
Obniżenie stawki karty podatkowej 
 

1. Co należy zrobić 
 

Podatnik opłacający zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej ma prawo do obniżenia stawki karty podatkowej. 

Ubiegający się o dodatkowe obniżenie stawki kart podatkowej może złożyć w formie pisemnej wniosek w Urzędzie Skarbowym lub przesłać go za 

pośrednictwem poczty na adres Urzędu. Wniosek taki powinien zawierać: 

- imię i nazwisko,  

- adres zamieszkania,  

- NIP wnioskodawcy,  

- podpis wnioskodawcy,  

- uzasadnienie obniżenia stawki karty podatkowej. 

 

Sala Obsługi Podatników, stanowisko „Podatek dochodowy od osób fizycznych" 

 

2. Opłaty skarbowe 
 

Opłaty nie występują 

 

3. Realizacja 
 

1. Organ podatkowy sprawdza, czy złożony wniosek spełnia wymogi określone w przepisach prawa. W przypadku, gdy wniosek nie spełnia 

określonych wymogów wzywa zainteresowanego do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania oraz poucza, że 

niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. 

2. Ocenia czy z przepisów ustawy wynika prawo ubiegania się przez wnioskodawcę o zniżkę. 

3. Ocenia argumenty ubiegającego się o obniżkę stawki karty podatkowej i dowody przedstawione w postępowaniu. 

4. Naczelnik Urzędu Skarbowego wydaje decyzję w sprawie obniżenia stawki karty podatkowej lub odmawia przyznania wnioskowanej 

obniżki. 

 

4. Prawa przysługujące podatnikowi 
 

1. Podatnik ma prawo czynnie uczestniczyć w postępowaniu podatkowym: 

- przeglądać akta sprawy oraz sporządzać z nich notatki, kopie i odpisy,  

- żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów,  

- wypowiedzieć się w sprawie zebranego materiału dowodowego,  

- dołączyć dokumenty mające znaczenie dla sprawy. 

2. Wystąpić z wnioskiem o przywrócenie terminów procesowych, w sytuacjach określonych przepisami prawa. 

 

5. Środki odwoławcze 
 

Odwołanie od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji do Dyrektora Izby Skarbowej  

w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika tego Urzędu. Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania 

będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające żądanie. 

 

6. Podstawa prawna 
 

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tj. z 2015r. poz. 613, z późn. zm.) 

- 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.).  

 


