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USTALENIE WYSOKOŚCI KARTY PODATKOWEJ NA ROK PODATKOWY 

 
WYMAGANE DOKUMENTY: 
 

Przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, wszystkie sprawy związane z rozpoczęciem działalności 
gospodarczej i dokonywanymi zmianami, załatwiają w Urzędzie Gminy składając wniosek CEIDG-1. 
We wniosku CEIDG-1 przedsiębiorca ma możliwość wyboru formy opłacania podatku dochodowego. 
Należy bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty złożyć do Urzędu Gminy właściwego dla miejsca 
prowadzenia działalności CEIDG-1 - wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej.  
W przypadku wyboru opodatkowania w formie karty podatkowej, należy dodatkowo dołączyć PIT-16 – 
wniosek o zastosowane opodatkowania w formie karty podatkowej. Powyższy wniosek należy złożyć 
w Urzędzie Gminy razem z wnioskiem CEIDG-1. W przypadku, gdy działalność jest wykonywana bez 
posiadania zorganizowanego zakładu wniosek, składany jest według miejsca zamieszkania podatnika, 
w przypadku prowadzenia działalności na obszarze objętym właściwością miejscową kilku 
naczelników urzędów skarbowych, właściwość ustala się według miejsca wskazanego przez 
podatnika jako siedziba działalności. 
 
GDZIE POBRAĆ DOKUMENTY: 
 
Druk CEIDG-1 można otrzymać w siedzibie Urzędu Gminy bądź pobrać w formie elektronicznej ze 
stron internetowych: Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (adres: 
http://prod.ceidg..gov.pl, dział "Formularze i instrukcje) i Ministerstwa Gospodarki 
(adres:www.mg.gov.pl, dział „załatwienie spraw, skarg i wniosków / formularze / działalność 
gospodarcza). 
Formularz PIT-16 można otrzymać w siedzibie Urzędu Gminy, Urzędu Skarbowego bądź pobrać 
w formie elektronicznej ze strony internetowej: Ministerstwa Finansów (adres: www.mf.gov.pl). 
 
WYMAGANE OPŁATY – Nie występują. 
 
 
MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA: 
 
Wniosek PIT-16 można złożyć w siedzibie Urzędu Skarbowego- Sala Obsługi Podatnika, bądź 
w Urzędzie Gminy jako załącznik do wniosku CEIDG-1. 
 
Termin składania PIT-16:  
- do dnia 20 stycznia roku podatkowego, od którego ma być zastosowane opodatkowanie w formie 

karty podatkowej, 
- w przypadku rozpoczęcia działalności w trakcie roku podatkowego - przed rozpoczęciem 

działalności. 
 
Szczegółowe informacje na temat terminów i sposobu rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od 
osób fizycznych można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Finansów 
(www.mf.gov.pl/pp/niezbednik-podatnika).  
W rozwiązaniu wątpliwości z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych, pomocą służą 
Krajowa Informacja Podatkowa (Tel. 0 801 055 055 lub /22/ 330 0330). Z odpowiedziami na 
najczęściej zadawane pytania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych można 
zapoznać się na stronie internetowej:  
 
www.finanse.mf.gov.pl/abc-podatnikow/krajowa-informacja/najczesciej-zadawane-pytania 
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ODPOWIEDZIALNA KOMÓRKA ORGANIZACYJNA 
 
Pierwszy Dział Postępowań Podatkowych (tel. 22 726 69 20) 
 
SPOSÓB ZAŁATWIENIA 
 

Organ podatkowy sprawdza czy zachodzą warunki do zastosowania opodatkowania w formie karty 
podatkowej; może wezwać podatnika w celu złożenia wyjaśnień oraz innych dokumentów mających 
znaczenie dla sprawy. 
Naczelnik Urzędu Skarbowego wydaje decyzję w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku: 

1. ustalającą wysokość miesięcznej stawki karty podatkowej na rok podatkowy, bądź, 
2. odmawiającą opodatkowania podatkiem dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej. 

 
TRYB ODWOŁAWCZY  
 
Podatnikowi służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za 
pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie powinno zawierać 
zarzuty przeciw decyzji, określać istotne i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz 
wskazywać dowody uzasadniające żądanie. 
 
PODSTAWA PRAWNA: 
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.) 
- Ustawa z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 

przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144 z 1998r., poz. 930 z późn. zm.) 
- Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r. Nr 173 poz. 

1807 ze zm.) 


