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 KARTA USŁUGI  

Uzyskanie decyzji w sprawie opodatkowania zryczałtowanym podatkiem 
osób duchownych. 

Co chcę załatwić? Uzyskać decyzję w sprawie opodatkowania zryczałtowanym podatkiem osób duchownych. 

Kogo dotyczy? 
Osób duchownych, osiągających przychody z opłat otrzymywanych w związku z pełnionymi 
funkcjami o charakterze duszpasterskim. 

Co przygotować? 

Jeżeli upoważniłeś inną osobę do złożenia w Twoim imieniu zawiadomienia właściwego 
naczelnika urzędu skarbowego o rozpoczęciu pełnienia funkcji o charakterze 
duszpasterskim przygotuj pełnomocnictwo dla tej osoby (oryginał lub urzędowo 
poświadczony odpis) oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej od tego pełnomocnictwa. 

Pełnomocnictwo lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa oraz dowód 
wniesienia opłaty skarbowej pełnomocnik dołącza do zawiadomienia. 

Informację o sposobie zapłaty opłaty skarbowej znajdziesz w części „Ile muszę zapłacić”. 

Jakie dokumenty 
muszę wypełnić? 

Sporządź zawiadomienie o rozpoczęciu pełnienia funkcji o charakterze duszpasterskim. 

Zawiadomienie, które chcesz złożyć w formie papierowej (osobiście w urzędzie lub przesłać 
pocztą) podpisz czytelnie. 

Ile muszę 
zapłacić? 

Złożenie zawiadomienia o rozpoczęciu pełnienia funkcji o charakterze duszpasterskim jest 
nieodpłatne. 

Jeżeli działasz przez pełnomocnika – złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie 
pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa podlega opłacie w 
wysokości 17 zł. 

Opłatę należy wnieść w kasie Urzędu Gminy / Miasta właściwego ze względu na miejsce 
siedziby organu podatkowego, do którego składasz pełnomocnictwo lub jego odpis lub 
przelewem na konto tego Urzędu, w tytule wpisując „opłata skarbowa za pełnomocnictwo 
/ odpis pełnomocnictwa”. Opłatę skarbową może zapłacić również Twój pełnomocnik. 

Złożenie pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub 
rodzeństwu nie podlega opłacie skarbowej. 

Kiedy złożyć 
dokumenty? 

Dokumenty złóż: 

 w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia pełnienia funkcji o charakterze 
duszpasterskim; 

 w terminie 7 dni od dnia zmiany miejsca wykonywania funkcji o charakterze 
duszpasterskim lub zmiany charakteru wykonywanej funkcji. 

Gdzie i w jaki 
sposób załatwię 
sprawę? 

Zawiadomienie o rozpoczęciu pełnienia funkcji o charakterze duszpasterskim: 

 złóż osobiście w siedzibie urzędu skarbowego, 

 wyślij listownie na jego adres, 

 przekaż za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną 
skrzynkę podawczą tego organu (ePUAP). 

Dokument składany w formie dokumentu elektronicznego powinien być uwierzytelniony 
przy użyciu mechanizmów określonych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów 
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realizujących zadania publiczne, tzn. podpisany za pomocą tzw. kwalifikowanego 
certyfikatu lub przy użyciu profilu zaufanego ePUAP. 

Jeśli przebywasz za granicą, dokument możesz złożyć również w polskim urzędzie 
konsularnym. 

Co zrobi urząd?  Wydamy decyzję ustalającą wysokość kwartalnej stawki ryczałtu na dany rok. 

Jaki jest czas 
realizacji? 

Zawiadomienie o rozpoczęciu pełnienia funkcji o charakterze duszpasterskim rozpatrzymy 
w ciągu miesiąca, a w sprawach skomplikowanych w terminie do dwóch miesięcy od jego 
wpływu. 

Termin może zostać przedłużony, o czym powiadomimy Ciebie pisemnie, a jeżeli działasz 
przez pełnomocnika – Twojego pełnomocnika i wyznaczymy nowy termin na załatwienie 
Twojej sprawy. 

