
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.2)) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatko-
wej ksi´gi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152,
poz. 1475) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Podatnicy, którzy w ciàgu roku podatkowego
utracili lub zrzekli si´ prawa do zrycza∏towane-
go opodatkowania podatkiem dochodowym
w formie karty podatkowej albo zak∏adajà po
raz pierwszy ewidencj´ wyposa˝enia, dokonu-
jà wyceny wyposa˝enia wed∏ug cen zakupu
lub wed∏ug wartoÊci rynkowej z dnia za∏o˝enia
ewidencji.”;

2) w § 22 w ust. 1 pkt 2 otrzymujà brzmienie:

„2) w ostatnim dniu roku podatkowego, jest obo-
wiàzany wpisaç do ksi´gi kwoty przychodów
odnoszàce si´ do zdarzeƒ okreÊlonych
w art. 14 ust. 1c ustawy o podatku dochodo-
wym zaistnia∏ych w grudniu danego roku po-
datkowego, na które, zgodnie z odr´bnymi
przepisami, zostanà wystawione faktury w ro-
ku 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 po-
zycji odnoszàcej si´ do danej transakcji.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2004 r.

Minister Finansów: w z. E. Mucha
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 22 grudnia 2003 r.

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

———————
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 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, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201 i Nr 223,
poz. 2217.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 22 grudnia 2003 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu Êrodków trwa∏ych 
oraz wartoÊci niematerialnych i prawnych

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 20 listopada
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 rozporzàdze-

nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Finansów (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, 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, Nr 137, poz. 1302 i Nr 202,
poz. 1958.



§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji
przychodów i wykazu Êrodków trwa∏ych oraz wartoÊci
niematerialnych i prawnych (Dz. U. Nr 219, poz. 1836
oraz z 2003 r. Nr 148, poz. 1449) wprowadza si´ nast´-
pujàce zmiany:

1) w § 5 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w ostatnim dniu roku podatkowego, jest obo-
wiàzany wpisaç do ewidencji kwoty przycho-
dów (wed∏ug poszczególnych stawek), odno-
szàce si´ do zdarzeƒ okreÊlonych w art. 14
ust. 1c ustawy o podatku dochodowym, zaist-
nia∏ych w grudniu danego roku podatkowego,
na które, zgodnie z odr´bnymi przepisami, zo-
stanà wystawione faktury w roku nast´pnym,
a po ich wystawieniu wpisaç numery i daty
faktur w ewidencji przychodów za dany rok
podatkowy w kolumnie — „Uwagi” przy ka˝-
dej pozycji odnoszàcej si´ do danej transak-
cji.”;

2) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Zapisy w ewidencji sà dokonywane w po-
rzàdku chronologicznym na podstawie do-
wodów, o których mowa w § 3—5 i 7, nie
póêniej ni˝ do dnia 20 ka˝dego miesiàca za
miesiàc poprzedni.”;

3) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podatnik mo˝e prowadziç ewidencj´ przy u˝y-
ciu technik informatycznych. Na koniec ka˝de-
go miesiàca, w terminie, o którym mowa
w § 8, podatnik jest obowiàzany sporzàdziç
wydruk zapisów dokonanych za dany miesiàc.
Wydruk powinien byç zgodny z wzorem ewi-
dencji okreÊlonym w za∏àczniku do rozporzà-
dzenia.”;

4) w § 11 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) po zakoƒczeniu ka˝dego miesiàca, w terminie,
o którym mowa w § 8, sporzàdzi zestawienie,
w którym wyka˝e przychody na podstawie da-
nych zawartych w tej ewidencji, wed∏ug po-
szczególnych stawek rycza∏tu, z uwzgl´dnie-
niem ró˝nic mi´dzy obrotem, w rozumieniu
przypisów ustawy o podatku od towarów
i us∏ug, a przychodem w rozumieniu przepi-
sów ustawy o podatku dochodowym.”;

5) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. 1. Je˝eli podatnik dokonuje od przychodów
odliczeƒ, jest obowiàzany wykazaç odli-
czenia w odr´bnych pozycjach ewidencji
i zmniejszyç o te kwoty wartoÊç przycho-
du stanowiàcego podstaw´ opodatkowa-
nia.

2. Je˝eli podatnik uzyskuje przychody opo-
datkowane ró˝nymi stawkami i dokonuje
odliczeƒ od przychodów, odliczeƒ tych,
do wysokoÊci okreÊlonej w ustawie o po-
datku dochodowym, dokonuje od ka˝de-
go rodzaju przychodu w takim stosunku,
w jakim w roku podatkowym pozostajà
poszczególne przychody opodatkowane
ró˝nymi stawkami w ogólnej kwocie
przychodów.

3. Po zakoƒczeniu miesiàca, w terminie,
o którym mowa w § 8, nale˝y podsumo-
waç zapisy, obliczyç i wpisaç do ewiden-
cji kwot´ rycza∏tu od przychodów ewi-
dencjonowanych, a tak˝e kwoty przys∏u-
gujàcych obni˝ek oraz ulg od tego rycza∏-
tu. W przypadku prowadzenia wi´cej ni˝
jednej ewidencji, sumy miesi´czne zapi-
sów z poszczególnych ewidencji nale˝y
przenieÊç do jednej z nich i podsumowaç.

4. Je˝eli wystàpià okolicznoÊci powodujàce
obowiàzek dokonania doliczeƒ, podatnik
jest obowiàzany wykazaç w ewidencji do-
liczone kwoty wydatków i zwi´kszyç o te
kwoty odpowiednio wartoÊç przychodu
podlegajàcego opodatkowaniu lub nale˝-
ny rycza∏t od przychodów ewidencjono-
wanych.

5. Przepisy ust. 1—4 stosuje si´ odpowied-
nio w przypadku prowadzenia ewidencji,
o których mowa w § 10 i 11.”;

6) w § 14 dodaje si´ ust. 5 i 6 w brzmieniu:

„5. Nie podlegajà obj´ciu wykazem budynki
mieszkalne, lokale mieszkalne i w∏asnoÊciowe
spó∏dzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
spó∏dzielcze prawo do lokalu u˝ytkowego, pra-
wo do domu jednorodzinnego w spó∏dzielni
mieszkaniowej, których wartoÊç poczàtkowà
ustala si´ zgodnie z art. 22g ust. 10 ustawy
o podatku dochodowym.

6. W razie zmiany formy opodatkowania, je˝eli
podatnik prowadzi∏ ewidencj´ Êrodków trwa-
∏ych oraz wartoÊci niematerialnych i praw-
nych, o której mowa w art. 22n ustawy o po-
datku dochodowym, mo˝e kontynuowaç pro-
wadzenie tej ewidencji, w sposób okreÊlony
w przepisach rozporzàdzenia, pod warunkiem
˝e ewidencja ta odpowiadaç b´dzie wymogom
okreÊlonym w ust. 1.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2004 r.

Minister Finansów: w z. E. Mucha
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