
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 23 stycznia 2017 r.

Poz. 144

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 13 stycznia 2017 r.

w sprawie wzorów oświadczenia o wyborze opodatkowania zryczałtowanym podatkiem  
od wartości sprzedanej produkcji oraz zeznania o wysokości tego podatku

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementar-
nych (Dz. U. poz. 1206 i 1948) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór:

1) oświadczenia o wyborze opodatkowania zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji, stanowiący 
załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) zeznania o wysokości zryczałtowanego podatku od wartości sprzedanej produkcji, stanowiący załącznik nr 2 do roz-
porządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk

1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządze-
nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów 
(Dz. U. poz. 1595).



Dziennik Ustaw – 2 –  Poz. 144

 

POLTAX POLA JASNE WYPEŁNIA PŁATNIK / PODATNIK / SKŁADAJĄCY, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB 
RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM  Składanie w wersji elektronicznej: www.portalpodatkowy.mf.gov.pl  

 
 

 PWS-1(1) 1/2 
 
 

1. Identyfikator podatkowy NIP podatnika 
       
└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘ 

2. Nr dokumentu 3. Status 

PWS-1    
OŚWIADCZENIE O WYBORZE OPODATKOWANIA ZRYCZAŁTOWANYM 

PODATKIEM OD WARTOŚCI SPRZEDANEJ PRODUKCJI 
 
 Podstawa prawna: Art. 7 ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych                               

(Dz. U. poz. 1206 i 1948), zwanej dalej „ustawą”. 
Składający: Przedsiębiorca okrętowy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy (podatnik). 
Termin składania: Zgodnie z art. 7 ust. 3, 5 i 6 oraz art. 8 ust. 3 ustawy.  
Miejsce składania: Urząd skarbowy.1) 
  

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA OŚWIADCZENIA 
 4. Urząd skarbowy, do którego jest adresowane oświadczenie  

 5. Cel złożenia oświadczenia (zaznaczyć właściwy kwadrat): 
 

❑1. wybór opodatkowania zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji, zwanym dalej „zryczałtowanym podatkiem” 2)  

❑2. zmiana danych zawartych w oświadczeniu 3) 

❑3. zakończenie działalności objętej ustawą 4)                   ❑4. ponowny wybór opodatkowania zryczałtowanym podatkiem 5) 
 6. Zakres zmian danych (w przypadku zaznaczenia w poz. 5 kwadratu nr 2 zaznaczyć właściwy kwadrat): 

    Zakres zmiany danych spowodował zmianę właściwości urzędu skarbowego                    ❑ 1. tak                                 ❑ 2. nie 

 7. Poprzedni urząd skarbowy (należy wypełnić tylko w przypadku zaznaczenia w poz. 6 kwadratu nr 1) 

 

B. DANE PODATNIKA 
        
       * - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną             ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną                

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 
 
 8. Rodzaj podatnika składajacego oświadczenie (zaznaczyć właściwy kwadrat):  

❑1. osoba fizyczna   ❑2. osoba prawna              ❑3. spółka komandytowo-akcyjna     ❑4. wspólnik spółki cywilnej 

❑5. wspólnik spółki jawnej         ❑6. wspólnik spółki komandytowej      ❑7. przedsiębiorca zagraniczny 

 9. Nazwa pełna, numer KRS, REGON * / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia ** 

B.2. ADRES SIEDZIBY LUB ZARZĄDU * / ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA **  
  10. Kraj 

 
11. Województwo  12. Powiat 

 13. Gmina 14. Ulica 15. Nr domu 
 

16. Nr lokalu 
 

 17. Miejscowość 18. Kod pocztowy 19. Poczta 

C. DANE DOTYCZĄCE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI  
    Rodzaj prowadzonej działalności zgodnie z art. 3 ustawy  (zaznaczyć właściwe kwadraty):  

    

    20. Budowa statku                  21. Przebudowa statku                             

D. OKRES OPODATKOWANIA ZGODNIE Z ART. 8 USTAWY  
 22. Data od (dzień-miesiąc-rok) 

 

 

23. Data do (dzień-miesiąc-rok) 24. Data zakończenia działalności objętej ustawą   
(dzień-miesiąc-rok) (wypełnić w przypadku zaznaczenia 
w poz. 5 kwadratu nr 3) 4) 

