
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2016 r.

Poz. 1365

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 24 sierpnia 2016 r.

w sprawie wzoru deklaracji podatkowej o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. poz. 1155) zarządza się, 
co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji podatkowej o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej (PSD-1), stanowiący załącz-
nik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.

Minister Finansów: P. Szałamacha

1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1900).
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POLTAX POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD SKARBOWY. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, 
DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.    Składanie w wersji elektronicznej: www.portalpodatkowy.mf.gov.pl 
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1. Identyfikator podatkowy NIP podatnika  
 

     

                        └ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┘ 

2. Nr dokumentu 3. Status 

 

PSD-1  DEKLARACJA O WYSOKOŚCI PODATKU OD SPRZEDAŻY DETALICZNEJ 
za 

4. Miesiąc 

└────┴────┘ 

5. Rok 

└ ┴ ┴ ┴ ┘  
Podstawa prawna: 
Składający: 
Termin składania: 
Miejsce składania: 

Art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o poda ku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. poz. 1155), zwanej dalej ”ustawą”. 

Podatnicy, o których mowa w art. 4 ustawy.  
Do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego podatek dotyczy (art. 10 ust. 1 ustawy). 
Urząd skarbowy.1) 

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI 
 6. Urząd skarbowy, do którego jest adresowana deklaracja  7. Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

1. złożenie deklaracji       2. korekta deklaracji 2) 

B. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA 
* - dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną    ** - dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną 

 8. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 1. podatnik niebędący osobą fizyczną    2. osoba fizyczna 
 9. Nazwa pełna, REGON* / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia** 

C. OBLICZENIE PODATKU 
C.1. USTALENIE PRZYCHODU                                                                                                             zł,        gr 
 

 
Przychód osiągnięty 
w danym miesiącu 

(nie obejmuje 
należnego podatku od 

towarów i usług) 

ustalony na podstawie wielkości obrotu zaewidencjonowanego przy pomocy kasy 
rejestrującej.  

10. 

, 

 
ustalony na podstawie wielkości obrotu niezaewidencjonowanego przy pomocy kasy 
rejestrującej (zgodnie ze zwolnieniem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 111 
ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z 
późn. zm.)).  

11. 

, 

 
Razem 
Suma kwot z poz. 10 i 11. 

12. 

, 

C.2. KWOTA ZMNIEJSZAJĄCA PRZYCHÓD                                                                                          
 

Kwota wypłacona w danym miesiącu z tytułu zwrotu towarów po odliczeniu podatku od towarów i usług. 13. 
 

zł,      gr 

C.3. PODSTAWA OPODATKOWANIA                                                                                                                       

 
Nadwyżka przychodu osiągniętego w danym miesiącu ponad kwotę 17 000 000 zł (po zaokrągleniu do pełnych zł). 
Różnica między kwotą z poz. 12 i kwotą z poz. 13  pomniejszona o kwotę 17 000 000 zł. 
 

14. 

zł 

  

 Podstawa opodatkowania Stawka    Kwota podatku     zł,        gr 

 Nieprzekraczająca kwoty 170 000 000 zł. 
Kwota z poz. 14, jeżeli nie przekracza kwoty 170 000 000 zł. 
W pozostałych przypadkach należy wpisać kwotę 170 000 000 zł. 

15. 
 

 zł 

 
0,8% 

16. 

, 

 Przekraczająca kwotę 170 000 000 zł.  
Różnica między kwotą z poz. 14 i kwotą 170 000 000 zł. 
 

17. 
 

zł 

 
1,4% 

18. 

, 

D. PODATEK DO ZAPŁATY                                                                                                               
 

Podatek należny (po zaokrągleniu do pełnych zł). 
Suma kwot z poz. 16 i 18. 

19. 
 

zł 

E. PODPIS PODATNIKA LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA 
 20. Imię 

 
21. Nazwisko 
 

 22. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)  
 
                                                                      
                                                                              └────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘ 

23. Podpis podatnika lub osoby reprezentującej podatnika 

 

 

1) Ilekroć w deklaracji jest mowa o urzędzie skarbowym, w tym o urzędzie skarbowym, do którego jest adresowana deklaracja - oznacza to urząd 
skarbowy, przy pomocy którego właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania zgodnie z art. 11 ustawy. 

2) Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.). 
 

Pouczenia 
W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty z poz. 19 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi 
podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599, z późn. zm.). 
Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym 
skarbowym. 

              

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 24 sierpnia 2016 r. (poz. 1365)




