
Art. 4. Podatnicy, u których rok podatkowy jest in-
ny ni˝ kalendarzowy i rozpoczà∏ si´ przed dniem
1 stycznia 2004 r., stosujà do koƒca przyj´tego przez
siebie roku podatkowego przepisy ustawy wymienio-
nej w art. 1, w brzmieniu obowiàzujàcym do dnia
31 grudnia 2003 r.

Art. 5. 1. Zwolnienia, o których mowa w art. 17
ust. 1 pkt 4f, 4h—4j, 4∏, 4m, 4n, 4o, 4w, 6, 6a, 6b, 7, 8,
13, 14, 14b, 25, 29, 33 i 35 ustawy wymienionej
w art. 1, w brzmieniu obowiàzujàcym do dnia 31 grud-
nia 2003 r., stosuje si´ do dnia 31 grudnia 2004 r. w za-
kresie i na zasadach obowiàzujàcych do dnia 31 grud-
nia 2003 r. Przepisy ustawy wymienionej w art. 1,
w brzmieniu obowiàzujàcym do dnia 31 grudnia
2003 r., w zakresie utraty prawa do zwolnienia stosuje
si´ odpowiednio. Przepis art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy
wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiàzujàcym do
dnia 31 grudnia 2003 r., stosuje si´ odpowiednio.

2. Przepisy art. 17 ust. 2 ustawy wymienionej
w art. 1, w brzmieniu obowiàzujàcym do dnia 31 grud-
nia 2003 r., zachowujà moc do dnia 31 grudnia 2004 r.

3. Do podatników obj´tych zwolnieniem, o którym
mowa w ust. 1, stosuje si´ przepisy art. 17 ust. 1e
i 1f ustawy wymienionej w art. 1.

4. Podatnicy, o których mowa w art. 17 ust. 1
pkt 4f, 4h—4j, 4∏, 4m, 4n, 4o, 4w, 6, 6a, 6b, 7, 8, 13, 33
i 35 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obo-
wiàzujàcym do dnia 31 grudnia 2003 r., którzy przezna-
czyli, a nie wydatkowali dochodów osiàgni´tych do
koƒca 2004 r. na realizacj´ celów, o których mowa
w art. 17 ust. 1 pkt 4f, 4h—4j, 4∏, 4m, 4n, 4o, 4w, 6, 6a,
6b, 7, 8, 13, 33 i 35, zachowujà prawo do zwolnienia od
podatku dochodowego tych dochodów w zakresie i na
zasadach obowiàzujàcych do dnia 31 grudnia 2003 r.
Przepisy ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu
obowiàzujàcym do dnia 31 grudnia 2003 r., w zakresie
utraty prawa do zwolnienia stosuje si´ odpowiednio.

Art. 6. Podatnicy, dla których podstawà do wp∏aty
zaliczek miesi´cznych w uproszczonej formie, o której
mowa w art. 25 ust. 6 i 6a ustawy wymienionej
w art. 1, jest podatek nale˝ny wykazany w zeznaniu za
rok podatkowy, w którym obowiàzywa∏a stawka po-
datku w wysokoÊci wy˝szej od obowiàzujàcej od dnia

1 stycznia 2004 r., mogà wp∏acaç zaliczki w wysokoÊci
1/12 kwoty stanowiàcej iloczyn stawki podatku obo-
wiàzujàcej w roku podatkowym, w którym wp∏acana
jest zaliczka, i kwoty b´dàcej ilorazem kwoty podatku
nale˝nego wynikajàcego z tego zeznania i stawki po-
datku obowiàzujàcej w roku podatkowym, za który
sk∏adane jest zeznanie. W przypadku gdy zeznanie,
z którego wynika podatek nale˝ny b´dàcy podstawà
do ustalenia zaliczek w uproszczonej formie, dotyczy
roku podatkowego, który trwa∏ krócej lub d∏u˝ej ni˝
12 kolejnych miesi´cy, przepis art. 25 ust. 6a ustawy
wymienionej w art. 1 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 7. Przepisy art. 16 ust. 1 pkt 59 ustawy wymie-
nionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà
majà zastosowanie tak˝e do umów zawartych lub od-
nowionych do dnia 31 grudnia 2003 r., do których mia-
∏y zastosowanie przepisy art. 16 ust. 1 pkt 59 ustawy
wymienionej w art. 1 w brzmieniu obowiàzujàcym do
dnia 31 grudnia 2003 r.

Art. 8. Przepisy art. 12 ust. 4 pkt 8 lit. b, art. 16
ust. 1 pkt 43 lit. b oraz ust. 2a pkt 1 lit. b ustawy wy-
mienionej w art. 1 w brzmieniu obowiàzujàcym do
dnia 31 grudnia 2003 r. zachowujà moc do otwartego
do dnia 30 wrzeÊnia 2003 r. post´powania uk∏adowe-
go w rozumieniu przepisów o post´powaniu uk∏ado-
wym oraz majà zastosowanie w okresie od dnia 1 paê-
dziernika 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r. do post´-
powania upad∏oÊciowego z mo˝liwoÊcià zawarcia
uk∏adu w rozumieniu przepisów prawa upad∏oÊciowe-
go i naprawczego w przypadku og∏oszenia upad∏oÊci
po dniu 30 wrzeÊnia 2003 r.

Art. 9. Przepisy art. 10 ust. 5 pkt 3 i art. 22 ust. 4 i 5
ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym
niniejszà ustawà majà zastosowanie do dochodów
osiàgni´tych od dnia uzyskania przez Rzeczpospolità
Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej.

Art. 10. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2004 r. i ma zastosowanie, z zastrze˝eniem art. 4,
do dochodów uzyskanych (strat poniesionych) od te-
go dnia, z wyjàtkiem art. 8, który wchodzi w ˝ycie
z dniem og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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USTAWA 

z dnia 12 listopada 2003 r.

o zmianie ustawy o zrycza∏towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiàganych przez osoby
fizyczne oraz ustawy — Przepisy wprowadzajàce ustaw´ o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie

Art. 1. W ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zry-
cza∏towanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiàganych przez osoby fizyczne (Dz. U.

