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PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W RADOMIU 
26-615 Radom, ul. Zbrowskiego 106 

tel. centrala: 48 368 14 00, fax: 48 3681498 
e-mail:1us.radom@mf.gov.pl 

www.mazowieckie.kas.gov.pl/pierwszy-urzad-skarbowy-w-radomiu 

KARTA INFORMACYJNA 

K-9/1 

Data wydania: 30.05.2018 r. 

USTALENIE WYSOKOŚCI KARTY PODATKOWEJ NA ROK PODATKOWY 

 

Dotyczy Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, którzy wybrali 
opodatkowanie podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej i spełniają 
wymogi do skorzystania z tej formy opodatkowania. 
 

Wymagane 
dokumenty 

Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej PIT-16.  
 

Do wniosku należy dołączyć: 
1) zaświadczenie z zakładu pracy - w przypadku dodatkowego zatrudnienia na cały 

etat; 
2) decyzję o ustaleniu stopnia niepełnosprawności lub nadaniu grupy inwalidzkiej - 

w przypadku niepełnosprawności. 

Gdzie pobrać druki Wniosek PIT-16 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). 
 

Składanie 
dokumentów 

W przypadku: 
1) gdy działalność jest wykonywana bez posiadania zorganizowanego zakładu, 

wniosek składany jest według miejsca zamieszkania podatnika, 
2) prowadzenia działalności na obszarze objętym właściwością miejscową kilku 

Naczelników Urzędów Skarbowych właściwość ustala się według miejsca 
wskazanego przez podatnika jako siedziby działalności gospodarczej. 

 

Termin złożenia wniosku PIT-16: 
1) do dnia 20 stycznia roku podatkowego, od którego ma być zastosowane 

opodatkowanie w formie karty podatkowej, 
2) w przypadku rozpoczęcia działalności w trakcie roku podatkowego - przed 

rozpoczęciem działalności. 
 

Niezachowanie powyższego terminu skutkuje odmownym załatwieniem złożonego 
wniosku. 
 

Podatnicy kontynuujący działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem 
dochodowym w formie karty podatkowej nie składają wniosku PIT-16 na nowy rok 
podatkowy. 
 

Wniosek PIT-16 wraz z załącznikami można: 
1) złożyć w siedzibie urzędu na Sali Obsługi Podatników pokój 130 stanowisko  

1 i 2; 
2) przesłać na adres urzędu; 
3) złożyć do Urzędu Gminy/Miasta w przypadku nowo rejestrowanej działalności 

gospodarczej (wraz z wnioskiem o pierwszy wpis do CEIDG). 

Wymagane opłaty Nie występują. 

Realizacja Złożony przez podatnika wniosek urząd analizuje i 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 Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu nie później niż w ciągu 
1 miesiąca (w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu 

http://www.finanse.mf.gov.pl/
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2 miesięcy) od dnia złożenia wniosku wydaje decyzję: 
1) ustalającą wysokość miesięcznej stawki karty podatkowej na rok podatkowy, 

bądź 
2) odmawiającą opodatkowania podatkiem dochodowym opłacanym w formie 

karty podatkowej. 

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 na dany miesiąc podatnik obniża 
o zapłaconą 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 karty 
podatkowej, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki. 
 

Do dnia 31 stycznia roku następnego po roku podatkowym podatnik jest 
obowiązany złożyć do urzędu PIT-16A - roczną deklarację o wysokości 
zapłaconych i odliczonych w poszczególnych miesiącach roku składek na 
ubezpieczenie zdrowotne.   
 

Podatnik opodatkowany w formie karty podatkowej jest obowiązany zawiadomić 
o zmianach naczelnika urzędu skarbowego, składając PIT-16Z informację 
o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji 
prowadzonej działalności, według ustalonego wzoru, najpóźniej w terminie 7 dni od 
powstania okoliczności powodujących zmiany. 
 

Środki odwoławcze Od decyzji podatnikowi 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 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 800 ze zm.). 

2. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. 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. 


