
obniżki o połowę różnicy pomiędzy tą stawką a stawką 
właściwą dla tej miejscowości przed wzrostem liczby 
mieszkańców. 

§9. 1. Stawki karty podatkowej ' określone( w czę-
Ściach l i II tabeli obniża si~: · . ,,~., ', '. '.'. ;"',. ' .,' ·.'i· : " 

Poz. 41 

l) o 20% dla podatników. którzy ukończyli do dnia 
l stycznia toku podatkowego 60 lat życia lub SL\ 
inwalidami zaliczonymi przez komisję do spraw in
walidztwa i· zatrudnienia co najmniej do III .gru py 
inwalidów. Jeżeli: 

a) przy wyko~ywaniu rzemiosła nie zatrudniają pr a
cowników. w tym również osób określonych w 
§ 5 ust. 4 pkt l. 3 i 4. 

b) przy wykonywaniu przewozu osób ta!(sóV< karni 
i dorozkami konnymi nie zatrudniają pracowni
ków i ' członków rodziny. 

2) o 10°/0 dla podatników. którzy zatrudniają inwalidów 
zaliczonych przez komisję do spraw inwalidztwa 
i zatrudnienid co najmniej do III grupy inwalidów. 
na każdego inwalidę. 

2. Stawki karty podatkowej okfE\ślone w części I ta
beli. a w wypadku określonym w usL l - po zastosowa
niu obniżki przewidzianej w tym przepisie. obniża si. 
o 10% dla podatników mających tytuł mistrza rzemiosł • 
artystycznego i wykonujących rzemiosło artystyczne. 
Obniżka ta przysługuje w razie stwierdzenia przez wła
ściwą izbę rzemieślniczą wykonywania rzemiosła arty
stycznego. po dokonaniu oceny działalności wytwórczej 
lub usługowej podatnika przez komisję rzemiosł arty
stycznych. Obniżkę przyznaje sią poczynając od wska
zanego przez izbę rzemieślniczą miesiąca. w którym po
datnik rozpoczął wykonywanie rzemiosła artystycznego. 
Obniżkę cofa się poczynając od miesiąca. w którym 
nastąpiło zaprzestanie wykonywania rzemiosła artystycz~ 
nego. Izba rzemieślnicza zawiadamia· organ podatkowy 
o rozpoczęciu i zaprzestaniu wykonywania . rzemiosła ar
tystycznego przez podatnika. 

3. Stawki karty podatkowej określone w części II ta
beli obniża się: 

l) o 10% dla podatników wykonujących przewóz osób 
taksówkami i dorożkami konnymi bez zatrudnienia 
pracowników i członków rodziny. jeżeli działalność 

tę wyk.onywali co najmniej przez okres ostatnich 
10 lat. 

. 2) o 50°/. dla podatników wykonujących przewóz osób 
taksówkami 'bez zatrudnienia pracowników i człon

ków rodziny. jeżeli są zatrudnieni w uspołecznionych 
zakładach pracy w pełnym wymiarze czasu pracy 
i działalność w zakresie tego przewozu wykonujll 
własnym pojazdem za zgodą zakładu pracy; podat
nicy ci nie korzystają z obniżek przewidzianych VI 

pkt) i ust. 1 pkt 1. 

4. W wypadkach określonych 'w § 5 ust. 3 obniżk, 
stawki karty podatkowej stosuje sią. jeżell wsZYSCY' 
wspólnicy spełniAją warunki określone w ust. 1 pkt 1. 

§ 10. 1. W razie zatrudnienia przez po~atnik3 pełno
letnich członków rodziny. nie licząc małżonka. a w wy
padkach określonych w § 5 ust. 3 - nie licząc małżonka 
jednego ze wspólników. a także w razie zatrudnienia 
osób. o których mowa w § 5 ust. 4 pkt 3. podwyższa 

się stawkę karty podatkowej z tytułu zatrudnienia kaidej 
z tych -osób za miesiące. w których była zatrudniona: 

1) o 50% stawki określonej dla działalności wykonY" 
wanej bez zatrudnienia pracowników. 

2) o 30% stawki określonej dla działalności wykon~ 
wanej przy zatrudhieniu jedn'ego pracownika, 

3) O ' 20% stawki określonej dla działalności ' wykony. 
wanej przy zatrudnieniu dwóch pracowników! . " 
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"~o 15% stawki określonej dla dzitiJalności ;wykony-. 
wanej przy i ut rudrUeniu trzech p racowników, 

5) o .lOO/o~td;w.kL 'ok~~śl~nej ~lIa d:liał~lno~ci wykony
wanej przy ,zatrudnieniu czteręch Pracowników. 
2, Zas-adę określoną w ust. 1 stosuje się również w 

razie ·zatrugnienia przez podatnika, każdej z osób, o któ
rych mowa w §5 ust. 4 pkt 4 i ust. 5, z tym że podwyżka 
właściwej stawki karty podatkowej z tytulu zatrudr,lienia 
każdej 'z tych osób wynosi odpowiednio: 301/0, 20%, 15%, 
100/0 i 5%; , . 

~. ' , ' i 

§ 11. 1. Kartę podatkową oplaca ' podatnik, który 
złoży właściwemu organowi ~podatkowemu wniosek o Zćl - , 

6tosowanie karty podatkowej, zawarty w deklaracji według 
ustalonego wzoru, w terminie do dnia '31 grudnia roku 
poprzedzającego rok podatkowy, od którego ma być zu
atosowana karta. Podatnik, który rozpoczął wykony.wanie 
działdIności w ciągu roku podatkowego. powinien złożyć
.wniosek przed rozpoczęciem tej działalności. Złożenie 
wniosku jest równoznaczne ' ze zgłoszeniem ohowrązku 
podatkowego w zakresie objętym wnioskiem. Je*eli do 
końca każdego roku podatkowegoobjęt'Ogo opodatkowa
niem kartą podatkową podatnik nie zgłosił zdprzestania 
na stałe wykonywania działarno~ci: uważa się, że wyko· 
nuje .onnadaldżialalność i że zgłosił obowiązek podat-
kowy na tok inast~pny. . 

2; ' Do wniosku stosuje sie odpowiednio odrębne prze
pisy dotyczące deklaracji składanych w związku ze zglo
Izeniemobowiąz~u podatkowc,go. 

3. Podatnik może w terminie do końca roku podat
kowego zrzec się ' zastosowania karty podatkowej poczy
nając od roku następnego. 

