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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 17 grudnia 2002 r.

w sprawie prowadzenia kart przychodów.

Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 20 listo-
pada 1998 r. o zrycza∏towanym podatku dochodowym
od niektórych przychodów osiàganych przez osoby fi-

zyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z póên. zm.2)) zarzàdza
si´, co nast´puje:

———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-
rzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Fi-
nansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93,
poz. 834).

———————
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2000 r. Nr 104, poz. 1104 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r.
Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 125, poz. 1363 i 1369
i Nr 134, poz. 1509 oraz z 2002 r. Nr 141, poz. 1183, Nr 169,
poz. 1384, Nr 172, poz. 1412 i Nr 200, poz. 1679.

Dziennik Ustaw Nr 219 — 13749 — Poz. 1839

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla sposób prowadzenia
kart przychodów przez podatników, o których mowa
w art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zry-
cza∏towanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiàganych przez osoby fizyczne.

§ 2. 1. Karty przychodów powinny zawieraç co naj-
mniej nast´pujàce dane:

1) imi´ i nazwisko pracownika;

2) Numer Identyfikacji Podatkowej pracownika;

3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu
Ewidencji LudnoÊci (PESEL) pracownika;

4) kwot´ osiàgni´tych w danym miesiàcu przycho-
dów w gotówce i w naturze;

5) koszty uzyskania przychodu;

6) potràcone przez p∏atnika w danym miesiàcu kwoty
sk∏adek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe
oraz chorobowe, okreÊlone w przepisach o syste-
mie ubezpieczeƒ spo∏ecznych;

7) dochód osiàgni´ty w danym miesiàcu;

8) dochód narastajàco od poczàtku roku;

9) kwot´ zaliczki na podatek dochodowy, obliczonej
zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od
osób fizycznych; 

10) kwot´ sk∏adki na powszechne ubezpieczenie zdro-
wotne okreÊlonej w przepisach o powszechnym
ubezpieczeniu zdrowotnym;

11) kwot´ nale˝nej zaliczki na podatek dochodowy;

12) dat´ przekazania zaliczki.

2. Podatnik jest obowiàzany za ka˝dy miesiàc wy-
pe∏niç karty nie póêniej ni˝ do dnia 20 nast´pnego mie-
siàca.

§ 3. Karty przychodów mogà byç prowadzone przy
zastosowaniu technik informatycznych. Na koniec ka˝-
dego miesiàca, nie póêniej jednak ni˝ do dnia 20 ka˝de-
go miesiàca za miesiàc poprzedni, podatnik jest obo-
wiàzany sporzàdziç wydruk zapisów dokonanych za
dany miesiàc.

§ 4. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ do przy-
chodów osiàgni´tych od dnia 1 stycznia 2003 r. 

§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.3)

Minister Finansów: w z. J. O˝óg

———————
3) Zakres spraw uregulowanych w niniejszym rozporzàdzeniu

by∏ dotychczas uregulowany w rozporzàdzeniu Ministra Fi-
nansów z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie wykonania nie-
których przepisów ustawy o zrycza∏towanym podatku do-
chodowym od niektórych przychodów osiàganych przez
osoby fizyczne (Dz. U. Nr 161, poz. 1078 i Nr 119, poz. 1258
oraz z 2001 r. Nr 151, poz. 1710) zachowanym w mocy na
podstawie art. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie
ustawy o zrycza∏towanym podatku dochodowym od nie-
których przychodów osiàganych przez osoby fizyczne
(Dz. U. Nr 141, poz. 1183 i Nr 172, poz. 1412).