Nr 144, poz. 930, z póên. zm.1)) wprowadza si´ nast´-
pujàce zmiany:

———————
1) 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, z 2002 r. Nr 141, poz. 1183, Nr 169, poz. 1384, Nr 172,
poz. 1412 i Nr 200, poz. 1679 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 135, poz. 1268 i Nr 137, poz. 1302. 



1) art. 1 otrzymuje brzmienie:

„Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie zrycza∏to-
wanym podatkiem dochodowym niektó-
rych przychodów (dochodów) osiàganych
przez osoby fizyczne:

1) prowadzàce pozarolniczà dzia∏alnoÊç
gospodarczà,

2) osiàgajàce przychody z tytu∏u umowy
najmu, podnajmu, dzier˝awy, poddzier-
˝awy lub innych umów o podobnym
charakterze, je˝eli umowy te nie sà za-
wierane w ramach prowadzonej poza-
rolniczej dzia∏alnoÊci gospodarczej,

3) b´dàce osobami duchownymi.”;

2) w art. 2:

a) w ust. 1 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„Osoby fizyczne osiàgajàce przychody z poza-
rolniczej dzia∏alnoÊci gospodarczej mogà op∏a-
caç zrycza∏towany podatek dochodowy w for-
mie:”,

b) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. Osoby fizyczne osiàgajàce przychody z ty-
tu∏u umowy najmu, podnajmu, dzier˝awy,
poddzier˝awy lub innych umów o podob-
nym charakterze, je˝eli umowy te nie sà za-
wierane w ramach prowadzonej pozarolni-
czej dzia∏alnoÊci gospodarczej, mogà op∏a-
caç rycza∏t od przychodów ewidencjono-
wanych.”;

3) w art. 4 w ust. 1 pkt 11 i 12 otrzymujà brzmienie:

„11) wolny zawód — pozarolniczà dzia∏alnoÊç go-
spodarczà wykonywanà osobiÊcie przez leka-
rzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weteryna-
rii, techników dentystycznych, felczerów, po-
∏o˝ne, piel´gniarki, t∏umaczy oraz nauczycieli
w zakresie Êwiadczenia us∏ug edukacyjnych
polegajàcych na udzielaniu lekcji na godziny,
jeÊli dzia∏alnoÊç ta nie jest wykonywana na
rzecz osób prawnych oraz jednostek organi-
zacyjnych nieposiadajàcych osobowoÊci
prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla po-
trzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej
dzia∏alnoÊci gospodarczej, z tym ˝e za osobi-
ste wykonywanie wolnego zawodu uwa˝a si´
wykonywanie dzia∏alnoÊci bez zatrudniania
na podstawie umów o prac´, umów zlecenia,
umów o dzie∏o oraz innych umów o podob-
nym charakterze osób, które wykonujà czyn-
noÊci zwiàzane z istotà danego zawodu,

12) pozarolnicza dzia∏alnoÊç gospodarcza — po-
zarolniczà dzia∏alnoÊç gospodarczà w rozu-
mieniu ustawy o podatku dochodowym,”;

4) w art. 6 ust. 1 i 1a otrzymujà brzmienie:

„1. Opodatkowaniu rycza∏tem od przychodów
ewidencjonowanych podlegajà przychody
osób fizycznych z pozarolniczej dzia∏alnoÊci
gospodarczej, o których mowa w art. 14 usta-

wy o podatku dochodowym, w tym równie˝,
gdy dzia∏alnoÊç ta jest prowadzona w formie
spó∏ki cywilnej osób fizycznych lub spó∏ki jaw-
nej osób fizycznych, zwanych dalej „spó∏kà”.

1a. Opodatkowaniu rycza∏tem od przychodów
ewidencjonowanych podlegajà równie˝ otrzy-
mane lub postawione do dyspozycji podatnika
w roku kalendarzowym pieniàdze i wartoÊci
pieni´˝ne oraz wartoÊç otrzymanych Êwiad-
czeƒ w naturze i innych nieodp∏atnych Êwiad-
czeƒ z tytu∏u umowy najmu, podnajmu, dzier-
˝awy, poddzier˝awy lub innych umów o po-
dobnym charakterze. Dla ustalenia wartoÊci
otrzymanych Êwiadczeƒ w naturze i innych
nieodp∏atnych Êwiadczeƒ z tytu∏u tych umów,
stosuje si´ art. 11 ust. 2—2b ustawy o podatku
dochodowym.”; 

5) w art. 8 w ust. 1 w pkt 3 lit. d i e otrzymujà brzmie-
nie:

„d) prowadzenia pozarolniczej dzia∏alnoÊci gospo-
darczej w zakresie wolnych zawodów innych
ni˝ okreÊlone w art. 4 ust. 1 pkt 11,

e) Êwiadczenia us∏ug wymienionych w za∏àczni-
ku nr 2 do ustawy,”;

6) art. 10 otrzymuje brzmienie:

„Art. 10. Zwolnienia od podatku dochodowego,
o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 43,
46, 47a, 111 i 114 ustawy o podatku do-
chodowym, stosuje si´ odpowiednio do
podatników op∏acajàcych rycza∏t od przy-
chodów ewidencjonowanych.”;

7) art. 11 otrzymuje brzmienie:

„Art. 11. 1. Podatnik uzyskujàcy przychody wy-
mienione w art. 6 ust. 1 i 1a, op∏acajà-
cy rycza∏t od przychodów ewidencjo-
nowanych, mo˝e odliczyç od przycho-
dów strat´, o której mowa w art. 9
ust. 3 i 3a ustawy o podatku dochodo-
wym, oraz wydatki okreÊlone w art. 26
ust. 1 i art. 26b ustawy o podatku do-
chodowym, je˝eli nie zosta∏y odliczone
od dochodu lub nie zosta∏y zaliczone
do kosztów uzyskania przychodów na
podstawie przepisów ustawy o podat-
ku dochodowym.