§ 12. Podatnicy opłacają kartę podatkową bez we
zwania w term.inie do. dnia 7 każdego miesiąca za . mie .. 
6iąc ubiegły. a za miesiąc grudzie!r - w terminie do <;Inia 
28 grudnia 'roku podatkowego. 

c Ro~,dział. 3 

Opłata skarbowa. 

§ 13. Opłatę skarbo\Vą żamiasi: podatkÓw obrotoWe
go i dochodowego uiszczają . podatnicy wykonujący (ze
miosło wyłącznie ' na POdstawie potwiEmizenia 'zgłoszenia 
wykonywania' rzemiosłd,' i~vanego dalej "potwierdzeniem 
zgłoszenia", w rodżajach rzemiosł okre:!;lońych w częś'dr 
tabeli ,_c-przy zatrudnieniu nie przekraczającym jednego 
pracownika. ' ,.' 

§ 14 1. Przepisy§ 5 ust. 1 i 4. § 7, § 8, § 9 ' ust. 1 
i 2, § 10. §. 11 ust. 3 i § 12 ' stosuje się odpowiednio 'do 
opłaty skarbowej, z zastrzeżeniem ust. .2-7 . 

.. 2. · Nie ' wyłącza ' uiszczania oplalyskarboWej wyko
nywanieprzez małżonka we własnym imieniu · diiałalno· 
ści podlegającej opodatkowaniu podatkiem obrotowym. 

3. Do liczby ' pracowników nie wlicza się również 

pracowników. nie ~więcej niż dwóch. zatrudnicmyChokre
sowo, łącznie do dwóch miesięcy w ciągo roku podat
kowego. za . zgodą organu, który wydał potwierdzenie zgło
szenia. przy wykonywaniu rzemiosl: mechanika pojazdo
wa. blacharstwo · pojazdowe, lakiernictwo pojazdowe, my
cie oraz smarowanie pojazdów i motocykli oraz inne 
drQbne . usługi nie związane z ich napr8wą. blacharstwo 
budowlane. mUrarstwo, ciesielstwo, dekarstwo.' instalator
stwo sanitarne . i ogrzewania, maląrstwo i tapeciarstwo 

. oraz zdunstwo, 

-4. Stawki opłllty skarbowej określone w części Itll- · 
beli obniżasi~ o 80'/. dla pod.ątników. którzy 6ą zatrud-

ilien( w , 1,l~połeczniónych żakładach pracy w p'eł~yih wy
miarze 'Q.Qdzin, jeżeli wykonllją za zgodą za~ldd'u ·. pracy, 
wyłącźriie usługi l tiie zatrudniają pracownika ' ó'ra::z 'osób, 
o których mowa w ust. 3 i w § 5 usl. 4, podatnie)' ci nie 
mogą równocześnie korzystać z obniżek przewidzia.nych 

. w § 9 ust. 1 i 2. 
' 5;:. Na. wniosek , ,podatnikaorg.an podatkow·y . może 

obni~yć st<lwkę . opIaty '. skarbowej określoną w · części I 
tabeli, .Iliewięcej jed.I:1ak niż: " 

1) o 500/0 stawki: 
a) w wypadkach ' szczególnie 'ui~sadnionych w sto

sunku do podatników, o k,tórychmową w § 9 
. ust. I, · . , h. 

q) jeże li ' rozmiar działalbości pot1atnika odbiega ,od 
rozmiaru prze~i ętnej (lzialalności podotmegó rodza
ju, tak że określona w tabeli stawka by/aby OCZyi 

wiście za wysoka, 
2) o 8OU/o stawki określonej dla "innych nie wymienio

nych rzemiosł", w zależności od. 'rodzajll i rozmiaru , 
wykonywanej działalności usługowej. 
6. W razie zatrudnienii'l przez podatnika pracowni

ków, o których mowa w ust. 3, podwyższa się oplatą 

skarbową z tytułu .zatrudnienia każdej z tych osób w 
sposób' ok'r'eślony w § JO ust. I; .Jv tym wypadkuni~ 

'. przysluguje obniżka' przewidżiana w § 9 ust. I: 
7. Opłatę skarbową . p'obiera się od podatników, 

ktÓrzy we ' wniosku 1 0 wydanie potwierdzenia zgłoszenia 
zgłoszą wykonywanie rzemiosła w ' warunkach dopusz
qających' opodatkowanie w tej forhlie.Podatnik może 
zdec się zastosowal:Jia opłaty skarbpwej. 

-§ 15: Ulgi pod~tk~we i "zwoJnieniaod podatków obro
towego' i dQchodowego stosuje się . odpowiedqió w zakre-
'si e oplpty skarb?w·ej. , . .. '. ' I' " • . 

Rozdzi'ał 4 " 
'0; Ryczałturńowri'y~ 

§ 16. 1. Podatkiobmtpwy .1 Qochod(Jwy w fonnie 
ryczałtu umownego mogą opłacać podatnicy wykonujący 
Qziałalność w 'zakresie: "" . .. 
, 1) ', rzeritióś. ł:" . . .,. . " 

~) . bud~wlal1ych -:PJzY. ~~X;iidni '~rii~~ na 'j~y?ej ośmiu 
. . pia~own;kói, ' .' . "'Ci' " ... . " . 

b) . w. ,z!,!kresie .... ś~odkÓW. ,~f.al)!1PoItth .;~rytwarżania wy· 
robów ceramiki budowlancjora;z r~emiosł spo
żywczy,!::h' - . przy zatn,ldnieniu ni'!jwyż,ejsze,ściu 
pracpwników, B ·za.zgódą 'organu, ' ktÓry ,wydał 
zezwolenie na wykonywanie rzemiosła .· ~. przy 
zatrudnieniu określonym w tym zezwoleniu. 

e) . po~ostałych rzemiosł :..... przy zatrudnieniu najwy-
żej sześciu pra~ovlników, . '! ' 

. 2) handlu artykułami -spożywczymi. rolrlymi i ogrod
niczymi, z wyjątkIem handlu -,żywcein - przy zat/ud. 
nieniu najwyżej dwóch pracowników, 

3) przewozu osób i towarów pojazdem _ mechanicznym 
lub konnym -przy używaniu jednego pojazdu. 

-4) przemysłu gastronomicznego - PIzy zatrudnieniu 
najwyże(dziesięciu pracowników. 

