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 KARTA USŁUGI  

Uzyskanie decyzji w sprawie opodatkowania w formie karty 
podatkowej. 

Co chcę załatwić? Uzyskać decyzję w sprawie opodatkowania w formie karty podatkowej. 

Kogo dotyczy? 

Każdej osoby fizycznej, która prowadzi ściśle określone rodzaje działalności gospodarczej 
usługowej, wytwórczo-usługowej i handlowej wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

Przepisy dotyczące karty podatkowej szczegółowo określają zakres i rozmiary 
poszczególnych rodzajów działalności oraz warunki, w jakich dana działalność powinna być 
prowadzona, by możliwe było opodatkowanie w tej formie. 

Kartą podatkową można opodatkować m.in. usługi zegarmistrzowskie, usługi tapicerskie 
czy usługi krawieckie, handel detaliczny, działalność gastronomiczną (bez możliwości 
sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%), rozrywkową, usługi transportowe 
(prowadzenie taksówki), wolny zawód (tj. działalność gospodarcza wykonywana osobiście 
przez lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, 
felczerów, położne, pielęgniarki, tłumaczy oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług 
edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny, jeśli działalność ta nie jest 
wykonywana na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 
osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie 
pozarolniczej działalności gospodarczej, z tym że za osobiste wykonywanie wolnego 
zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, 
umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które 
wykonują czynności związane z istotą danego zawodu). 

Co przygotować? 

Jeżeli upoważniłeś inną osobę do złożenia w Twoim imieniu wniosku o zastosowanie 
opodatkowania w formie karty podatkowej 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 wniosku o zastosowanie 
opodatkowania w formie karty podatkowej. 

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

Jakie dokumenty 
muszę wypełnić? 

Sporządź wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej na aktualnie 
obowiązującym formularzu PIT-16. 

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

Ile muszę 
zapłacić? 

Złożenie wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej 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 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 
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pełnomocnik. 

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

Kiedy złożyć 
dokumenty? 

Na złożenie wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej masz czas: 

 do 20 stycznia roku podatkowego (jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, byłeś 
opodatkowany w innej formie i chcesz zmienić wybraną wcześniej przez siebie 
formę opodatkowania na kartę podatkową), 

 a jeśli rozpoczynasz działalność gospodarczą – wniosek złóż naczelnikowi urzędu 
skarbowego przed rozpoczęciem działalności albo dołącz go do wniosku o wpis do 
CEIDG. 

Pamiętaj, aby przemyśleć swój wybór, gdyż zmiana formy opodatkowania nie jest możliwa 
w ciągu roku. 

Gdzie i w jaki 
sposób załatwię 
sprawę? 

Wniosek o z stosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej: 

 złóż osobiście w siedzibie urzędu skarbowego, 

 wyślij listownie na jego adres, 

 przekaż elektronicznie za pomocą systemu e-Deklaracje, dostępnego poprzez 
stronę https://www.podatki.gov.pl/ , albo 

 dołącz do wniosku o wpis do CEIDG. 

Deklaracja PIT-16 przekazywana w formie dokumentu elektronicznego powinna być 
uwierzytelniona przy użyciu mechanizmów określonych w ustawie o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, tzn. podpisana za pomocą tzw. 
kwalifikowanego certyfikatu lub za pomocą danych autoryzujących. 

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

Co zrobi urząd?  
Wydamy decyzję, w której ustalimy wysokość miesięcznej stawki karty podatkowej na dany 
rok lub wydamy decyzję odmowną, jeśli stwierdzimy brak warunków do zastosowania 
opodatkowania w tej formie. 

Jaki jest czas 
realizacji? 

Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej rozpatrzymy w ciągu 
miesiąca, a w sprawach skomplikowanych w terminie do dwóch miesięcy od jego złożenia. 

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 stawki karty podatkowej na dany rok lub decyzji odmownej 
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 zażalenia uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych 
od pracy. 

Informacje 
dodatkowe 

Kwota podatku ustalona przez urząd skarbowy zależeć będzie od: rodzaju i zakresu 
prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników oraz liczby mieszkańców 
miejscowości, na terenie której prowadzisz działalność.  

Aby rozliczać się w formie karty podatkowej, musisz spełnić przede wszystkim następujące 
warunki: 

 prowadząc działalność nie możesz korzystać z usług innych firm (z wyjątkiem usług 
specjalistycznych), a także zatrudniać osób na umowę zlecenia i umowę o dzieło 
do wykonywania prac związanych z Twoją działalnością. Możesz natomiast 
zatrudniać osoby na umowę o pracę. Musisz tylko pamiętać o limitach 

https://www.podatki.gov.pl/
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zatrudnienia przy poszczególnych rodzajach działalności, 

 Twój współmałżonek nie może prowadzić działalności gospodarczej w tym samym 
zakresie co Ty. Dozwolone jest natomiast, aby współmałżonek pracował razem z 
Tobą. 

Jeżeli otrzymałeś pozytywną decyzję urzędu, a z jakichś przyczyn chcesz zrezygnować z tej 
formy opodatkowania, to masz do tego prawo pod warunkiem, że poinformujesz o 
zrzeczeniu się tej formy opodatkowania właściwego naczelnika urzędu skarbowego w 
terminie 14 dni od doręczenia decyzji. 

Pamiętaj, że jesteś zobowiązany powiadomić każdorazowo urząd skarbowy o zmianach, 
jakie zaszły w stosunku do stanu faktycznego podanego we wniosku o zastosowanie 
opodatkowania w formie karty podatkowej, w terminie 7 dni od daty powstania 
okoliczności powodującej zmiany. 

W przypadku gdy w kolejnych latach chcesz być nadal opodatkowany w formie karty 
podatkowej, a podane w pierwszym wniosku dane nie uległy zmianie, nie musisz ponownie 
składać wniosku o zastosowanie tej formy. Z początkiem nowego roku podatkowego, 
naczelnik wyda nową decyzję ustalającą wysokość podatku w formie karty podatkowej na 
ten rok. 

Jeżeli wybrałeś kartę podatkową, to nie masz prawa do żadnych ulg i odliczeń z wyjątkiem 
odliczenia od podatku zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne. 

Opłacając podatek dochodowy w formie karty podatkowej nie musisz składać zeznania 
podatkowego a zapłaconą i odliczoną kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne 
powinieneś wykazać w rocznej deklaracji (PIT-16A). 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). 