2. W przypadku dokonywania odliczeƒ
od przychodów, o których mowa
w ust. 1, stosuje si´ odpowiednio prze-
pisy art. 9 ust. 3 i 3a i art. 26 
ust. 5—7g oraz art. 26b ustawy o po-
datku dochodowym.”;

8) w art. 12:

a) w ust. 1:

— pkt 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2) 17 % przychodów ze Êwiadczenia us∏ug: 

a) reprodukcji komputerowych noÊników
informacji (PKWiU 22.33.10),
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b) poÊrednictwa w sprzeda˝y pojazdów
mechanicznych (PKWiU 50.10.30), po-
Êrednictwa w sprzeda˝y cz´Êci i akce-
soriów do pojazdów mechanicznych
(PKWiU 50.30.30), poÊrednictwa
w sprzeda˝y motocykli oraz cz´Êci i ak-
cesoriów do nich (PKWiU 50.40.30),

c) poÊrednictwa w handlu hurtowym
(PKWiU grupa 51.1), z zastrze˝eniem
za∏àcznika nr 2 do ustawy,

d) hoteli (PKWiU grupa 55.1), Êwiadczo-
nych przez obiekty noclegowe turysty-
ki oraz inne miejsca krótkotrwa∏ego za-
kwaterowania (PKWiU grupa 55.2),

e) parkingowych (PKWiU 63.21.24), ob-
s∏ugi centrali wzywania radio-taxi
(PKWiU 63.21.25—00.10), pilotowania
(PKWiU 63.22.12), organizatorów i po-
Êredników turystycznych (PKWiU gru-
pa 63.3),

f)  w zakresie zarzàdzania nieruchomo-
Êciami, Êwiadczonych na zlecenie
(PKWiU 70.32), z zastrze˝eniem za∏àcz-
nika nr 2 do ustawy,

g) wynajmu samochodów osobowych
(PKWiU 71.1), wynajmu pozosta∏ych
Êrodków transportu (PKWiU 71.2),

h) doradztwa w zakresie sprz´tu kompu-
terowego (PKWiU 72.1), w zakresie
oprogramowania (PKWiU 72.2), prze-
twarzania danych (PKWiU 72.3),

i)  pozyskiwania personelu (PKWiU
74.50.2), z zastrze˝eniem za∏àcznika
nr 2 do ustawy, dezynfekcji i t´pienia
szkodników (PKWiU 74.70.11), foto-
graficznych (PKWiU 74.81), z zastrze˝e-
niem za∏àcznika nr 2 do ustawy, przyj-
mowania telefonów (PKWiU 74.83.11),
powielania (PKWiU 74.83.12), organi-
zowania wystaw, targów i kongresów
(PKWiU 74.84.15), z zastrze˝eniem za-
∏àcznika nr 2 do ustawy,

j) poradnictwa dla dzieci, gdzie indziej
niesklasyfikowanych (PKWiU 85.32.13),
opieki spo∏ecznej Êwiadczonych przez
instytucje o charakterze doraênym
(PKWiU 85.32.14), opieki spo∏ecznej
zwiàzanych z przystosowaniem zawo-
dowym (PKWiU 85.32.15)

— z zastrze˝eniem pkt 1 i 3—5,

3) 8,5 %:

a) przychodów, o których mowa w art. 6
ust. 1a, do kwoty stanowiàcej równo-
wartoÊç 4 000 euro; od nadwy˝ki po-
nad t´ kwot´ rycza∏t wynosi 20 % przy-
chodów,

b) przychodów z dzia∏alnoÊci us∏ugowej,
w tym przychodów z dzia∏alnoÊci ga-
stronomicznej w zakresie sprzeda˝y
napojów o zawartoÊci alkoholu powy-

˝ej 1,5 %, z zastrze˝eniem pkt 1, 2, 4 i 5
oraz za∏àcznika nr 2 do ustawy,

c) przychodów zwiàzanych ze zwalcza-
niem po˝arów i zapobieganiem po˝a-
rom (PKWiU 75.25.11),

d) przychodów ze Êwiadczenia us∏ug
zwiàzanych z prowadzeniem przed-
szkoli oraz oddzia∏ów przedszkolnych
w szko∏ach podstawowych, w tym
specjalnych — dotyczy wy∏àcznie przy-
gotowania dzieci do nauki w szkole
(PKWiU 80.10.11 ex),

e) przychodów ze Êwiadczenia us∏ug
zwiàzanych z ogrodami botanicznymi
i zoologicznymi oraz obszarami
z obiektami chronionej przyrody
(PKWiU 92.53),

f)  przychodów z dzia∏alnoÊci polegajàcej
na wytwarzaniu przedmiotów (wyro-
bów) z materia∏u powierzonego przez
zamawiajàcego,

g) prowizji uzyskanej przez komisanta ze
sprzeda˝y na podstawie umowy komi-
su,

h) prowizji uzyskanej przez kolportera
prasy na podstawie umowy o kolpor-
ta˝ prasy,

i)  przychodów, o których mowa w art. 14
ust. 2 pkt 11 i 12 ustawy o podatku do-
chodowym,”,

— w pkt 5 lit. c i f otrzymujà brzmienie:

