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1. Identyfikator podatkowy NIP podatnika
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PWS-1
OŚWIADCZENIE O WYBORZE OPODATKOWANIA ZRYCZAŁTOWANYM
PODATKIEM OD WARTOŚCI SPRZEDANEJ PRODUKCJI
Podstawa prawna:
Składający:
Termin składania:
Miejsce składania:

Art. 7 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”.
Przedsiębiorca okrętowy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy (podatnik).
Zgodnie z art. 7 ust. 3, 5 i 6 oraz art. 8 ust. 3 ustawy.
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. zmiana danych zawartych w oświadczeniu
❑3. zakończenie działalności objętej ustawą
❑4. ponowny wybór opodatkowania zryczałtowanym podatkiem

2)

3)

4)

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 (wypełnić 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 składającego oświadczenie (zaznaczyć właściwy kwadrat):

❑1. osoba fizyczna
❑5. wspólnik spółki jawnej

❑2. osoba prawna
❑3. spółka komandytowo-akcyjna ❑4. wspólnik spółki cywilnej
❑6. wspólnik spółki komandytowej ❑7. przedsiębiorca zagraniczny

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

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

10. Kraj

13. Gmina

12. Powiat

14.Ulica

15. Nr domu

17. Miejscowość

16. Nr lokalu

18. Kod pocztowy

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

❑19. Budowa statku

❑20. Przebudowa statku

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

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

22. Data do (dzień-miesiąc-rok)

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

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

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘
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E. PODPIS PODATNIKA / OSÓB UPRAWNIONYCH LUB UPOWAŻNIONYCH DO
REPREZENTOWANIA PODATNIKA
24. Imię i nazwisko podatnika / osoby / osób uprawnionych lub upoważnionych do reprezentowania podatnika

25. Data wypełnienia oświadczenia
(dzień-miesiąc-rok)

26. 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 i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym.
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