5) usług hotelarskich: 
a) polega jących, naprowadzeniu pensjoni\tów - przy, 

zatrudnieniu najwyżej ośmiu pracowników, 
b) pozostałych. - przy zatrudnieniu najwyżej czte

rech pracowników, 
') pozostałych usług, z wyjątkiem biur pisania rod~ń, 

prowadzeniaksi'lg oru wykonywania usług pogr~ .. . &... 
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bowych - przy zatrudnieniu najwyżej dwóch pra
cowników/ , ograniczenie "zatrudnienia pracowników 
nie dotyczy dzidłalności w zakresie prow<1dzenia żJt;b

~ów i przedszkoli. 
7) zajęć zaróbkowych w zakresie~ 

a) wytwórczości ludowej i artystycznej. 
b} , służby zdrowia: jeżeli podatnik jest równocześnie 

zatrudniony, zgodnie 'Z obowiązującymi przepisa
mi.w jednostkach gospodarki llspdłecznionej w 
pełnym wymiarze godzin. lub jest zwolniony od 
obówiązku tego zatrudnienia. 

2. Stan zatrudnienia pracowników. łącznie z czelad
nikami. o których mowa' w ust. 3 pkt 1 lit. bl, przy wy
konywaniu rodzajów działalności. określonych w ust. 1, 
nie może być jednak wyższy od określonego w posiada
nym przez pOdatnika uprawnieniu do wykonywania tej 
działaln.ości. 

3. 0.0 liczby pracowników nie wlicza ' się ' zatrudnio
nych członków rodziny ' pozostających we wspólnym gos
p.odarstwie domowym z podatnikiem, a ponadt.o: 

l} w zakladach ' rzemieślniczych: 
a) .osób zatrudnionych w celu nauki zawDdu , lub 

przyuczenia dD wykonywania <>kreś'lonej pracy. w 
liczbie określonej przez przepisy Q nauce zawodu 
w rzemieślniczych zakładach pracy, 

bl czeladn'ików w liczbie do dwóch lub absolwen
tów szka/zawodowych w ' liczbie d.o dwóch przez 

' okrespie,rwszych 24 miesięcy po zdaniu przez 
nich egzaminu czeladniczeg.o lub P.o ukończeniu 
szkoły zawDd.oweJ: nie wyłącza jednak zastosowa- , 
nia ryczałtu okresowe zatrudnienie - za zgod/l 
organu~ który wydał uprawnienie d.o wykDnywania 
rzemiosła - więcej niż dwóch takich czeladników 
lub absolwentów. ' jeżeli t.o zatrudnienie następuje 
na miejsce czeladnik~ lub absDlw1enta, którego 
24-miesięczny okres 'Zatrudnienia upływa nie p6ł- " 
niej niż W ciągu 3 miesięcy, 

c) emerytów lub rencistów - n~e więcej niż dwÓch, 
d) pracowIiików nie ' zatrudnionych be~pośredni.o prży 

wykDnywaniu rzemiosła na podstawie ze'lw.olenia 
(sprzedaż wYrDbów. utrzymywanie czysto$ci; , pro
wadzenie kasy). pod warunkiem' że podatnik okre
ślił na piśmie : lzczegół.owyzakres czynności tych 
pracowników; 

2) w zdkładacb przemysłu gastron.omicznego - osób za
tnrdnlonych przy wykonywaniu działaln.ości rozryw
k.owej. ,', 

§ 11.1., Podatnicy, o których mowa w • 16 ust. l, 
opłacają ryczałt, jeżeli: 

l) wyk.onują' w ramach Jednego zakładu Jeden lub wię
cej rDdzajów działaln.ości wymieniDnych w § 16 
ust. I. na p.odstawie uprawnień przewidzianych w " 
.odrębnych przepisach, 

2) przy wykDnywaniu rzemioslanie kDrzystajl\zarówno 
z usług osób nie zatrudnion ycb przez siebie na pod
stawie umowy o pracę. jak i z usług innych , rzemieśl
nikow lub przedsiębiorstw. ' chyba że chQdzi o usługi 
speCjalistyczne. kt6rych podatnik nle może wylwuać 
we właspym zakresie. ', ' ": 

3) n~e wykonują ,sami ani ich małżonk.owIe Innej dzia
ła lności podlegającej podatkowi obrotow~mu; nie wy
łącza jednak zastosowi>ni" rvt::zaliiJ wykotlywanie: 

, ,,~) ' ~rże'ż' podatnika' t' " 'Jt J u m ,li~onka we'''wlasriiym 
- • • • • ... . '.; i\ :1. 0', " ~ I ' ~.; <! . -i.!. ._r' 

ImIeniu działalnDści w zakresie wytwarzania ener
gii elektrycznej w elektrowniach wodnych o mt>cy 
.oddawanej do 5000 kil-:;watów .oraz działalności 

opodatkowanej w f(lfmach zryczałtDwanych od 
przych.orlów ~ ,ze zrywki i wywozu drewna złasów 
przy użyciu ,ciągników. oz hodowli lisów i norE'k 
oraz z p.ozyskiwania i sprzedaży odpadów pouz yt
kowy~h i produkcyjnych. 

, b) przez małżonka we własnym imieniu działalno~ci 

opodatkowanej w łormie ryczałtu umownego: je
żełi jednak działalność jest wykonywana przez 
wspólników łust. 2).w}'kDnywapie przez małż.onka 
wspólnika dzid/ałności podlegającej podaUt.owi 
.obrotowemu wyłącza zastDsowanie ryczałtu zarów
no spółce" jak i małżonkDwiwspólnika. 

2. Ryc;alt może być opłacany również, w razie 
gdy działalność jest wykonywana przez wspólników, pDd 
warunkiem że WS'Łyscy wspólnicy ' są wymienieni w 
uprawnieniu do wykonywania tej działalności .oraz te 
łączna liczba wspólników i zatrudnionych , pracowników 
nie przekracza stanu zatrudnienia DkreślDnego ,dla po
szczególnych rodzajów działalności. 