„c) ze Êwiadczenia us∏ug zwiàzanych z pro-
dukcjà zwierz´cà, zaliczonych zgodnie
z Polskà Klasyfikacjà Wyrobów i Us∏ug do
klasy 01.42 — us∏ugi zwiàzane z chowem
i hodowlà zwierzàt (z wyjàtkiem us∏ug
weterynaryjnych),

f) z odp∏atnego zbycia ruchomych sk∏adni-
ków majàtku b´dàcych Êrodkami trwa∏y-
mi, uj´tych w wykazie Êrodków trwa∏ych
oraz wartoÊci niematerialnych i prawnych
oraz sk∏adników majàtku, o których mowa
w art. 22d ust. 1 ustawy o podatku docho-
dowym, z wy∏àczeniem sk∏adników, któ-
rych wartoÊç poczàtkowa, ustalona zgod-
nie z art. 22g ustawy o podatku dochodo-
wym, jest ni˝sza ni˝ 1 500 z∏, nieuj´tych
w ewidencji Êrodków trwa∏ych oraz war-
toÊci niematerialnych i prawnych, wyko-
rzystywanych w pozarolniczej dzia∏alno-
Êci gospodarczej, nawet je˝eli przed zby-
ciem zosta∏y wycofane z tej dzia∏alnoÊci
gospodarczej, a pomi´dzy pierwszym
dniem miesiàca nast´pujàcego po mie-
siàcu, w którym sk∏adnik majàtku zosta∏
wycofany z dzia∏alnoÊci, i dniem jego zby-
cia nie up∏yn´∏o szeÊç lat.”,

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Wybór zasady opodatkowania ca∏oÊci przy-
chodu przez jednego z ma∏˝onków wyra˝o-
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ny w oÊwiadczeniu, o którym mowa
w ust. 6, obowiàzuje przy dokonywaniu
wp∏at na rycza∏t od przychodów ewidencjo-
nowanych za ca∏y dany rok podatkowy, chy-
ba ˝e w wyniku rozwodu albo orzeczenia
przez sàd separacji nastàpi∏ podzia∏ majàtku
wspólnego ma∏˝onków i przedmiot umowy
przypad∏ temu z ma∏˝onków, na którym nie
cià˝y∏ obowiàzek dokonywania wp∏at na ry-
cza∏t od przychodów ewidencjonowanych.”,

c) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. W przypadku odp∏atnego zbycia praw ma-
jàtkowych lub nieruchomoÊci b´dàcych:

1) Êrodkami trwa∏ymi,

2) sk∏adnikami majàtku, o których mowa
w art. 22d ust. 1 ustawy o podatku do-
chodowym, z wy∏àczeniem sk∏adników,
których wartoÊç poczàtkowa, ustalona
zgodnie z art. 22g ustawy o podatku do-
chodowym, jest ni˝sza ni˝ 1 500 z∏,

3) wartoÊciami niematerialnymi i prawny-
mi 

— uj´tych w wykazie Êrodków trwa∏ych
oraz wartoÊci niematerialnych i prawnych,
w tym tak˝e w przypadku odp∏atnego zby-
cia sk∏adników majàtku wymienionych
w pkt 2 oraz spó∏dzielczego w∏asnoÊciowe-
go prawa do lokalu u˝ytkowego lub udzia-
∏u w takim prawie, nieuj´tych w wykazie
Êrodków trwa∏ych oraz wartoÊci niemate-
rialnych i prawnych, wykorzystywanych
w pozarolniczej dzia∏alnoÊci gospodarczej
— bez wzgl´du na okres ich nabycia — sto-
suje si´ przepisy art. 28 ust. 1 i ust. 2 zda-
nie pierwsze ustawy o podatku dochodo-
wym, nawet je˝eli przed zbyciem zosta∏y
wycofane z pozarolniczej dzia∏alnoÊci go-
spodarczej, a pomi´dzy pierwszym dniem
miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu,
w którym sk∏adnik majàtku zosta∏ wycofa-
ny z dzia∏alnoÊci, i dniem jego zbycia nie
up∏yn´∏o szeÊç lat.”,

d) dodaje si´ ust. 10a i 10b w brzmieniu:

„10a. W przypadku odp∏atnego zbycia budynku
mieszkalnego, jego cz´Êci lub udzia∏u
w takim budynku, lokalu mieszkalnego
stanowiàcego odr´bnà nieruchomoÊç lub
udzia∏u w takim lokalu, gruntu lub udzia∏u
w gruncie albo prawa u˝ytkowania wie-
czystego gruntu lub udzia∏u w takim pra-
wie, zwiàzanych z tym budynkiem lub lo-
kalem, spó∏dzielczego w∏asnoÊciowego
prawa do lokalu mieszkalnego lub udzia∏u
w takim prawie oraz prawa do domu jed-
norodzinnego w spó∏dzielni mieszkanio-
wej lub udzia∏u w takim prawie wykorzy-
stywanych w pozarolniczej dzia∏alnoÊci
gospodarczej — je˝eli odp∏atne zbycie zo-
sta∏o dokonane przed up∏ywem pi´ciu lat,
liczàc od koƒca roku kalendarzowego,
w którym nastàpi∏o nabycie lub wybudo-

wanie — stosuje si´ art. 28 ustawy o po-
datku dochodowym.

10b. Rycza∏t od przychodu, o którym mowa
w ust. 10, jest p∏atny bez wezwania w ter-
minie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 lub
1a, na rachunek urz´du skarbowego, któ-
rym kieruje naczelnik urz´du skarbowego
w∏aÊciwy wed∏ug miejsca zamieszkania
podatnika.”;

9) w art. 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rycza∏t od przychodów ewidencjonowanych
w pierwszej kolejnoÊci ulega obni˝eniu o kwo-
t´ sk∏adki na powszechne ubezpieczenie w Na-
rodowym Funduszu Zdrowia op∏aconej przez
podatnika, o której mowa w art. 27b ust. 1
ustawy o podatku dochodowym, zap∏aconej
w roku podatkowym zgodnie z przepisami
o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym
Funduszu Zdrowia, o ile nie zosta∏a odliczona
od podatku dochodowego.”;

10) uchyla si´ art. 14;

11) w art. 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podatnicy oraz spó∏ki, których wspólnicy sà
opodatkowani w formie rycza∏tu od przycho-
dów ewidencjonowanych, sà obowiàzani po-
siadaç i przechowywaç dowody zakupu towa-
rów, prowadziç wykaz Êrodków trwa∏ych oraz
wartoÊci niematerialnych i prawnych, ewiden-
cj´ wyposa˝enia oraz, odr´bnie za ka˝dy rok
podatkowy, ewidencj´ przychodów, zwanà da-
lej „ewidencjà”, z zastrze˝eniem ust. 3.”;

