
2808

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 22 grudnia 2004 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. 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 i Nr 224, poz. 2227)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Zapisy w ewidencji sà dokonywane na pod-

stawie wystawionych faktur VAT (w szczegól-
noÊci faktur VAT mar˝a, faktur VAT RR, faktur
VAT MP), dokumentów celnych, rachunków
oraz faktur korygujàcych i not korygujàcych,
zwanych dalej „fakturami”, odpowiadajàcych

warunkom okreÊlonym w odr´bnych przepi-
sach, je˝eli sprzeda˝ jest udokumentowana
fakturami, a w przypadku sprzeda˝y bez faktur
— na podstawie wystawionego na koniec
dnia dowodu wewn´trznego, w którym w jed-
nej kwocie jest wykazana wartoÊç tych przy-
chodów za ten dzieƒ z podzia∏em na przycho-
dy obj´te poszczególnymi stawkami rycza∏tu
od przychodów ewidencjonowanych.”;

2) § 9 otrzymuje brzmienie:
„§ 9. Podatnicy, o których mowa w art. 84 ustawy

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towa-
rów i us∏ug (Dz. U. Nr 54, poz. 535), zwanej
dalej „ustawà o podatku od towarów
i us∏ug”, mogà ewidencjonowaç przychody
w ewidencji ∏àcznie z podatkiem od towarów
i us∏ug, z tym ˝e na koniec miesiàca przy-
chód pomniejsza si´ o nale˝ny podatek od
towarów i us∏ug.”;

3) w § 11 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:
„Je˝eli podatnik prowadzi ewidencj´, o której mo-
wa w art. 109 ust. 1 lub 3 ustawy o podatku od to-
warów i us∏ug, mo˝e zrezygnowaç z prowadzenia
ewidencji, na zasadach okreÊlonych w rozporzà-
dzeniu, pod warunkiem, ˝e:”;

4) w § 12 uchyla si´ ust. 2.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2005 r.

Minister Finansów: w z. J. Neneman

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

— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-
rzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca
2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427). 

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, z 2003 r.
Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 135, poz. 1268, Nr 137,
poz. 1302 i Nr 202, poz. 1958 oraz z 2004 r. Nr 210,
poz. 2135 i Nr 263, poz. 2619.