3, W razi~ wykonywania w ramach Jednego zakłae 
du więcej nł,ż jednego rodzaju działalnDści łączne za trud
nienie nie może przekroczyć stanu zatrudnienia Dkreśló
nego w §16 ust. I dla rotlzaju dzialałnośct. dla którego 
przewidziano najwy'iszy stan zatrudńienia. II w poszczegól~ 
nych rDdzajach działalnDści - stanu zatrudnienia prze-
widzianego dla tych , rodzajów działaln.ości. ' 

§ 18. Wysokość ryczałtu ustala się na .okres jednego 
roku podatkowegD. 

f 19, Ryczałt, m.oże być zastos.owany d.o ' podatnika, 
który przy zgłDszeniu obDwiązku podatkoweg.o złoty 

organDwi podatkowemu wniosek według ustalDnego wzo
ru o zastDsowanie ryczałtu. 

§ 20. t. Przy ustalaniuwys.okości ryc'załtu podstaWili 
stanowi cał.orcczna dZiałalnDść ,podatnika bez uwzględnie
nia przerw w jej wykDn ywaniu. Jeżeli h~dnak ustalony 
ryczałt dotyczy takiego rodzaju dzialałn.oścLkt6ra z ' re
guły w danej miejsc.owo.śd jest wykonywana w ,ciągu 
roku pDddlkowegonajwyżej przez .okres 10 miesięcy 
I P.odat'ilik we wnlo.c;ku o' zastosowanie ' ryczałtu okreśłl 
miesiące. w których ' nie' będzie wykonywał działalnośct, 
przy ustalaniu wysokości ryczałtu na cały rok podatkowy 
podstawę stanowi okres wykonywania działalności okre
śl.ony przez podatnikG; w takim wypądku w decyzjłw 
sprawre ~stalenia wysokDści ' ry<"załtu Dkreśliisię mieshłce 
rok~ P.odatkowego, w których podatnik będzie wyko'-

, nywał dZi ,ałałność. -
2. Jeżeli działalność jest wykonywana przez wspólni

ków, ustala się łączny wymiar ryczałtu dla spółki. 
3. TerenDwy .organ -administracji paJistwawejstopnła 

wDjewódzkieg.o może. , na wni.osek właściwej iiby rze
mieślniczej. zastosować na terenie województwa .obniżkę 
wys.okości ryczałtu nie więcej niż o 10% dla podatników 
mających tytuł mistrza rzemiosła artystyczneg.o i wyko
nujących rzemiosło artystyczne. Obniżka-- ta może dDty
czyć , wszystkich lub ,niektórych rDdzajów rzemiosł art y-

"stycznych. których rozwój na terenie województwa !est 
szczególnie potrzebny. W "takich , wypadkach przepis§ ,9 
ust. , 2 w zakresie postępowania przy 'przyznawaniu I 'CD

laniu .obniżki : stosujesię odpowiednio. 

§ 21. I. PDdatnicy opłacają rycznłt bez wezwania 
-wrów~~ch ratach 'iniesięcznych do dnia 1 każdego mle-

" :. : j .::., :. ~ • "\ :' :.' . ; o' , , ' o 
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.h,e. za miesiąc ubiegły, ' a za miesiąc ' grudzjeń w termi
aledo dnia 28 grudnia roku podatkowego. Na wniosek 
podatnika organ ,podatkctwy moze ustalić raty miesięczne 
W rÓŻIlej wysokości, uwzględlliajllcej w szczególności se-
1IOIlOWOŚĆ wykon ywanej ~ziałalności. 

2. Co czasu doręczenia decyzji w sprawie ryczałtu 
podatnicy. którzy złożyli wniosek o zastosowanie ryczałtu, 

.obowiązanisą wpłacaĆ na poCzet ryczałtu w terminie 
do dnia 1 każdego miesiąca .za miesiąc · ubiegły kwoty 
odpowiadające miesięcznej racie rycza!tu. miesIęcznej 

kwocie karty podatkowej lub opIaty skarbowej za rok 
ubiegły. a · w razie opłacania w ubiegłym rOku podatków 

>obrotowego I dochodowego, na ogólo ych zasadach - k wo
ły odpowiadające śred.niej kwocie zaliczki miesięcznej 

.. te podatki za rok ubiegły. 

3. Podatnicy. którzy utracili warunki do opłacania 
k.rtypodatkowej lub opiaty skarbowej w ' Ciągu roku 
podatkowego i zgłosili wnios@k o zastosowanie ryczaltu. 
obowiązani są wpłacaĆ miesięczne kwoty karty podatko
weJ lub opłaty skarbowej. 

4. Podatnicy. którzy w roku poprzedzającym rok po
•• tkowy op/acali poaatki obrotowy i ' dochodowy wiar
ałe innego ryczałtu niż , ryczałt umowny lub karta pOddt

. kowa albo rozpoczną wykonywanie działalności wciągu 
--roku podatkowego. obowią~ani są wpłacać kwoty odpo
wiadające z>aliczce oblicZCJnej na podstawie obrotów i do-
chodów za miesiąc ubiegły. . . 

5. Jeżeli wpłacone kwoty. zgudnie z ust. 2-4. okażą 
ił. niższe od kwoty przypadającej do uiszczenia na 
podstaWie decyzji v.: sprawie ryczałtu na bieżący rok 
podatkowy, powstaJą różnicę podatnicy obowiązani są 

wpłacić ' -w terminie 'cztern.astu dni od dnia otrzymania 
decyzji. 

Rozdział 5 

Przepisy wspólne. 

f 22. 1. Jeżeli wniosek o , Zilstos . ..1wilnie karty podat
kowej nie zostanie uwzględniony. a podatn.ik wykonuje 
działalność w war1:!.nkach uprawniających do zastosowa
nia ryczałtu. organ podatkowy w decyzji odmawiającej 

zastosowania kally podatkowej zawiadamia podatnika 
o mozliwoścl opłacania ryczałtu. gdy podatnik zgłosi 

wniosek o zastosowanie tej formy opodatkowania w ter
minie siedmiu dni od dnia doręczenia decyzji. 

2. Jeżeli z wniosku o wydanie potwierdzenia zglo- , 
nenia wynika brak warunko ... .' rio opłilcania przez pod at
nika Opłdty skal bowej. a podatnik w terminie siedmiu 
dni od daty wydania potwierdzenia zgloszenla nie zgłosi 

obowiązk u poda tkowego w pudatkJch obr cłowym i rio
chodowym. orgdn pOdd lkowy wzywa poda tnika do zgło

tzenia tego obowiązku w terminie siedmiu dni. Jeżeli 
podatnik wykonujedziała!nr)sć w WiJl unkach uprawnia ią
eych do zas~osow ania karty pod atkcwej lub rycza łtu. 
organ podatkowy jednocześnie zdwiarfdmia go o możli

wości zaslosowa:lia jednej z tych lorm upouatkowilnia, 
pod warunkiem zgłoszer.ia w tym terminie wła ściwego 

:wniosku. 