12) w art. 21:

a) w ust. 2a uchyla si´ pkt 1,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przy obliczaniu rycza∏tu od przychodów ewi-
dencjonowanych za poszczególne miesiàce
podatnicy mogà uwzgl´dniaç odliczenia
i obni˝ki, o których mowa w art. 11 i 13.”,

c) w ust. 11 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zlikwidowali dzia∏alnoÊç gospodarczà albo
zosta∏a og∏oszona ich upad∏oÊç obejmujàca
likwidacj´ majàtku lub upad∏oÊç spó∏ki obej-
mujàca likwidacj´ majàtku spó∏ki, w której
sà wspólnikami, lub”;

13) w art. 23:

a) w ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) w wolnych zawodach, polegajàcà na Êwiad-
czeniu przez lekarzy weterynarii us∏ug wete-
rynaryjnych, w tym równie˝ sprzeda˝ prepa-
ratów weterynaryjnych wymienionych
w pozycjach: 24.42.13—60, 24.42.21—65,
24.42.21—69, 24.42.23—40 ex oraz
24.41.51—90.19 Polskiej Klasyfikacji Wyro-
bów i Us∏ug, w zwiàzku ze Êwiadczonymi
us∏ugami — w warunkach okreÊlonych
w cz´Êci IX tabeli,”,
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b) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. Zrycza∏towany podatek w formie karty po-
datkowej mogà op∏acaç tak˝e — na zasa-
dach i w warunkach okreÊlonych w cz´-
Êci XII tabeli — osoby fizyczne, w tym rol-
nicy równoczeÊnie prowadzàcy gospodar-
stwo rolne.”;

14) w art. 25 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Je˝eli podatnik we wniosku o zastosowanie
opodatkowania w formie karty podatkowej
zg∏osi prowadzenie dzia∏alnoÊci, okreÊlonej
w art. 23 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz w ust. 1a, w ró˝-
nym zakresie lub prowadzi dzia∏alnoÊç w od-
r´bnych zak∏adach, ∏àczne zatrudnienie nie
mo˝e przekroczyç stanu zatrudnienia okreÊlo-
nego dla zakresu dzia∏alnoÊci, dla którego
przewidziano najwy˝szy stan zatrudnienia.”;

15) w art. 26:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. WysokoÊç podatku dochodowego w formie
karty podatkowej, z zastrze˝eniem art. 27
ust. 4, ustala si´:

1) dla podatników prowadzàcych dzia∏al-
noÊç gospodarczà okreÊlonà w art. 23
ust. 1 pkt 1, z wyjàtkiem tabeli „Us∏ugi in-
ne, gdzie indziej w za∏àczniku niewymie-
nione” i pkt 5—11 — wed∏ug stawek mie-
si´cznych okreÊlonych w tabeli,

2) dla podatników prowadzàcych dzia∏al-
noÊç gospodarczà okreÊlonà w art. 23
ust. 1 pkt 1 w tabeli „Us∏ugi inne, gdzie in-
dziej w za∏àczniku niewymienione”,
pkt 2—4 i ust. 1a — w granicach stawek
miesi´cznych okreÊlonych w tabeli, bio-
ràc pod uwag´ wszystkie okolicznoÊci
majàce wp∏yw na rozmiary tej dzia∏alno-
Êci.”,

b) w ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Je˝eli podatnik we wniosku o zastosowanie
opodatkowania w formie karty podatkowej
zg∏osi prowadzenie dzia∏alnoÊci wymienionej
w art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a w ró˝nych zakre-
sach lub ró˝nych miejscowoÊciach, dla których
przewidziano ró˝ne wysokoÊci stawek karty po-
datkowej, wysokoÊç podatku dochodowego
w formie karty podatkowej ustala si´ wed∏ug
stawki w∏aÊciwej dla tego zakresu dzia∏alnoÊci
i miejscowoÊci, dla których przewidziana jest
stawka najwy˝sza.”;

16) uchyla si´ art. 53;

17) w art. 55 uchyla si´ ust. 2;

18) w za∏àczniku nr 1 do ustawy:

a) w cz´Êci IV „Wyroby r´kodzie∏a ludowego i ar-
tystycznego z drewna, wikliny, s∏omy, rogo˝yny,
trzciny, ∏uby oraz papieru”:

— lp. 7 otrzymuje brzmienie:
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Lp. Symbol PKWiU Nazwa wyrobu

1 2 3

„7 20.52.15 Wyroby ze s∏omy lub innych materia∏ów u˝ywanych do wyplatania; 
wyroby koszykarskie i plecionkarskie

z wyjàtkiem: 

20.52.15—30.30 ex Maty z trzciny pospolitej izolacyjne, maty z trzciny pospolitej podtynkowe 

20.52.15—30.40 Maty ze s∏omy izolacyjne dla budownictwa

20.52.15—59.00 Wyroby z materia∏ów do wyplatania pozosta∏e (z wyjàtkiem roÊlinnych),
gdzie indziej niesklasyfikowane”

— lp. 9 i 10 otrzymujà brzmienie:

Lp. Symbol PKWiU Nazwa wyrobu

1 2 3

„9 21.22.12—90.00 ex Wyroby do u˝ytku domowego z papieru, waty celulozowej lub bibu∏ki tis-
sue — firanki

10 21.25.14—77.00 ex Koronki i hafty z papieru lub tektury”



b) w cz´Êci V „Wyroby r´kodzie∏a ludowego i artystycznego w∏ókiennicze”:

— lp. 3 otrzymuje brzmienie:
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— lp. 12 otrzymuje brzmienie:

Lp. Symbol PKWiU Nazwa wyrobu

1 2 3

„3 17.20.40 ex Tkaniny z okrywà, tkaniny r´cznikowe (w tym frotté) i inne specjalne

z wyjàtkiem: 

17.20.40—70 Gaza (bez zaliczonej do 17.54.11—30)

17.20.40—90 Tkaniny z w∏ókien szklanych (∏àcznie z taÊmami tkanymi)”

Lp. Symbol PKWiU Nazwa wyrobu

1 2 3

„12 17.51.13 ex Dywany i inne w∏ókiennicze wyk∏adziny pod∏ogowe, ig∏owe”

Lp. Symbol PKWiU Nazwa wyrobu

1 2 3

„14 17.54.11 ex TaÊmy i wyroby wykoƒczeniowe itp.