                                     
└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘ 

 
                ────┴────┘-└────┴────┘- ────┴────┴────┴────┘ 

 
            └────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘ 

    

                   

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rozwoju 
i Finansów z dnia 13 stycznia 2017 r. (poz. 144)

Załącznik nr 1
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E. PODPIS PODATNIKA / OSÓB UPRAWNIONYCH LUB UPOWAŻNIONYCH DO  
    REPREZENTOWANIA PODATNIKA 
 
 25. Imię i nazwisko podatnika / osoby / osób uprawnionych lub upoważnionych do reprezentowania podatnika 

 

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

27. Podpis podatnika / osoby / osób uprawnionych lub upoważnionych do reprezentowania podatnika   

 
 
 
 

Objaśnienia 
 

                                                                            
1) Urząd skarbowy, przy pomocy którego właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania w zakresie zryczałtowanego podatku.                     
Organem podatkowym właściwym w sprawach zryczałtowanego podatku jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach podatku dochodowego (art. 7 ust. 2      
w związku z art. 11 ustawy). 
2) W przypadku przedsiębiorców okrętowych będących wspólnikami spółek cywilnych, spółek jawnych i spółek komandytowych, oświadczenie składają wszyscy 
wspólnicy (art. 7 ust. 2 ustawy). Oświadczenie składa się w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego okresu opodatkowania (art. 7 ust. 3 
ustawy). 
3) Przedsiębiorca okrętowy jest obowiązany zawiadomić organ podatkowy właściwy w sprawach zryczałtowanego podatku o zaistniałych w okresie opodatkowania  
zmianach danych zawartych w oświadczeniu w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniała zmiana (art. 7 ust. 5 ustawy). 
4) W przypadku zakończenia działalności w zakresie budowy statku lub przebudowy statku w okresie opodatkowania  przedsiębiorca okrętowy składa, w terminie do 20 
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zakończono tę działalność, organowi podatkowemu właściwemu w sprawach zryczałtowanego podatku 
oświadczenie o zakończeniu tej działalności (art. 7 ust. 6 ustawy). 
5) W przypadku zakończenia działalności w zakresie budowy statku lub przebudowy statku w okresie opodatkowania ponowny wybór opodatkowania zryczałtowanym 
podatkiem może nastąpić nie wcześniej niż po upływie roku podatkowego, licząc od końca roku podatkowego, w którym przedsiębiorca okrętowy zakończył tę 
działalność (art. 8 ust 3 ustawy). 

 
 
 
 

Pouczenie 
 

Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym. 
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1. Identyfikator podatkowy NIP podatnika 
 
      └────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘ 

2. Nr dokumentu 3. Status 

PWS-2   
ZEZNANIE O WYSOKOŚCI ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU  

OD WARTOŚCI SPRZEDANEJ PRODUKCJI  
za rok podatkowy 1) 

 
4. Od (dzień - miesiąc - rok) 5. Do (dzień - miesiąc - rok) 

──── ──── - ──── ──── - ──── ──── ──── ────  ──── ──── - ──── ──── - ──── ──── ──── ────   
 
Podstawa prawna: 

 
Art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych              
(Dz. U. poz. 1206 i 1948), zwanej dalej „ustawą”. 

Składający: Przedsiębiorca okrętowy (podatnik), który wybrał opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej 
produkcji, zwanym dalej „zryczałtowanym podatkiem”. 

Termin składania: Do końca pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego (art. 13 ust. 2 ustawy). 
Miejsce składania: Urząd skarbowy.2) 

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA 
 6. Urząd skarbowy, do którego jest adresowane zeznanie  

 7. Cel złożenia zeznania (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

❑1. złożenie zeznania   ❑2. korekta zeznania 3) 

B. DANE PODATNIKA 
       * - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną             ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną                

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 
 8. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

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

B.2. ADRES SIEDZIBY LUB ZARZĄDU * / ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA **  
 10. Kraj 

 
11. Województwo 12. Powiat 

 
 

13. Gmina 14. Ulica 15. Nr domu 
 

16. Nr lokalu 
 

 17. Miejscowość  18. Kod pocztowy 19. Poczta 

C. PODSTAWA OPODATKOWANIA ZRYCZAŁTOWANYM PODATKIEM 
 Podstawa opodatkowania, o której mowa w art. 5 ustawy 20.  

                   
                                                       zł              gr                             

 Podstawa opodatkowania (po zaokrągleniu do pełnych zł) 21. 
 
