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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 PODATKOWY1) 

 

 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. z 2019 r. poz. 471, z późn. zm.), 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 formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat): 
 

1. złożenie zeznania     2. korekta zeznania 

8. Rodzaj korekty (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

1. korekta zeznania, o której mowa w art. 81 Ordynacji podatkowej3)       

2. korekta zeznania, o której mowa w art. 81b § 1a Ordynacji podatkowej4)      

B. DANE PODATNIKA 

* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną             ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną 

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 

 9. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

        ❑1. podatnik niebędący osobą fizyczną                                                                       ❑2. osoba fizyczna  

 10. Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia ** 

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

 11. Kraj 
 

12. Województwo 13. Powiat 

 
 

14. Gmina 15. Ulica 16. Nr domu 
 

17. Nr lokalu 
 

 18. Miejscowość  19. Kod pocztowy 

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 
                                                                                                                                                                             

                                                                                       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 
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E. ZRYCZAŁTOWANY PODATEK NALEŻNY ZA KAŻDY MIESIĄC ROKU PODATKOWEGO5) 

 

 
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. ZRYCZAŁTOWANY PODATEK DO ZAPŁATY / NADPŁATA 
Wpłacony zryczałtowany podatek  48.  

                                                                                    

zł 
                                     zł                                                                     

zł 
Zryczałtowany podatek do zapłaty  
 
Od kwoty z poz. 23 należy odjąć kwotę z poz. 48. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0. 

49.  

                                                                                  zł 
                                                                                                               zł Nadpłata 

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

50.  
                                                                                   

zł 
                                                                                                               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) Ilekroć jest mowa o Ordynacji podatkowej oznacza to ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.). 
4) W przypadku zaznaczenia w poz. 8 kwadratu nr 2, korektę składa się wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty. 
5) 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 art. 3a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438, z późn. zm.). 
 
Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym 
skarbowym. 
 
 

 


