
USTALENIE WYSOKOŚCI KARTY PODATKOWEJ NA ROK PODATKOWY 
 
 

1. Kogo dotyczy 
 

 Osób fizycznych prowadzących działalność wymienioną w jednej z XII części tabeli stanowiącej zał.              
nr. 3 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez 
osoby fizyczne. 

 

2. Jakie dokumenty nale ży zło żyć 
 

 PIT-16 - wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (składa się naczelnikowi 
urzędu skarbowego właściwemu według miejsca położenia zorganizowanego zakładu, wskazanego                 
w zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej).  
 
Do wniosku należy dołączyć:  
1) w przypadku zatrudnienia na cały etat - zaświadczenie z zakładu pracy;  
2) w przypadku niepełnosprawności - decyzję o ustaleniu stopnia niepełnosprawności lub nadaniu 

grupy inwalidzkiej. 
 

3. Gdzie pobra ć druki  
 

 1) W siedzibie Urzędu Skarbowego Warszawa-Wawer, Sala Obsługi Klienta, I piętro, pokój 118. 
2) Ze strony internetowej Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl. 

 

4. Termin zło żenia dokumentów  
 

 1) Rozpoczynający prowadzenie działalności w ciągu roku podatkowego - przynajmniej na dzień 
przed jej rozpoczęciem. 

2) Kontynuujący prowadzenie działalności, będący na innej formie opodatkowania - do 20 stycznia 
roku podatkowego na dany rok. 

Niezachowanie powyższego terminu skutkuje odmownym załatwieniem wniosku. 
 

5. Tryb składania dokumentów  
 

 1) W siedzibie Urzędu Skarbowego Warszawa Wawer - Sala Obsługi Klienta, I piętro, pok. nr 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 w siedzibie Urzędu Dzielnicy Wawer i Dzielnicy Wesoła. 
3) Za pośrednictwem systemu e-deklaracje adres strony www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje. 

 

6. Wymagane opłaty  
 

 Nie pobiera się. 
 

7. Termin załatwienia sprawy  
 

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

 

8. Sposób i forma załatwienia sprawy  
 

 Organ podatkowy sprawdza czy zachodzą warunki do opodatkowania w formie karty podatkowej 
(może wezwać podatnika w celu złożenia wyjaśnień oraz innych dokumentów mających znaczenie dla 
sprawy) i wydaje decyzję ustalającą wysokość karty podatkowej na dany rok podatkowy. 

 

9. Środki odwoławcze  
 

 Od wydanej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
decyzji, 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  
 

 Podatnikowi przysługuje prawo zrzeczenia się opodatkowania w formie karty podatkowej w terminie 14 
dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość podatku i wyboru innej formy opodatkowania                 
od następnego miesiąca po zrzeczeniu.  
Do końca miesiąca, w którym nastąpiło zrzeczenie podatnik opłaca podatek na zasadach ogólnych. 
Ustaloną w decyzji stawkę karty podatkowej zmniejsza się o zapłaconą kwotę składki na ubezpieczenie 
zdrowotne, o ile składka ta nie została odliczona od podatku dochodowego. Kwota, o którą pomniejsza 
się kartę podatkową, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru składki na powszechne 
ubezpieczenie, określonej w odrębnych przepisach. 
 
Do 31 stycznia roku następnego po roku podatkowym podatnik jest obowiązany złożyć roczną 



deklarację PIT-16A o wysokości zapłaconej i odliczonej składki na powszechne ubezpieczenie 
zdrowotne. 
 
Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej 
lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że prowadzi nadal działalność 
opodatkowaną w tej formie 

 

11. Podstawa prawna  
 

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

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

 