15 17.54.12 ex Tiul i inne tkaniny siatkowe; koronki w sztukach, w taÊmach lub w postaci
motywu

16 17.54.13 ex Hafty w sztukach, taÊmach lub w postaci motywu”

Lp. Symbol PKWiU Nazwa wyrobu

1 2 3

„17 17.60.12 ex Tkaniny o Êciegu dzianinowym lub szyde∏kowym”

— lp. 14—16 otrzymujà brzmienie:

— dodaje si´ lp. 17 w brzmieniu:

Lp. Symbol PKWiU Nazwa wyrobu

1 2 3

„3 17.71 ex Wyroby poƒczosznicze 

4 17.72 ex Pulowery, swetry i podobne wyroby dziane”

c) w cz´Êci VI „Wyroby r´kodzie∏a ludowego i artystycznego odzie˝owe”:

— lp. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:



19) za∏àcznik nr 2 do ustawy otrzymuje brzmienie
okreÊlone w za∏àczniku do niniejszej ustawy;

20) w za∏àczniku nr 3 do ustawy w cz´Êci XII w pkt 1
ObjaÊnieƒ dodaje si´ zdanie trzecie w brzmieniu:

„Stawki okreÊlone w lp. 3 dotyczà dzia∏alnoÊci wy-
konywanej przy zatrudnieniu nieprzekraczajàcym
2 pracowników lub 2 cz∏onków rodziny pozostajà-
cych we wspólnym gospodarstwie domowym, nie
wy∏àczajàc ma∏˝onka.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. — Prze-
pisy wprowadzajàce ustaw´ o dzia∏alnoÊci po˝ytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 874
i Nr 202, poz. 1956) w art. 16 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) po art. 14 dodaje si´ art. 14a w brzmieniu:

„Art. 14a. 1. Rycza∏t od przychodów ewidencjono-
wanych, obliczony i wykazany w ze-
znaniu, o którym mowa w art. 21
ust. 2 pkt 2, zmniejsza si´ na zasa-
dach okreÊlonych w ust. 2—4, je˝eli
podatnik w terminie od dnia 1 stycz-
nia roku podatkowego, w którym sk∏a-
dane jest zeznanie, do dnia z∏o˝enia
tego zeznania, nie póêniej jednak ni˝
do dnia up∏ywu terminu okreÊlonego
dla z∏o˝enia zeznania, dokona∏ wp∏aty
na rzecz organizacji po˝ytku publicz-
nego, o której mowa w przepisach
o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego.

2. Zmniejszenie, o którym mowa
w ust. 1, nie mo˝e przekroczyç kwoty
dokonanej wp∏aty, jednak nie wi´cej
ni˝ kwoty stanowiàcej 1 % rycza∏tu od
przychodów ewidencjonowanych za
rok podatkowy, wykazanego w zezna-
niu, o którym mowa w art. 21 ust. 2
pkt 2.

3. Zmniejszenie, o którym mowa
w ust. 1, nie dotyczy wp∏at na rzecz
organizacji po˝ytku publicznego pro-
wadzàcych pozarolniczà dzia∏alnoÊç
gospodarczà polegajàcà na wytwa-

rzaniu wyrobów przemys∏u elektro-
nicznego, paliwowego, tytoniowego,
spirytusowego, winiarskiego, piwo-
warskiego, a tak˝e pozosta∏ych wyro-
bów alkoholowych o zawartoÊci alko-
holu powy˝ej 1,5 %, oraz wyrobów
z metali szlachetnych albo z udzia∏em
tych metali, lub handlu tymi wyroba-
mi.

4. Zmniejszenie, o którym mowa
w ust. 1, stosuje si´, je˝eli dokonane
wp∏aty:
1) zosta∏y udokumentowane dowo-

dem wp∏aty na rachunek bankowy
organizacji po˝ytku publicznego,
z którego w szczególnoÊci wynika:
imi´ i nazwisko oraz adres wp∏aca-
jàcego, kwota dokonanej wp∏aty,
nazwa organizacji po˝ytku publicz-
nego, na rzecz której dokonana zo-
sta∏a wp∏ata,

2) nie zosta∏y odliczone od przycho-
du oraz od dochodu lub podatku
dochodowego na podstawie prze-
pisów ustawy o podatku dochodo-
wym.

5. Przy obliczaniu kwoty zmniejszenia,
o której mowa w ust. 2, pomija si´
koƒcówki wyra˝one w groszach.”;”.

Art. 3. 1. Do podatników, o których mowa w art. 6
ust. 1a ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu
nadanym niniejszà ustawà, stosuje si´ odpowiednio
art. 7 ust. 1, 3, 12—17 i ust. 24 ustawy z dnia 9 listopa-
da 2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 104, poz. 1104, z 2002 r. Nr 141,
poz. 1182 oraz z 2003 r. Nr 202, poz. 1956) oraz art. 3
ust. 1, art. 4, 5, 7 i art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 listo-
pada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych oraz ustawy o zrycza∏towa-
nym podatku dochodowym od niektórych przycho-
dów osiàganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134,
poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 78, poz. 715
i Nr 141, poz. 1182 oraz z 2003 r. Nr 202, poz. 1956).
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— lp. 6 i 7 otrzymujà brzmienie:

Lp. Symbol PKWiU Nazwa wyrobu

1 2 3

„6 18.23 ex Bielizna

z wyjàtkiem: 

18.23.25 Biustonosze, pasy, gorsety, szelki, podwiàzki i podobne wyroby oraz ich
cz´Êci

7 18.24 ex Odzie˝ i dodatki odzie˝owe pozosta∏e, gdzie indziej niesklasyfikowane

z wyjàtkiem: 

18.24.12 Dresy, ubiory narciarskie, stroje kàpielowe i inna odzie˝, z dzianin”



2. Przepisy wynikajàce z ust. 1 stosuje si´ do po-
datników, o których mowa w art. 6 ust. 1a ustawy wy-
mienionej w art. 1, w brzmieniu obowiàzujàcym przed
dniem 1 stycznia 2004 r.

