
Na podstawie art. 24a ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z póên. zm.1)) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
15 grudnia 2000 r. w sprawie prowadzenia podatkowej
ksi´gi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 116,
poz. 1222 oraz z 2001 r. Nr 128, poz. 1421) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Karty przychodów powinny zawieraç co naj-
mniej nast´pujàce dane: imi´ i nazwisko pra-
cownika, Numer Identyfikacji Podatkowej,
numer Powszechnego Elektronicznego Sys-
temu Ewidencji LudnoÊci (PESEL), miesiàc,
w którym nastàpi∏a wyp∏ata, sum´ osiàgni´-
tych w danym miesiàcu przychodów brutto
(w gotówce i w naturze), koszty uzyskania
przychodu, sk∏adk´ na ubezpieczenia spo-
∏eczne (emerytalne, rentowe, chorobowe),
podstaw´ obliczenia zaliczki w danym mie-
siàcu, razem dochód narastajàco od poczàtku
roku, kwot´ nale˝nej zaliczki na podatek do-
chodowy obliczonej zgodnie z przepisami
ustawy o podatku dochodowym, sk∏adk´ na
powszechne ubezpieczenie zdrowotne, nale˝-
nà zaliczk´ na podatek dochodowy, dat´ prze-
kazania zaliczki do w∏aÊciwego urz´du skar-
bowego.”;

2) w § 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dzia∏alnoÊç kantorowà — sà obowiàzani pro-
wadziç równie˝ w sposób trwa∏y i ciàg∏y ewi-
dencj´ wszystkich operacji powodujàcych
zmian´ stanu wartoÊci dewizowych, rozlicza-

nych zarówno w gotówce, jak i bezgotówkowo,
i waluty polskiej w kantorze, wed∏ug zasad
okreÊlonych w przepisach prawa dewizowego,
zwanà dalej „ewidencjà kupna i sprzeda˝y war-
toÊci dewizowych”,”;

3) w § 7 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„W przypadkach uzasadnionych szczególnymi
okolicznoÊciami, zw∏aszcza takimi jak: rodzaj i roz-
miar wykonywanej dzia∏alnoÊci, wiek oraz stan
zdrowia, urzàd skarbowy, o którym mowa w § 10
ust. 2, na wniosek podatnika mo˝e zwolniç go od
obowiàzku prowadzenia ksi´gi, jak równie˝ od po-
szczególnych czynnoÊci z zakresu prowadzenia
ksi´gi.”;

4) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 1. Podatnicy sà obowiàzani za∏o˝yç ksi´g´,
a w razie obowiàzku prowadzenia ewiden-
cji sprzeda˝y, o której mowa w § 8 ust. 1
pkt 2 — równie˝ t´ ewidencj´, na dzieƒ
1 stycznia roku podatkowego lub na
dzieƒ rozpocz´cia dzia∏alnoÊci w ciàgu ro-
ku podatkowego.

2. Podatnicy, którzy rozpoczynajà prowa-
dzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej albo
w poprzednim roku podatkowym korzy-
stali ze zrycza∏towanego opodatkowania
podatkiem dochodowym lub prowadzili
ksi´gi rachunkowe, sà obowiàzani za-
wiadomiç w formie pisemnej urzàd skar-
bowy w∏aÊciwy wed∏ug miejsca za-
mieszkania podatnika o prowadzeniu
ksi´gi w terminie 20 dni od dnia jej za∏o-
˝enia.

3. Je˝eli dzia∏alnoÊç jest prowadzona w for-
mie spó∏ki cywilnej osób fizycznych, spó∏-
ki jawnej osób fizycznych lub spó∏ki part-
nerskiej, zawiadomienie, o którym mowa
w ust. 2, sk∏adajà wszyscy wspólnicy
w urz´dzie skarbowym w∏aÊciwym we-
d∏ug miejsca zamieszkania ka˝dego
z nich.”;

5) w § 12 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) faktury VAT, faktury VAT RR, faktury VAT
KOMIS, faktury VAT MP, dokumenty celne, ra-
chunki oraz faktury korygujàce i noty korygujà-
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 17 grudnia 2002 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie prowadzenia podatkowej ksi´gi przychodów i rozchodów.

