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Na podstawie art. 16, art. 35 ust. 4 i art. 52 ust. 2 usta-
wy z dnia 20 listopada 1998 r. o zrycza∏towanym podat-
ku dochodowym od niektórych przychodów osiàganych
przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z 2000 r.
Nr 104, poz. 1104 i Nr 122, poz. 1324 oraz z 2001 r. Nr 74,
poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 125, poz. 1363 i 1369
i Nr 134, poz. 1509) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
18 grudnia 1998 r. w sprawie wykonania niektórych

przepisów ustawy o zrycza∏towanym podatku docho-
dowym od niektórych przychodów osiàganych przez
osoby fizyczne (Dz. U. Nr 161, poz. 1078 i z 2000 r.
Nr 119, poz. 1258) w § 5 w ust. 4 wyrazy „art.
27a ust. 13” zast´puje si´ wyrazami „art. 27a ust. 14”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2002 r.
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w sprawie kas rejestrujàcych.

Na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 8 stycznia
1993 r. o podatku od towarów i us∏ug oraz o podatku
akcyzowym  (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127
i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r.
Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137,
poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776
i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162,
poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076,
z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95,
poz. 1100, z 2000 r. Nr 68, poz. 805 i Nr 105, poz. 1107
oraz z 2001 r. Nr 12, poz. 92, Nr 39, poz. 459, Nr 56,
poz. 580, Nr 63, poz. 639, Nr 80, poz. 858, Nr 90,
poz. 995, Nr 106, poz. 1150 i Nr 122, poz. 1324) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. W okresie od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia
31 grudnia 2002 r. obowiàzek ewidencjonowania obro-
tu i kwot podatku nale˝nego przy zastosowaniu kas re-
jestrujàcych, zwany dalej „ewidencjonowaniem”, do-
tyczy podatników, którzy nie byli przed tym okresem
zobowiàzani do rozpocz´cia ewidencjonowania i jed-
noczeÊnie u których wysokoÊç obrotów osiàgni´tych
z dzia∏alnoÊci okreÊlonej w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia
8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i us∏ug oraz
o podatku akcyzowym, zwanej dalej „ustawà”, w ciàgu
2001 r. przekroczy∏a kwot´ 40 000 z∏, z zastrze˝eniem
ust. 2 i § 8 ust. 2. 

2. Obowiàzek  ewidencjonowania bez wzgl´du na
osiàgni´tà wielkoÊç obrotu dotyczy podatników:

1) kontynuujàcych po dniu 1 stycznia 2002 r. dzia∏al-
noÊç, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy, którzy
byli obowiàzani do  rozpocz´cia ewidencjonowa-
nia przed tà datà, z uwzgl´dnieniem  obowiàzujà-
cych w tym okresie przepisów o terminach instalo-
wania poszczególnych kas przez podatników,

2) kontynuujàcych albo rozpoczynajàcych po dniu
30 wrzeÊnia 2002 r. dzia∏alnoÊç mieszczàcà si´
w zakresie us∏ug przewozu osób i ∏adunków tak-
sówkami osobowymi i baga˝owymi.

3. Podatnicy, o których mowa w ust. 1, obowiàzani
sà do rozpocz´cia ewidencjonowania od dnia 1 marca
2002 r., z zastrze˝eniem ust. 2 pkt 2 i § 4.

§ 2. Podatnicy, o których mowa w art. 29
ust. 2c ustawy, osiàgni´ty obrót ewidencjonujà  jako
obrót zwolniony od podatku.

§ 3. W przypadku podatników, którzy nie byli obo-
wiàzani przed dniem 1 stycznia 2002 r. do rozpocz´cia
ewidencjonowania i jednoczeÊnie nie przekroczyli
w 2001 r. kwoty obrotu, o której mowa w § 1 ust. 1,
a którzy w trakcie 2002 r. przekroczà t´ kwot´, obowià-
zek rozpocz´cia ewidencjonowania powstaje po up∏y-
wie dwóch miesi´cy, liczàc od pierwszego dnia miesià-
ca nast´pujàcego po miesiàcu, w którym nastàpi∏o
przekroczenie kwoty obrotu w wysokoÊci 40 000 z∏
z dzia∏alnoÊci, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy,
z zastrze˝eniem § 1 ust. 2 pkt 2.

§ 4. 1. Podatników op∏acajàcych podatek dochodo-
wy w formie karty  podatkowej:
1) w zakresie dzia∏alnoÊci wymienionej:

a) w cz´Êci I w poz. 1, 10, 12, 26, 29—34, 40—45, 
47—50, 54, 58—59, 65, 67, 74, 77—78, 84, 
92—95, w cz´Êci V w poz. 3,  4 — us∏ugi w zakre-
sie transportu osób na rzece Dunajec  przez flisa-
ków pieniƒskich, w cz´Êci VII w poz. 1—2, w cz´-
Êci X i XI za∏àcznika nr 3 do ustawy z dnia 20 listo-
pada 1998 r. o zrycza∏towanym podatku dochodo-
wym od  niektórych przychodów osiàganych
przez osoby fizyczne  (Dz. U. Nr 144, poz. 930,
z 2000 r. Nr 104, poz. 1104 i Nr 122, poz. 1324 oraz