Jak się odwołać? 

Od decyzji ustalającej wysokość ryczałtu na dany rok złóż odwołanie nie później niż w ciągu 
14 dni kalendarzowych od dnia jej doręczenia. Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na 
sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu na złożenie odwołania 
uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

Informacje 
dodatkowe 

Kwotę ryczałtu urząd skarbowy ustala za okresy kwartalne. Wysokość ryczałtu na dany rok 
podatkowy zależeć będzie od funkcji duszpasterskiej, jaką pełnisz oraz liczby mieszkańców 
zamieszkałych na terenie, na którym pełnisz funkcję. Naczelnik urzędu skarbowego obniży 
stawki ryczałtu, jeżeli liczba wyznawców na danym terenie stanowi mniejszość w ogólnej 
liczbie mieszkańców. W takiej sytuacji jesteś obowiązany złożyć wniosek o obniżenie stawki 
i dołączyć do wniosku oświadczenie o liczbie wyznawców. 

W razie rozpoczęcia wykonywania funkcji w ciągu kwartału, stawkę ryczałtu za okres od 
dnia rozpoczęcia wykonywania funkcji do końca kwartału ustala się za każdy dzień w 
wysokości 1/90 części stawki kwartalnej. W razie zaprzestania na stałe wykonywania funkcji 
i zgłoszenia tego faktu właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, odpowiednio 
zmniejsza się stawkę ryczałtu w sposób określony w zdaniu poprzednim W taki sam sposób 
zmniejsza się kwartalną stawkę ryczałtu, w razie przerwy w wykonywaniu funkcji trwającej 
dłużej niż jeden miesiąc i zawiadomienia o tym przez Ciebie właściwego naczelnika urzędu 
skarbowego w ciągu trzech dni od dnia rozpoczęcia przerwy. 

Pamiętaj, że w razie zmiany miejsca wykonywania funkcji jesteś zobowiązany powiadomić o 
tym w terminie 7 dni naczelników urzędów skarbowych właściwych według 
dotychczasowego i nowego miejsca wykonywania funkcji oraz podać dane niezbędne do 
ustalenia wysokości ryczałtu według nowego miejsca wykonywania funkcji. Obowiązek 
zawiadomienia dotyczy również osób, których charakter wykonywanej funkcji ulega 
zmianie. 

Jeżeli otrzymałeś decyzję urzędu ustalającą ryczałt na dany rok podatkowy, a z jakichś 
przyczyn chcesz zrezygnować z tej formy opodatkowania, to masz do tego prawo pod 
warunkiem, że poinformujesz o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 
14 dni od doręczenia decyzji. Po zrzeczeniu się opłacania ryczałtu masz obowiązek opłacać 
podatek dochodowy na ogólnych zasadach, prowadząc podatkową księgę przychodów i 
rozchodów. 

W przypadku gdy po otrzymaniu decyzji nie zrzekłeś się w terminie 14 dni opłacania 
ryczałtu, a  w kolejnych latach nie chcesz opłacać ryczałtu, możesz zrzec się opodatkowania 
w formie ryczałtu za dany rok podatkowy, zawiadamiając o tym do dnia 20 stycznia roku 
podatkowego urząd skarbowy. W przypadku rozpoczęcia pełnienia funkcji duszpasterskich 
w ciągu roku podatkowego, możesz zrzec się opłacania ryczałtu, składając stosowne 
zawiadomienie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji o charakterze 
duszpasterskim. 

Opłacając podatek dochodowy w formie ryczałtu nie musisz składać zeznania podatkowego 
a zapłaconą i odliczoną kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne powinieneś wykazać w 
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rocznej deklaracji (PIT-19A). Deklarację tę musisz złożyć w urzędzie skarbowym do 31 
stycznia roku następnego. 

Podstawa prawna 

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 43 z późn. 
zm.); 

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 
1000 z późn. zm.); 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty 
skarbowej (Dz. U. z 2007 r. nr 187, poz. 1330). 