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60,
poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz.1104, Nr 117,
poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8,
poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784,
Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106,
poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370
i Nr 134, poz. 1509 oraz z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25,
poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804,
Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384,
Nr 181, poz. 1515 i Nr 200, poz. 1679.



ce, zwane dalej „fakturami”, odpowiadajàce
warunkom okreÊlonym w odr´bnych przepi-
sach, lub”;

6) w § 14 w ust. 2 po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmie-
niu:

„1a) zakupu od ludnoÊci, sklasyfikowanych w Pol-
skiej Klasyfikacji Wyrobów i Us∏ug (PKWiU),
surowców roÊlin zielarskich i zió∏ dziko rosnà-
cych leÊnych (PKWiU 01.11.91-00), jagód,
owoców leÊnych (PKWiU 01.13.23-00) i grzy-
bów (PKWiU 01.12.13-00.43),”;

7) § 22 otrzymuje brzmienie:

„§ 22. 1. Podatnik, op∏acajàcy na podstawie odr´b-
nych przepisów podatek od towarów
i us∏ug:

1) mo˝e w ciàgu roku podatkowego ewi-
dencjonowaç przychody w dacie wy-
stawienia faktury, a je˝eli faktura nie
zosta∏a wystawiona w terminie okre-
Êlonym w odr´bnych przepisach,
w dniu, w którym faktura powinna
byç wystawiona, z zastrze˝eniem
pkt 2,

2) w ostatnim dniu roku podatkowego,
jest obowiàzany wpisaç do ksi´gi
kwoty przychodów odnoszàce si´ do
zdarzeƒ okreÊlonych w art. 14
ust. 1f ustawy o podatku dochodo-
wym zaistnia∏ych w grudniu danego
roku podatkowego, na które, zgodnie
z odr´bnymi przepisami, zostanà wy-
stawione faktury w roku nast´pnym,
a po ich wystawieniu wpisaç numery
i daty faktur w ksi´dze za dany rok po-
datkowy w kolumnie „Uwagi” przy
ka˝dej pozycji odnoszàcej si´ do danej
transakcji.

2. Ewidencjonujàc przychody w roku na-
st´pnym, podatnik nie wykazuje wartoÊci
przychodów wynikajàcych z faktur odno-
szàcych si´ do przychodów z roku po-
przedniego, o których mowa w ust. 1
pkt 2.”;

8) w § 27 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podatnicy sà obowiàzani do sporzàdzenia
i wpisania do ksi´gi spisu z natury towarów
handlowych, materia∏ów (surowców) podsta-
wowych i pomocniczych, pó∏wyrobów, pro-
dukcji w toku, wyrobów gotowych, braków
i odpadów, zwanego dalej „spisem z natury”
na dzieƒ 1 stycznia, na koniec ka˝dego roku
podatkowego, na dzieƒ rozpocz´cia dzia∏al-
noÊci w ciàgu roku podatkowego, a tak˝e
w razie zmiany wspólnika, zmiany proporcji

udzia∏ów wspólników lub likwidacji dzia∏al-
noÊci.”;

9) uchyla si´ § 32;

10) § 34 otrzymuje brzmienie:

„§ 34. 1. Rolnicy sà obowiàzani za∏o˝yç ksi´g´ na
dzieƒ 1 stycznia roku podatkowego lub na
dzieƒ rozpocz´cia dzia∏alnoÊci w ciàgu ro-
ku podatkowego.

2. Rolnicy, którzy rozpoczynajà prowadze-
nie dzia∏alnoÊci gospodarczej albo w po-
przednim roku podatkowym korzystali
ze zrycza∏towanego opodatkowania po-
datkiem dochodowym lub prowadzili
ksi´gi rachunkowe, sà obowiàzani za-
wiadomiç w formie pisemnej urzàd skar-
bowy w∏aÊciwy wed∏ug miejsca za-
mieszkania podatnika o prowadzeniu
ksi´gi w terminie 20 dni od dnia jej za∏o-
˝enia.”;

11) w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia w ObjaÊnie-
niach do podatkowej ksi´gi przychodów i rozcho-
dów:

a) w ust. 14 zdanie piàte otrzymuje brzmienie:

„Zapisów dotyczàcych kosztów podró˝y s∏u˝bo-
wej, w tym równie˝ diet w∏aÊciciela oraz osób
z nim wspó∏pracujàcych, dokonuje si´ na pod-
stawie rozliczenia tych kosztów sporzàdzonego
na dowodzie wewn´trznym, zwanym rozlicze-
niem podró˝y s∏u˝bowej.”,

b) w ust. 16 skreÊla si´ zdanie piàte,

c) w ust. 18 dodaje si´ zdanie trzecie i czwarte
w brzmieniu:

„W kolumnie tej mogà byç tak˝e ewidencjo-
nowane przychody faktycznie przez podatnika
otrzymane. W przypadku wyboru w nast´p-
nym roku podatkowym opodatkowania w for-
mie rycza∏tu od przychodów ewidencjonowa-
nych, limit otrzymanych przychodów w po-
przednim roku podatkowym w kwocie stano-
wiàcej równowartoÊç 25 000 euro jest —
zgodnie z art. 21 ust. 1b ustawy o zrycza∏towa-
nym podatku dochodowym — warunkiem ko-
rzystania z kwartalnego sposobu wp∏acania
rycza∏tu od przychodów ewidencjonowa-
nych.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.

Minister Finansów: w z. J. O˝óg
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