Poniższa karta nie jest wykładnią prawa i ma charakter informacyjny

KARTA USŁUGI
Złożenie zawiadomienia o wyborze formy
opodatkowania i zaprowadzeniu właściwych ksiąg
Co chcę załatwić?

Data zatwierdzenia:
18.07.2013

Wybrać formę opodatkowania.


Kogo dotyczy?
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Osób fizycznych rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej oraz kontynuujących
prowadzenie działalności, w przypadku zmiany formy opodatkowania,
Osób fizycznych uzyskujących po raz pierwszy dochody/przychody z tytułu najmu (podnajmu,
dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze), jeżeli umowy te nie są
zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz osób fizycznych
kontynuujących najem, w przypadku zmiany formy opodatkowania.

W przypadku wyboru karty podatkowej przygotuj:

Co przygotować?

Jakie dokumenty
muszę wypełnić?

Jak wypełnić
dokumenty?


zaświadczenie o wpisie do ewidencji,

licencję na wykonywanie usług transportowych (dotyczy taksówkarzy).
Wypełnij:

Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania w zakresie podatku dochodowego
od osób fizycznych – w przypadku opodatkowania według skali podatkowej, podatkiem liniowym
lub w formie ryczałtu ewidencjonowanego,
 Wniosek na druku PIT-16 – w przypadku karty podatkowej.
Druki wypełnij czytelnie, zgodnie z opisanymi rubrykami.
Druki możesz pobrać:

bezpośrednio, w siedzibie Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto - Sala Obsługi Klienta wejście od ul. Podzamcze 2, poniedziałek: 7:15-18:00, wtorek-piątek: 7:15-15:15,

PIT-16 ze strony internetowej Ministerstwa Finansów www.finanse.mf.gov.pl w zakładce:
Podatki→Formularze → wybrać rokPIT-16,

Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania w zakresie podatku dochodowego
od osób fizycznych ze strony: www.usstaremiasto.krakow.pl, w zakładce: Formularze i druki;

lub napisz samodzielnie oświadczenie.
UWAGA: powyższe oświadczenia złóż przed uzyskaniem pierwszego przychodu.

Ile muszę
zapłacić?

Usługa świadczona jest bezpłatnie.

Kiedy złożyć
dokumenty?

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą:

wybierając opodatkowanie na zasadach ogólnych, możesz skorzystać z rozliczenia w formie
podatku liniowego w wysokości 19% - w tym przypadku jesteś zobowiązany do złożenia
pisemnego oświadczenia o wyborze tej formy do dnia 20 stycznia roku podatkowego, a jeżeli
rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego, jesteś
zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia o wyborze tej formy opodatkowania do dnia
poprzedzającego dzień jej rozpoczęcia, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego
przychodu;

wybierając opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jesteś
zobowiązany są do złożenia oświadczenia o wyborze tej formy opodatkowania za dany rok
podatkowy nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego, natomiast jeżeli rozpoczynasz
działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień
rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu;

wybierając sposób opodatkowania w formie karty podatkowej, jesteś zobowiązany do złożenia
właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego (ze względu na miejsce prowadzenia działalności,
w przypadku kilku miejsc prowadzenia działalności ze względu na siedzibę firmy) wniosku
o opodatkowanie na formularzu PIT-16 do dnia 20 stycznia roku podatkowego, a jeżeli
rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego, przynajmniej
na dzień przed jej rozpoczęciem.
Ponadto jeżeli:

do dnia 20 stycznia następnego roku podatkowego nie zgłosiłeś likwidacji działalności
gospodarczej lub nie dokonałeś wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal
prowadzisz działalność opodatkowaną w tej formie.

prowadzisz działalność gospodarczą masz również obowiązek powiadomić urząd skarbowy -
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pisemnie o prowadzeniu księgi rachunkowej w terminie 20 dni od jej założenia.
UWAGA: jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki jawnej
osób fizycznych lub spółki partnerskiej, powyższe zawiadomienie składają wszyscy wspólnicy
naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania każdego z nich.
Sprawę załatwisz:

Gdzie załatwię
sprawę?








Co zrobi urząd?






Jaki jest czas
realizacji?



bezpośrednio, w siedzibie Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto - Sala Obsługi Klienta wejście od ul. Podzamcze 2, poniedziałek: 7:15-18:00, wtorek-piątek: 7:15-15:15,
za pośrednictwem poczty na adres:
Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto
ul. Grodzka 65, 31-001 Kraków
Przeanalizujemy złożone przez Ciebie dokumenty.
Poprosimy Cię o wyjaśnienia, uzupełnienia do złożonego oświadczenia jeśli będzie taka
potrzeba.
Jeśli oświadczenie będzie kompletne i poprawne, otworzymy Ci obowiązek podatkowy
w zakresie wybranej formy opodatkowania.
Jeżeli oświadczenie nie będzie kompletne i poprawne, nie otworzymy Ci obowiązku
podatkowego o czym zostaniesz poinformowany.
W przypadku wniosku o opodatkowanie w formie Karty podatkowej, wydamy decyzję ustalającą
wysokość stawki karty podatkowej lub odmawiającą opodatkowania podatkiem dochodowym
w formie karty podatkowej.
Prawidłowy wybór sposobu opodatkowania nie wiąże się z koniecznością podjęcia
rozstrzygnięcia przez organ podatkowy w formie decyzji,
w przypadku karty podatkowej, decyzja w sprawie ustalenia wysokości stawki karty podatkowej
lub odmowy opodatkowania podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej zostaje
wydana bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie
skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Jak się odwołać?

Jeżeli jesteś opodatkowany w formie Karty podatkowej przysługuje Ci:

prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem
Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków -Stare Miasto w terminie 14 dni od dnia doręczenia
decyzji,

możliwość rezygnacji z opodatkowania w tej formie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia
decyzji ustalającej wysokość stawki Karty podatkowej.
Uwaga: w pozostałych przypadkach form opodatkowania nie jest przewidziana droga odwoławcza.

Informacje
dodatkowe

Niezachowanie terminów do złożenia oświadczenia o wyborze zryczałtowanego podatku
dochodowego, karty podatkowej oraz podatku liniowego skutkuje brakiem możliwości
opodatkowania w wybrany sposób. W takich przypadkach obowiązuje opodatkowanie dochodu na
zasadach ogólnych według skali podatkowej.


Podstawa prawna



Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012r.
poz. 361 ze zm.)
Ustawa z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998r. Nr 144, poz. 930 ze zm.)
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