3. Jeżeli brak jest warunków do zastosowania karty 
podatkowej. opłaty skarbowej lub rycżałtu. podatnik jest 
obowiązany do opłdcania podatków <.>brotowego i docho
dowego na ogólnych zasadach. Podatnicy korzystający 

dotychczas ze zwołnienia od obowiązku prowadzenia ksiąg 
obowtązani są do załoienia f prowadzenia ksiąg (handlo
~ych, ~odatkowych), ~oczynując 9d ~ierwszego dnia 

miesJąC8 , następującego po miesiącu. w którym została 

im . d'oręczona ostateczna deCYZJa odmawiająca zastoso· 
wania karty podatkowej llJb ryczałtu. 

§ 23.1. Podatnikowi przyslllguje zrzeczenie się7.a~ 
stosowania karty podatkowej. opłaty skarbowej lubrycza·ł. 

tu wle,minię czlel hastudhi od dnia doręczenia decyzji. < 

2. W razie zrzeCzenia 'się zastosowania opłaty skarbo· 
wej podatnik obowIązany jest zgłosić obowiązek podatko. 
wy w podatku obrotowym. W tym wypadku. jeżeli podat. 
nik wykonuje działalność w warunkach upfiiwniających 
do opłacania karty podatkowej lubryczaltu. może zgłosić 
wniosek o zastosowanie takiej formy opodatkowania w 
terminie !>iedmiu dni od daty zrzeczenia się. W raziE.' zaś 
zrzeczenia się zastosowąnia karty ' podatkowf'j. jeżeli po
d§tnik wykonuje działalnosć ,w warunkach uprawniającyth 
do opłao;nia ryczałtu. moż~ w tym samym terminie zglo· 
sić wniosek o zastosowanie tej łormy opodatkowania. 

3. W razie zJzeczenia się zastosowania opłaty skarbo· 
wej lub ' karty · podatkowej, jeżeli nie zachodzą okolicz· 
ności, o których mowa w ust. 2. , Ofaz w razie zrzeczenia 
się zastosowania. rycz.lltu powstaje obowiąze'k opłacania 
.podatków obrotowego i dochodowego na ogólnych zasa
dach. Obowiązek zaprowadzenia ksiąg. jeżeli . podatnik do· 
tychczas nie miał obowiązku ich prowadzenia • . powst ;o, je 
w tym wypadku od pierwszego dnia miesiąca następują
cego po zrzeczeniu się zastosowania karty podatkowej, 
opłary skarbowej lub ryczałtu. 

§ 24. l.W razie rozpoczęcia wykonywania działa I
nościw ciągu roku podatkowego kartę podatkową. o.platę 
skarbową lub ryczalI za pierwszy miesiąc ustala się ' Vi 

pełnej ~ysokosci należnej za ten miesiąc. chyba że wy. 
konywanie działalności rozpoczęto po dniu 15~ego mie
siąca; , wówczas ustala się kartę podatko'wą. opłatę skar
bową lub ryczałt za ckr,es bd dnia rozpoczęcia wykony
wania działalności do ' kl)ńca miesiąca w wysokości 
I,.u miesięcznej należności żakażdy dzien. 

2. W razie zaprzestania na stale wykonywania dzia
łalności w ciągu roku podatkowego i zgłoszenia tego 
organowi podatkowemu. kartę podatkową. opłatę skarbo
wą luh ratę ' r yc za łtu za ostatni miesiąc wykonywania 
działalności . potJie'ra się w pełnej wysokości należnej za 
ten miesiąc. chyha że zaprzestanie działalności nastąpiło 

przed dniem 16 tego miesi.ąca; w tym wypadku p:ioiera 
' się kart~~ · podatkową: oP!dlę skarbową Il.lb ratę rycz'altu 
za okres do dnia zaprzestania działalności w wysokości 
1130 miesięcznej należności za każt.ly dzień. 

§ 25. 1. 'vV razie zgłoszenia przez podatnika przerwy 
w wykonywaniu d zia !alności nie pobiera się karty po~ 

datkówej . opraty skarbowej lub ryczałtu za pełny okres 
przerwy trwa jijcej nieprzerwa nie co najmniej 10 dni w 
wysokóści 1'311 miesięcznej nale z n oś ci za każdy dzień 
przer wy . Zgl()s7.f~ nfe przerwy przez podatnika powinno 
ndstąpić w terminie trzech dni od jej rozpoczęcia. Nie 
uwzględnia się przerw w wykonywaniu dzi a lalności. które 
zostaly uwzg!0,dn ione prz y ustdlaniu · ryczałtu umownego 
(§ lO ust. I zdanie drugie). 

2. Przepisu usL 1 nie stosuj~ się do podatników wy. 
konujących przewóz ósóh taksówkami i dorożkami kon. 
nymi. Podatni cy ci obowiązani są prowadzić książkę ewi· 
dencji przerw w wykonywaniu działalności. Przed roz
poczęciem zapisów książka powinna być przedstawiona 
do poświadczenia organowi podatkowemu. 

3. Zapisy w książce ewidencji przerw powinny być 

potwierdzone. w razie przerwy spowodowanej chorobą
prze:l własciwą organizację samorządu społeczno-za wodo. 
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" 'We90 J}odatnikówna " podstawie , zaświadczenia o' ,czasowej 
. niezdoLności , do- pracy, a ' w , pozostałych wypadkach r- " 

przez organ właściwy do "wydawania uprawnień ,do wy- ' 
konywania działalnoścI zarobkcwej, któremu uprawnienie 

, powinno być zł.ozbne' na ' okres przerwy. 
~ :"' ' . . 

' 4, Książka ewidencji przNW ' powinna być zbroszu
, rowana , ponumęro~yana J ,zawierać: liczbę porządkowi\, 
datę wpisu, okres przerwy, przyczynę przerwy oraZ po
twierdzenie zapisu przez organizację lub organ, o któ
rych' IIwwa w lIst :t Zapisy powinny być dokonywane 
atramentem, ołówkiem kopiowym lub długopisem na od
dzięlnej ka~cie d l ~ każd~go P?łrocza roku podatkowego. 