Art. 4. 1. Podatnikom, którzy przed dniem 1 stycz-
nia 2004 r. nabyli prawo do obni˝ki zrycza∏towanego
podatku dochodowego o kwot´ ulgi uczniowskiej
w zakresie i na zasadach okreÊlonych w art. 53 ustawy
wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiàzujàcym
przed dniem 1 stycznia 2004 r., a odliczenia te nie zna-
laz∏y pokrycia w zrycza∏towanym podatku dochodo-
wym obliczonym za lata poprzedzajàce rok 2004, przy-
s∏uguje prawo do dokonywania tych odliczeƒ na zasa-
dach okreÊlonych w ustawie wymienionej w art. 1,
w brzmieniu obowiàzujàcym przed dniem 1 stycznia
2004 r. 

2. Podatnicy, którzy przed dniem 1 stycznia 2004 r.
zawarli z uczniami lub szko∏ami w∏aÊciwe umowy,
o których mowa w art. 53 ustawy wymienionej
w art. 1, w brzmieniu obowiàzujàcym przed dniem
1 stycznia 2004 r., oraz rozpocz´li praktycznà nauk´ za-
wodu lub szkolenie w celu przygotowania zawodowe-
go nie póêniej ni˝ w roku szkolnym 2003/2004, naby-
wajà prawo do ulgi uczniowskiej po dniu 31 grudnia
2003 r., w zakresie i na zasadach okreÊlonych w art. 53
ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiàzu-
jàcym przed dniem 1 stycznia 2004 r.

3. Wnioski o przyznanie ulgi uczniowskiej, o której
mowa w art. 53 ustawy wymienionej w art. 1,
w brzmieniu obowiàzujàcym przed dniem 1 stycznia
2004 r., z∏o˝one przed tym dniem, podlegajà rozpatrze-
niu w zakresie i na zasadach okreÊlonych w art. 53
ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiàzu-
jàcym przed dniem 1 stycznia 2004 r.

4. Podatnicy, o których mowa w ust. 1 i 2, którym
przys∏uguje prawo do korzystania z ulgi uczniowskiej
po dniu 31 grudnia 2003 r., majà prawo do obni˝enia
podatku dochodowego op∏acanego w formie rycza∏tu
od przychodów ewidencjonowanych lub w formie kar-
ty podatkowej, pod warunkiem ˝e kwoty te nie zosta-
∏y odliczone od podatku op∏acanego na zasadach
okreÊlonych w art. 27 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.2)).

Art. 5. Do podatników opodatkowanych w formie
rycza∏tu od przychodów ewidencjonowanych majà
odpowiednie zastosowanie przepisy art. 7 ust. 1,
ust. 2 pkt 2, ust. 3, 5—7, 12—17 i 23 ustawy z dnia 9 li-
stopada 2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych in-
nych ustaw, z uwzgl´dnieniem art. 21 ust. 3 ustawy
wymienionej w art. 1.

Art. 6. 1. Do podatników opodatkowanych w for-
mie rycza∏tu od przychodów ewidencjonowanych ma-
jà odpowiednie zastosowanie przepisy art. 3 ust. 1
i art. 4—8 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
oraz ustawy o zrycza∏towanym podatku dochodowym
od niektórych przychodów osiàganych przez osoby fi-
zyczne oraz art. 12 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r.
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fi-
zycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202,
poz. 1956) z uwzgl´dnieniem art. 21 ust. 3 ustawy wy-
mienionej w art. 1, w brzmieniu obowiàzujàcym przed
dniem 1 stycznia 2004 r.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, podlegajà
odliczeniu od rycza∏tu, o ile nie zosta∏y odliczone od
podatku na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Art. 7. Do wydatków okreÊlonych w art. 12 ustawy
z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podat-
ku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych
innych ustaw stosuje si´ przepis art. 27a ust. 14 usta-
wy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych w brzmieniu obowiàzujàcym przed
dniem 1 stycznia 2004 r. i art. 21 ust. 2a pkt 1 ustawy
wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiàzujàcym
w 2003 r.

Art. 8. Do podatników opodatkowanych w formie
rycza∏tu od przychodów ewidencjonowanych stosuje
si´ odpowiednio art. 11 ustawy z dnia 12 listopada
2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Art. 9. Do podatników opodatkowanych w formie
rycza∏tu od przychodów ewidencjonowanych zwolnie-
nie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 47b, 47c i 48
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych w brzmieniu obowiàzujàcym przed
dniem 1 stycznia 2004 r., stosuje si´ w zakresie i na za-
sadach dotychczasowych do dnia 31 grudnia 2004 r.

