
OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW OSÓB DUCHOWNYCH ZRYCZAŁTOW ANYM PODATKIEM 
DOCHODOWYM 
 
 

1. Kogo dotyczy 
 

 Osób duchownych osiągających przychody z opłat otrzymywanych w związku z pełnieniem funkcji o 
charakterze duszpasterskim rozpoczynających pełnienie funkcji duszpasterskiej na terenie danej 
parafii. 

 

2. Jakie dokumenty nale ży zło żyć 
 

 Pisemne zawiadomienie, które powinno zawierać:  
1) dane identyfikacyjne osoby duchownej: imię i nazwisko, adres zamieszkania, NIP; 
2) wskazanie adresata (Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Wawer);  
3) nazwę, siedzibę i liczbę mieszkańców danej parafii; 
4) charakter wykonywanej przez duchownego funkcji; 
5) datę rozpoczęcia pełnienia funkcji; 
6) podpis osoby duchownej. 

 

3. Gdzie pobra ć druki  
 

 Brak sformalizowanych druków. 
 

4. Termin zło żenia dokumentów  
 

 1) Zawiadomienie o rozpoczęciu pełnienia funkcji o charakterze duszpasterskim należy złożyć                   
w terminie 14 dni od dnia objęcia funkcji. 

2) Zawiadomienie o zmianie miejsca wykonywania funkcji duszpasterskiej, które należy złożyć                  
w terminie 7 dni według dotychczasowego i w nowym urzędzie skarbowym. 

 

5. Tryb składania dokumentów  
 

 1) W siedzibie Urzędu Skarbowego Warszawa-Wawer, Sala Obsługi Klienta pokój 118 lub przesłać 
na adres Urzędu Skarbowego Warszawa-Wawer. Termin uważa się za zachowany, jeśli list 
nadany zostanie przed jego upływem, bądź w ostatnim dniu wyznaczonego terminu w polskiej 
placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - 
Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) albo złożone w polskim urzędzie konsularnym. 

2) W Urzędomatach znajdujących się aktualnie w siedzibie Urzędu Dzielnicy Wawer i Dzielnicy 
Wesoła. 

 

6. Wymagane opłaty  
 

 Nie pobiera się. 
 

7. Termin załatwienia sprawy  
 

 Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, w sprawach  
szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu 2 miesięcy. 

 

8. Sposób i forma załatwienia sprawy  
 

 Organ podatkowy analizuje złożone dokumenty pod względem formalnym i merytorycznym. 
Jeżeli dokumenty są poprawne, Naczelnik Urzędu Skarbowego właściwy według miejsca wykonywania 
funkcji o charakterze duszpasterskim wydaje decyzję ustalającą wysokość zryczałtowanego podatku 
dochodowego. 

 

9. Środki odwoławcze  
 

 Od wydanej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia 
do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego 
Warszawa Wawer. Odwołanie winno spełniać wymogi określone w art. 222 ustawy Ordynacja 
podatkowa, czyli zawierać zarzuty przeciw decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego 
przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie. 

 

10. Dodatkowe informacje  
 

 Ustaloną w decyzji kwotę podatku osoba duchowna obniża o zapłaconą w danym kwartale kwotę 
składki na ubezpieczenie zdrowotne, (o ile ta składka nie została odliczona od podatku dochodowego). 
Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się stawkę ryczałtu od przychodów osób 
duchownych, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki. 
Do dnia 31 stycznia roku następnego po roku podatkowym osoba duchowna jest obowiązana złożyć 
według miejsca wykonywanej funkcji o charakterze duszpasterskim, roczną deklarację o wysokości 
składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku 
dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego                    
tj. PIT-19A. 

 

11. Podstawa prawna  
 



 1) Ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998r. nr 144, poz. 930 z późn. zm.). 

2) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2015r., poz.613              
z późn. zm.). 

 