5, Książka , ewidencJi ' przerw ,za pierwsze półrocze 

roku podatkowego po'winna byćzłozona organowi podat
kowemu w terminie do ~dnia 7 lipca tego roku, a za dru
gie półrocze - w terminie do dnia 7 stycznia , roku na
stępującego po roku podatkowym. 

6. Od podatników, o których mowa w ust. 2-5, nie 
pobiera się kar.ty podatkowej lub ryczałtu za każdy pełny 

'okres przerwy trwającej nieprzerwanie co najmniej 3 dni 
w wysokości 1110 miesięcznej należności za każdy dzień 

przerwy. 

§ 26. 1. Podatnicy opłacający kartę podatkow~ 

opłatę , skarbową lub ryczałt, jeżell przy wykonywaniu 
dział~lności zatrudniają , pracowników, w ' tym równiei 
wymienionych w § 5 ust. 4 i 5. § 1-4 ust. 3 i § 16 ust. 3, 
z wyjątkiem małżonka. obowiązani sll prowadzić książkfł 

ewidencji zatrudnienia tych osób. Przed rozpoczęciem zapl
sów 'ksiąi:ka powinna być przedstawiona do poświadcz.
nia organowi podatkowemu. 

2. Książka ewidencji zatrudnienia powinna być zbro
szurowana. ponumerowana i zllwierać: liczbę porządkowll, 

imię i nazw'isko osoby zatrudnionej, ' daty: rozpofzęcia 
i ' zakonczenia pracy przez tę osobę oraz adnotacje o przer
wach w zatrudnieniu. Zapis dotyczi\cy iatrudnienia danej 
osoby powinien być dokonany nie ' póini~j niż przed roz-
poczęciem pracy przez tę osobę. ' 

§ 27. 1. Podatnicy oplacający karlę podatkową, opła
tę skarbową ,lub ryczałt obowiąlanl Sll zawiadomić organ 
podatkowy o zmianach. jakie zaszły w stosunku do stanll 
faktycznego podanego w złożonym wniosku o ,wydanie 
potwierdzenia zgłoszenia' albo we wniosku o zastosowa
nie kilrty podatkowej lub ryczałtu. a jeżeli małżonek 
podatnika prowadzi odrębną działalność zarobkową na 
terenie objętym właściwością innego organu podatkowa
go - również o zmianach w slosunku do stanu faktycz
nego podanego we wniosku małżonka, a mianowicie: 

wania dzi'ała'lnbścł podany 
- ust. , l zdanie drugie) . 

, 
przez 
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podatnika (f 20 

2. Nie 4wa'Ża się za zwiększenie stanu zatrudnienia 
czasowego zatrudnienia praco'Ą'nika lub pełnoletniego 

członk·a - rodziny na 'miejsce nieobecnego stałego pracow
nika, Którego nieobecność jest uzasadniona szczególnymi 
wzg,lędami , np, chorobi\, urlopem, ' powołaniem na . ćwl
czenia wojskowe trwa nieprzerwanie co najmniej 
10 dni. 

3. O zmianach, o ktÓ; ych mowa w ust. l, podatnnr: 
obowiązany jest zawiadomić pisemnie organ podatkowy' 
najpóżnie] w terminie siedmiu dni od powstania 'okolicz
ności powodujących zmiany. Jeśli zawiadomienie dotyczY' 
zatrudnienia osoby, o której , mowa W § 5 ust. 5 i w f 15 
ust. 3 pkt I lit. dl. należy w nim rGwnież podać szczegó
łowy zakres czynności, które osoba la" ma wykonywać, 

§ 28. W razie zawjadomienia o zmianach, o których 
mowa w § 27 ust. I pkt 2, zmiana wysokości karty po
datkowej, cpłaty skarbowej lub ryczałtu następuje po
czynając od miesiąca, w którym zaszły okoliczności po
wodujące" zmianę. Ndleżność za ten miesiąc pobiera się 
w wysokości 1"0 dotychczasowej miesięcznej należności 
za każdy dzień tzęściJlliesiąca przed dniem, w którym 
nastąpiła zmiana, zwiększonej lub zmniejszonej o t". no
wej miesięcznej należności za każdy dzień pozostałej cZIł
ści tego miesiąca. ' 

§ 29. 1. Zwiększenie stanu zatrudnienia, ponad atan 
przyjęty przy ustalanIu karty podatKowej lub ryczałtu 
przez podatników opłacaji\cych odrębnie ,podatki obroto
wy i dochodowy od przychodów ze świadczeń na eksport. 
uzasadnione odpowiednii\ do zwiększonego .stanu zatrud
nienia wielkością świadczeń na eksport, nIe powoduje 
utraty warunków do opłacania karty podatkowej lub ry
czałtu albo zmiany wysokości opodatkowania w tych 
formach, jeżeli: . 

1) zostały zachowane pozostałft warunki opłacania po
datków w tych formach, 

2) każdorazowe zwiększenie stanu zatrudnienia zostanie 
zgłoszone organowi podatkowemu, 

3) na zwiększenie stanu zatrudnienia ponad liCzbę pra
cowników przewidzianll w obowiązujących ,przepisach 
podatnik uzyska zgodę właściwego organu, 

-') zwiększenie stanu zatrudnienia spowodowało os11l9-
nięcie przez podatńika odpowiedniej do zwiększonego 
stanu zatrudnienia wysokości obrotów ze świadczeA 
na eksport. 

2. Organ podatkowy obniża tymczasowo wysoko.śc! 
1) o zmianach. które powodują utrat~ warunków do ryczałtu za miesiące, w których podatnik wykonuje świad-

opł acania karty podatkowej, opłaty skarbowej lub czenia na eksport, do wysokości odpowiadającej obrotom 

ryczałtu, ze świadczeń na rynek krajowy. Obniżenie to następuje 
2) o nast~pujących - zmianach, które mają wpływ na na wniosek podatnika złożony po rozpoczęciu wykonywa-

wysokosć karty podatkowej, opłaty skarbowej lub nia świadczeń na eksport. Podat.nik jest obowiązany po.-
ryczałtu: o zmianach w stanie zatrudnienia, o zmia- wiadomić organ podatkowy o zaprzestaniu wykonywania 
na ch miejsca wykonywania działalności. o zmianach świadczeń na eksport w terminie do końca miesiąca, w' 
rodzaju i zakresu wykonywanej działalności, o zmia- któ rym zaprzestal wykonywania tych światiczeń. 
nie pojazdu przy wykonywaniu przewozu mechaniez-