Art. 10. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych, w terminie do dnia 30 listopada roku po-
przedzajàcego rok podatkowy, w latach 2003—2006,
og∏asza, z uwzgl´dnieniem art. 53 ust. 17 ustawy wy-
mienionej w art. 1, w brzmieniu obowiàzujàcym przed
dniem 1 stycznia 2004 r., w drodze rozporzàdzenia, na
rok nast´pny, na podstawie komunikatu, o którym
mowa w art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych,
w brzmieniu obowiàzujàcym przed dniem 1 stycznia
2004 r., kwoty, o których mowa w art. 53 ust. 6 ustawy
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———————
2) 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, 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, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058
oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65,
poz. 595, Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874,
Nr 122, poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302,
Nr 166, poz. 1608 i Nr 202, poz. 1956.
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Za∏àcznik do ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. (poz. 1958)

WYKAZ US¸UG, KTÓRYCH ÂWIADCZENIE WY¸ÑCZA PODATNIKA Z OPODATKOWANIA RYCZA¸TEM 
OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH, OZNACZONYCH WED¸UG POLSKIEJ KLASYFIKACJI

WYROBÓW I US¸UG

Lp. Symbol PKWiU Nazwa us∏ugi

1 2 3

1 51.12 Us∏ugi poÊrednictwa w sprzeda˝y paliw, rud, metali oraz chemikaliów
przemys∏owych

2 51.14 Us∏ugi poÊrednictwa w sprzeda˝y maszyn, urzàdzeƒ przemys∏owych, stat-
ków, samolotów i innych pojazdów latajàcych 

3 51.18 Us∏ugi poÊrednictwa w sprzeda˝y okreÊlonego towaru lub okreÊlonej gru-
py towarów, gdzie indziej niesklasyfikowane 

4 51.19 Us∏ugi poÊrednictwa w sprzeda˝y towarów, ró˝nego rodzaju 

5 55.23.14 Us∏ugi oferowania miejsc sypialnych w wagonach sypialnych i w innych
Êrodkach transportu 

6 63.12.12 Us∏ugi magazynowania i przechowywania cieczy i gazów 

7 63.12.14-00.30 Us∏ugi magazynowania i przechowywania towarów w strefach wolnoc∏o-
wych

8 Sekcja J Us∏ugi poÊrednictwa finansowego

9 grupa 70.1 Us∏ugi zwiàzane z nieruchomoÊciami stanowiàcymi majàtek w∏asny

10 grupa 70.2 Us∏ugi w zakresie wynajmowania nieruchomoÊci na w∏asny rachunek****

11 grupa 70.3 Us∏ugi obs∏ugi nieruchomoÊci Êwiadczone na zlecenie
z wyjàtkiem: 
70.32 Us∏ugi w zakresie zarzàdzania nieruchomoÊciami Êwiadczone na zlecenie**

12 grupa 73.1 Us∏ugi badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicz-
nych

13 grupa 73.2 Us∏ugi badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk spo∏eczno-humanistycz-
nych

14 grupa 74.1 Us∏ugi prawnicze, rachunkowo-ksi´gowe, badania rynków i opinii publicz-
nej, doradztwa w zakresie prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej i zarzà-
dzania

15 grupa 74.2 Us∏ugi architektoniczne i in˝ynierskie

wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiàzujàcym
przed dniem 1 stycznia 2004 r.

Art. 11. Przepisy niniejszej ustawy majà zastoso-
wanie do przychodów uzyskanych poczàwszy od dnia
1 stycznia 2004 r., z tym ˝e art. 3 ust. 2 ma zastosowa-
nie do przychodów uzyskanych przed tym dniem.

Art. 12. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2004 r., z wyjàtkiem art. 1 pkt 17 i art. 2 oraz art. 10,
które wchodzà w ˝ycie z dniem og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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16 grupa 74.3 Us∏ugi w zakresie badaƒ i analiz technicznych

17 grupa 74.4 Us∏ugi reklamowe

18 grupa 74.5 Us∏ugi rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu oraz us∏ugi
Êwiadczone przez jednoosobowe podmioty gospodarcze prowadzàce dzia-
∏alnoÊç gospodarczà wy∏àcznie na rzecz jednego podmiotu

z wyjàtkiem:
74.50.2 Us∏ugi pozyskiwania personelu**

19 grupa 74.6 Us∏ugi detektywistyczne i ochroniarskie

20 grupa 74.81.23 Us∏ugi wykonywania fotografii reklamowych i podobnych

21 grupa 74.83.13 Us∏ugi t∏umaczeƒ pisemnych*

22 grupa 74.83.14 Us∏ugi t∏umaczeƒ ustnych*

23 grupa 74.84 Us∏ugi komercyjne pozosta∏e, gdzie indziej niesklasyfikowane
z wyjàtkiem:
74.84.15 Us∏ugi organizowania wystaw, targów i kongresów**

24 Sekcja L Us∏ugi w zakresie administracji publicznej, obrony narodowej, obowiàzko-
wych ubezpieczeƒ spo∏ecznych

z wyjàtkiem:
75.25.11 Us∏ugi zwiàzane ze zwalczaniem po˝arów i zapobieganiem po˝arom***

25 Sekcja M Us∏ugi w zakresie edukacji*
z wyjàtkiem: 
80.10.11 ex Us∏ugi zwiàzane z prowadzeniem przedszkoli oraz oddzia∏ów przedszkol-

nych w szko∏ach podstawowych, w tym specjalnych — dotyczy wy∏àcznie
przygotowania dzieci do nauki w szkole***

26 grupa 85.1 Us∏ugi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego*

27 dzia∏ 91 Us∏ugi Êwiadczone przez organizacje cz∏onkowskie, gdzie indziej niesklasy-
fikowane

28 dzia∏ 92 Us∏ugi zwiàzane z rekreacjà, kulturà i sportem

z wyjàtkiem:

92.53 Us∏ugi zwiàzane z ogrodami botanicznymi i zoologicznymi oraz obszarami
z obiektami chronionej przyrody***

29 93.05 Us∏ugi pozosta∏e, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyjàtkiem us∏ug opie-
ki doraênej i robienia zakupów

**** Wy∏àczenie nie dotyczy pozarolniczej dzia∏alnoÊci gospodarczej Êwiadczonej w ramach wolnych zawodów.
**** Us∏ugi podlegajà opodatkowaniu wed∏ug stawki 17 % przychodów.
**** Us∏ugi podlegajà opodatkowaniu wed∏ug stawki 8,5 % przychodów.
**** Wy∏àczenie nie dotyczy przychodów osiàganych z tytu∏u umowy najmu, podnajmu, dzier˝awy, poddzier˝awy lub in-

nych umów o podobnym charakterze, o których mowa w art. 6 ust. 1a.


