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KARTA INFORMACYJNA 
K-8/1 

Data wydania: 30.05.2018 r. 

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW OSÓB DUCHOWNYCH ZRYCZAŁTOWANYM 
PODATKIEM DOCHODOWYM 

 

Dotyczy Osób duchownych osiągających przychody z opłat otrzymywanych w związku 
z pełnieniem funkcji o charakterze duszpasterskim. 
 

Wymagane 
dokumenty 

1. Pisemne zawiadomienie, które powinno zawierać: 
1) dane identyfikacyjne osoby duchownej : imię i nazwisko, adres 

zamieszkania, NIP, PESEL; 
2) wskazanie adresata (Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu); 
3) nazwę oraz siedzibę parafii; 
4) charakter wykonywanej przez duchownego funkcji; 
5) datę rozpoczęcia pełnienia funkcji; 
6) podpis osoby duchownej. 

 
2. NIP-7 aktualizacja adresu zamieszkania. 
 

Gdzie pobrać druki Brak powszechnie obowiązującego sformalizowanego wzoru druku, osoby 
duchowne sporządzają zawiadomienie we własnym zakresie. 
 

Składanie 
dokumentów 

1. Zawiadomienie należy złożyć w terminie: 
1) 14 dni od dnia objęcia funkcji o charakterze duszpasterskim; 
2) 7 dni w przypadku zmiany miejsca wykonywania w/w  funkcji (zawiadomienie 

należy złożyć w dotychczasowym i nowym urzędzie skarbowym). 
 

2. Zawiadomienie można: 
1) złożyć, w siedzibie urzędu na Sali Obsługi Podatników pokój 130 stanowisko 

1,2; 
2) przesłać na adres urzędu. 
 

Wymagane opłaty Nie występują. 
 

Realizacja  

Organ podatkowy analizuje złożone dokumenty pod względem formalnym 
i merytorycznym. 
Jeżeli dokumenty są poprawne, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego 
w Radomiu wydaje decyzję ustalającą wysokość zryczałtowanego podatku 
dochodowego odrębnie na każdy rok podatkowy nie później niż w ciągu 1 miesiąca 
od daty złożenia zawiadomienia (w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie 
później niż w ciągu 2 miesięcy). 
 

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 osoba duchowna jest obowiązana złożyć do 
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urzędu PIT-19A - roczną deklarację o wysokości zapłaconych składek na 
ubezpieczenie zdrowotne i odliczonych od zryczałtowanego podatku dochodowego 
w poszczególnych kwartałach roku podatkowego. 
 

Deklaracje PIT-19A można pobrać: 
1) w siedzibie urzędu na Sali Obsługi Podatników pokój 130, stanowisko 16; 
2) ze strony internetowej Ministerstwa Finansów: www.finanse.mf.gov.pl (zakładka 

PIT – Formularze). 
 
Wypełnioną deklarację PIT-19A można złożyć w siedzibie urzędu na Sali Obsługi 
Podatników pokój 130 stanowisko 1, 2 lub przesłać na adres urzędu. 
 

Środki odwoławcze Od wydanej decyzji w sprawie ustalenia wysokości podatku osobie duchownej służy 
prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej 
w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego 
w Radomiu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.  
Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres 
żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające 
żądanie. 
 

Odwołanie można złożyć w urzędzie na Sali Obsługi Podatników pokój 130 
stanowisko 1, 2 lub przesłać na adres urzędu. 
 

Podstawa prawna  1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2018r. 
poz.800 ze zm.). 

2. Ustawa z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od 
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 2157 ze zm.). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa. 
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