3. W wypadku, o kfórym mowa w ust. 2, organ pOonego, o zmianie liczby godzin przeznaczonych na 
datkowy po zap r z~staniu przez podatnika wykonywania 

wykonywanie zajęć zaro.b~owych w zakresie służby świadczen na eksport" dOKonuje rozliczenia za miesiące, 
zdrowia. 

w których wyk on ywane , były świadczenia pa eksport, 
3) o rozpoczęciu wykonywania działalności w 'okresia, l wydaje decyzje w sprawie zmiany w ysokości ryczałtu 

za który nie zoslał ustalony ryczałt" jeżeli wykonuji\ od przychodów ze świadczeń na rynek krajowy. 
działalność. która z reguły nie jest wyk9nywana 
przez okre,s całego. roku, ł , w~ilJzklJ 7; tym za . pod- § ~().. LPodatniey, którzy zawiadomią organ podal
sla wę , do •. ustalenia rycz!łłt).lpr~yJę~ , o~{,es; wy,kqny'-"" kowY: :ą ' utraciewalunków do uiszczania opłaty skalbq-
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wej. są obowiązani opłacać podatki obrotowy i docho
dowy. poczynając od miesiąca. w którym nastąpiła utrata 
tych warunKów. Do podatników. tych za . tę ' część' roku. 
w której nie przysługuje im zastosowanie opłaty skarbo
wej, może być zastosowana karta podatkowa lub ryczałt. 
jeżeli wykopują dzialalność w warunkach uzasadniają

cych zastosowanie tych form opodatkowania i zgłoszą 
odpowiedni wniosek w terminie określonym w § 27 ust. 3. 

2. Podatnicy. którzy zawiadomią organ podatkowy 
o utracie warunków do oplacania karty podatkowej. są 

obowiązani opl acać. podatki obrotowy' i dochodowy n~ 

ogólnych zasadach lub w formie ryczałtu. poczynając od 
miesiąca. w którym nastą piła utrata tych warunków. Do 
podatników tych za tę część ' roku. W której nie przysłu
guje ' im karta podatkowa, może być Z.lstosowany ryczrl łt. 
jeżeli wykonl!ją dzia/alnosć w warunkach uzasadniają

cych zastosowanie tej formy opodatkowania i złożą odpo
wiedni wniosek w. terminie określonym w § 27 ust. 3. 

3. Podatnicy, którzy zawiadomią organ podatkowy 
o utracie warunków do opłacania ryczałtu. są obowiązani 

opłacać podatki obrotowy i dochodowy na ogólnych za
sadach, poczynając od' miesiąca. w którym nastąpiła utrata 
tych warunków . 

4. Podatnicy, o których mowa w ust. 1-3. obowią
zani są do założenia właściwych ksiąg od pierwszego dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła 

utrata warunków do opłacania karty podatkowej. opłaty 

skarbowej lubrycza/tu, . chyba że są zw.olnieni od tego 
obowiązku,' a ponadto podatnicy, o których mowa w 
ust 1 i 2 - do uiszczenia opłaty związanej ze zgłosze
niem opowiązk u podatkowego. 

5. Do podatników, o których mowa w ust. 1-3, pod
legających Zit część roku opodatkowaniu na ogólnych za
sadach, za podstawę do . ustalenia . podatku dochodowego 
za ten okres przyjmuje się dochód osiągnięty w tym 
okresie i stosuje się zasadę określoną w alt. 19 ust. 2 
ustawy z dnia 16 grudnia 1972 L o podatku dochodowym 
(Dz. U. z 1972r. Nr 53, poz339,z 1976 r. Nr 40, poz. 231 
iz 1980. r. Nt 27, poz. 111 l. 

§ 31 : 1. Podatmcy, którzy: 

l) podadzą we wniosku o wydanie potwierdzenia zglo
s.:~·nia albo we wniosku o zastosowanie karty podat
kowej lulJ ryczałtu dane niezgodne ze stanem . fak
tYfzl1ym, powodującenieuzasadni6ne zasŁosowanie 
k~rly podatko"Yej. opłaty sk'arbClwejhtb ryczałtu bądź 
ustalenie wysokości kaity ' podatkowej, op/aty skar
bowejlub ryq'a/tu w kwocie niższej od należnej. 

_ ~ .• l 

2) nię zawiadomią organu podatkowego o zmianach po-
. wodujących utratę . warunków do '.' opłacan i a karfy 
po~atkowej, ' ~{ll!lty skarbow.ej lub ryczałtu alb'.) . ma
jących wpływ' ria podwyższenie wysokości :karty po
datkowej. op/aty !>karbowej łub ryczałtu' bądź w za
wiądomieniupodadzą dane w tym zakresie niezgoel ne 
zestanem~ faktycznym, . . 

3) osiągną udowodhion y obrót oczy\Aiiście wyższy od 
możliwego do uzyskania w warunkach zgłoszonych we 
wniosku o wydanie potwierdzenia zgłoszenia lub 
we wniosk\l o zastosowanie karty" podatkowej albo 
w zawiadomieniu o zmianach i okolicz~ość ta zosta
nie potwierdzona 'przez właściwy cech ria podstawie 
opinii bieg/ego, 

obrotowy f dochodowy na ogólnych zasadach za cały rok 
podatkowy. Podatnikom tym nie ustala się również w 
okresie dwóch . następnych lat podatkowych karty podat
kowej, opłaty skarbowej ' lub ryczaltu oraz innych form 
zryczałtowanego opodatkowania, z. wyjątkiem określo
n ych w§ 5 ·ust. 1 pkt 3 i § 17 ust; l pkt 3 lit. a). 

2. Utrata warunków do opłacania karty podatkowej 
i opłaty skarbowej powoduje obowiązek uiszczenia opIaty 
związanej ze zgłoszeniem obowiązku podatkowego. W 
wypadkach określonych w ust. l obowiązek założenia 
właściwych ksiąg powstaje od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po ' miesiącu, w którymzostałći don=:czona 
ostateczna decyzja wyłączająca podatnika z zastosowania 
karty podatkowej. opłaty skarbowej lub ryczałtu. 

§ 32. W razie wyłączenia podątnika z zastosowania 
karty podatkowej. opłaty skarbowej lub ryczałtu kwoty, 
wpłacone z tego tytułu . zalicza się na opłatę związaną . 

ze zgłoszeniem obóWiązku podatkowego oraz na podatki 
obrotowy i dochodowy ' za dany rok podatkowy, ustalo-
ne na ogólnych zasadach. . . 