                                                                       zł 

D. OBLICZENIE ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU NALEŻNEGO ZA ROK PODATKOWY 
 Podatek należny obliczony zgodnie z art. 6 ustawy 22.  

                   
                                                       zł,             gr                           

 Podatek należny (po zaokrągleniu do pełnych zł) 23. 
                                                                                       
                                                                                    zł 

Załącznik nr 2
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E. ZRYCZAŁTOWANY PODATEK NALEŻNY ZA KAŻDY MIESIĄC ROKU PODATKOWEGO 4) 

 
 

Miesiąc 1 2 3 4 5 6 

Podatek należny (po 
zaokrągleniu do pełnych zł) 
 

24. 

zł 

25.  

zł 

26.  

zł 

27.  

zł 

28.  

zł 

29.  

zł 

Miesiąc 7 8 9 10 11 12 

Podatek należny (po 
zaokrągleniu do pełnych zł) 
 

30. 

zł 

31.  

zł 

32.  

zł 

33.  

zł 

34.  

zł 

35.  

zł 

Miesiąc 13 14 15 16 17 18 

Podatek należny (po 
zaokrągleniu do pełnych zł) 
 

36. 

zł 

37.  

zł 

38.  

zł 

39.  

zł 

40.  

zł 

41.  

zł 

Miesiąc 19 20 21 22 23 Razem 

Podatek należny (po 
zaokrągleniu do pełnych zł) 
 

42. 

zł 

43.  

zł 

44.  

zł 

45.  

zł 

46.  

zł 

47.  

zł 

F. KWOTA DO ZAPŁATY / NADPŁATA 
Kwota wpłaconego zryczałtowanego podatku  48.  

                                                                                   zł 
                                     

                                                                     Kwota do zapłaty  
 
Od kwoty z poz. 23 należy odjąć kwotę z poz. 48. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną  należy wpisać 0. 

49.  
                                                                                  zł 

                                                                                                               
Nadpłata 
 
Od kwoty z poz. 48 należy odjąć kwotę z poz. 23. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0. 

50.  
                                                                                  zł 

                                                                                                               

G. PODPIS PODATNIKA / OSÓB UPRAWNIONYCH LUB UPOWAŻNIONYCH DO  
     REPREZENTOWANIA PODATNIKA 
  51. Imię i nazwisko oraz podpis i nr telefonu osoby odpowiedzialnej za obliczenie podatku (dotyczy przypadku, gdy podatnikiem nie jest osoba fizyczna) 

 52. Data wypełnienia zeznania  
      (dzień-miesiąc-rok) 
 
 

   

 

 

    

 

53. Imię i nazwisko oraz podpis podatnika / osoby / osób uprawnionych lub upoważnionych do  
      reprezentowania podatnika 

 
 
 

Objaśnienia 
                                                                            
1) Rokiem podatkowym przedsiębiorcy okrętowego jest rok kalendarzowy, a w przypadku przedsiębiorcy okrętowego będącego podatnikiem podatku dochodowego od 
osób prawnych - rok podatkowy przyjęty dla celów tego podatku.  
2) Urząd skarbowy, przy pomocy którego właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania w zakresie zryczałtowanego podatku.                    
Organem podatkowym właściwym w sprawach zryczałtowanego podatku jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach podatku dochodowego (art. 13 ust. 1  i 
2 w związku z art. 11 ustawy). 
3)

 Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.). 
4) Przedsiębiorca okrętowy jest obowiązany za każdy miesiąc roku podatkowego obliczać zryczałtowany podatek od przychodu należnego i wpłacać ten podatek, bez 
wezwania, na rachunek urzędu skarbowego, w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, a za ostatni miesiąc roku podatkowego - w terminie złożenia 
zeznania.  

 
 

Pouczenia 
 

W przypadkach niewpłacenia w obowiązujących terminach należności wynikających z poz. 24-46 i 49 lub wpłacenia ich w niepełnej wysokości niniejsze zeznanie 
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. 