§ 33. Podatnikowi przysługuje zrzeczenie ZJstosowa
nia karty podatkowej, Ópłatyskarbowej lub ryczałtu w 
terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji zmie
niającej wysokość karty podatkowej, opłaty skarbowej 
lub ryczałtu. Przepisy § 23 ust. 2 i 3 stosuje się odpo
wiednio. 

Rozdział 6 

Przepisy przejściowe I końcowe. 

§ 34. Wniosek o zastosowanie .. karty podatkowęj iub 
ryczałtu na rok 1982 powinien ', być złożony w tei-minie 
jednego miesiąca od dnia wejścia w życie rozporządze

nia. W tym samym terminie podatnik może wycofać już 
złożony wniosek albo zrzec się zastosowania opłaty skar
bowej. 

§ 35. 1. Do czasu doręczenia decyzji w sprawie kar
ty podatkowej lub opłaty skarbowej vi roku ' 1982 pod'a t
nicy obo-wiązani SlI wpłacać w terminie. do .' dnia 7 każ

, dego miesiąca za miesiąc ubiegły na pOCzet karty podat
kowej lub opłaty skarbowej kwoty w wysokości mlesięcz

. nej raty karty podatkowej lub opłaty skarbowej za 
, 1981 L, a w razie opłac;ania w tym roku , podatków ob.ro

towego i dochodowego na ogólnych żasadach - ·kwoty 
odpowiadające średniej kwocie zaliczki miesięcznej na te 
pooatki . za 1981 r. Podatnicy, którzy w 1981 r. opłaca li 

" podatki obrotowy l dochodowy w formie innego rycza łtu 
niż ryczałt umowny lub karta podatkowa,ob()wiązani.są 
wpłacać na poczet karty podatkowej lub opłaty skarbo

. wej kwoty w wysokości zaliczki obliczonej na podstawie 
obrotów i dochodów za mi-esiąc ubiegły. 

2. Określone w ust. 1 i § 21 ust. 2 terminy płatności 
'. należności na poczet ka:rty podatkowej, opłaty skarbowej 

i ryczałtu za miesiące styczeń i luty 1982 r., z wyjątkiem 
ustalonych decyzjami, o których mowa w § 36 ust. 2, 

. przesuwa się do dnia 7 kwietnia 1982 r. 

§ 36. 1. Traci moc rozporządzenie Ministra Finan
zostaną wyłączeni z zastosowania karty podatkowej, . IÓW z dnia 31 stycznia 1977 r. w sprawie opłatyskarbo
opłaty skalbowej lub ryczałtu i będą opłacać podatki wej z tytułu wykonywania rzemiosła (Dl. U • . z 19Tł r. 
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Nr 5; poz. 23, z 1979 r. Nr II, poz. 79i z 1980 t~ ' Nr 2,8, 
poz. 129). 

o Uczbie mie~zkańców do 25.000 pozostają w mocy dQ 
dnia 28 lutego J 982 r. 

2. Decyzje w. , sprawie opIaty skarbowej, wydane na 
podsta~ie rozporządzenia. o którym mowa w ust. t. w 
zdkresie dzidłalności ,wykonywanej w miejscowościach , 

§ 37. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło<
szenia i ma zastosowanie od roku podatkowego 1982. 

Minister Finansów: M. Krzak 

Załącznik do rozporzlldzenia ~inlstr. 
Finansów it dnia 15 lutego 1982 ~ 
(poz. 47). 

TABELA MIESiĘCZN YCH STAWEK PODATKOW OBROTOWEGO T DOCHODOWEGO W FORMIE KARTY: 
PODATKOWEJ I STAWEK OPŁATY SKARBOWEJ ' -

(w złotych) , 

~zęść I. Rzemiosło. 

ObjaśnienIa: 

1. StawkI' oznaczone cyframi: 

- ,,0:' dotyczą działalności wykonywanej bez zatrudnienia pracowników, 
- "I" dotyczą dzi ałalności wykonywanej przy zatrudnieniu 1 pracownika, 
- ,,2" dotyczą działalności ~ykonywanej przy zatrudnieniu 2 pracowników,. 
- ,,3" dotyczą działa lności wykonywanej przy zatrudnieniu 3 pracownik6w~ 
-:- ,,4" dotyczą działa1ności wykonywanej przy zatrudnieniu " pracownik6w~ 

2. Za pracowników nie uważa się osób wymienionych w ł 5 ust." l 5 OlllZ I 14 ust. 3 rozporządzenia. 

3. Przy wykonywaniu-działalności na podstawie potwierdzenia zgłoszenia wykonywania rzemiosła i zatrudnieniu 
nie przekraczającym 1 pracownika w rodzajach rzemiosł oznaczonych gwiazdkla ( ..... ) stosuje się opłatę skar
bową· 

W miejscowości " o liczbie , mieszkańców 

Symbol Rod:t.aj wykonywanego rzemioat. 
Omaesenie, ponad .. ponad 

'tawek do 1.000 5.000' 25.000 " .. powyuj 

de 25.000 do ;100.000 100;000 

) " 2 3 ' 4. 5 '6 7 
" 

, , 

I. RZEMIOSŁA PRZEMYSLOWE 

-
06 Rcemio,'a meta/~w. 

067 3 , blachantwo~ ' ł 1%1 '5~ 1.050 1.soo , 

l UOO 1.100 2.625 ' " ' S.211 

• 1.47. 3.975 '-975 6.200 

067 4 rusznikarstwo • 600 975 1.200 1.500 _ 
- l i.500 2.400 S.OOO 3.750 

• 1.850 4.550 5.700 7.125 
I . '-200 6.725 8.400 lÓ.500 

, -
067 8 grawersIwo O 900 1.450 1.775 2.225 

l 2.200 , 3.525 40400 5.500 
l 3.960 6.345 8.350 10.425 

068 l ślusarstwo usługowe- O SU 850 1.050 1.300 
, ' 

l 1.300 2.050 2.575 3.225 
2 2.450 3.925 4.900 6.125 

. ;-: S 3.525 5.775 ,7.200 9.000 , 
" 

068 2 pobielanie kotłów i IlRc7.yń O 1.240 1.240 1.550 1.950 
J 2.100 2.100 ' 2.600 3.200 
2 3.900 3.900 4.900 6.125 , 




