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Treść:

Interpretacja indywidualna 
– stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu 
faktycznego w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 
osiąganych przez osoby fizyczne jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

31 grudnia 2021 r. wpłynął Pana wniosek z 29 grudnia 2021 r. o wydanie interpretacji 
indywidualnej, który dotyczy określenia stawki ryczałtu od przychodów 
ewidencjonowanych. Uzupełnił go Pan – w odpowiedzi na wezwanie – pismem z 15 
marca 2022 r. (wpływ ePUAP 16 marca 2022 r. i 21 marca 2022 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Na podstawie wpisu do CEIDG od 15 listopada 2021 r. prowadzi Pan jednoosobową 
działalność gospodarczą. Głównym przedmiotem Pana działalności gospodarczej są 
pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.
Z). Dodatkowo do Pana działalności gospodarczej zaliczono naprawę i konserwację 
urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z).

Świadczy Pan usługi robót budowlanych w obszarze branży energetyki wiatrowej w 
zakresie montażu, demontażu masztów pomiarowych (usługi mieszczące się odpowiednio 
w klasyfikacji PKWIU pod symbolem 43.99.) zbierających dane dotyczące prędkości i 
kierunku wiatru na różnych wysokościach; informacje o temperaturze, wilgotności, 
ciśnieniu atmosferycznym i opadach. Pozyskane dane z masztów umożliwiają ocenę 
potencjału energii wiatru dla konkretnej lokalizacji. Dodatkowo, są to także usługi 
serwisowe masztów pomiarowych (usługi mieszczące się odpowiednio w klasyfikacji 
PKWIU pod symbolem 33.13.11), w tym m.in. przeglądy okresowe i awaryjne.

Powyższe usługi świadczy Pan jako podwykonawca, współpracując ze spółką … Spółka z o. 
o. na podstawie zawartej umowy. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej 
stosuje Pan stawkę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 5,5% dla 
usług budowlanych w zakresie montażu i demontażu masztów pomiarowych, zgodnie z 
art. 12 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku 
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1993, z późn. zm.) oraz stawkę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w 
wysokości 8,5% w zakresie serwisu masztów pomiarowych zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. 
a) ww. ustawy. Jest Pan również czynnym podatnikiem podatku VAT.

W uzupełnieniu wniosku z 15 marca 2022 r. dodał Pan, że na podstawie wpisu do CEIDG z 
dniem 15 listopada 2021 r. rozpoczął Pan prowadzenie jednoosobowej działalności 
gospodarczej i dokonał Pan z tym momentem wyboru formy opodatkowania ryczałtem od 
przychodów ewidencjonowanych. Stąd wniosek dotyczy zarówno 2021 r., jak i 2022 r.

Żadna z okoliczności wskazanych w artykule 8 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku 
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie 
niestosowania opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z 
zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b w stosunku do podatników:

1) opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w
rozdziale 3;



2) korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od
podatku dochodowego;

3) osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

a) prowadzenia aptek,

b) uchylony,

c) działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

d) uchylony,

e) uchylony ,

f) działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów
mechanicznych;

4) wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie
odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych
źródeł energii;

5) podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie
działalności wykonywanej:

a) samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

b) w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez
jednego lub każdego z małżonków,

c) samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez
drugiego małżonka

- jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia 
tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach;

nie ma zastosowania w stosunku do Pana oraz prowadzonej przez Pana działalności 
gospodarczej.

Stąd w odniesieniu do art. 8 ust. 1 ww. ustawy, brak jest prawnych przeciwskazań do 
opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w zakresie 
prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej.

Ponadto, w roku podatkowym w którym został złożony wniosek, tj. 2021 r. oraz 2022 r. nie 
świadczył Pan i nie będzie świadczył żadnych usług/czynności w ramach stosunku pracy, 
bądź w ramach spółdzielczego stosunku pracy na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, 
odpowiadających czynnościom, które Pan wykonywał w 2021 r. lub wykonuje w ramach 
prowadzonej działalności gospodarczej, stąd nie będzie miało zastosowania ograniczenie 
z art. 8 ust. 2 ww. ustawy.

Świadczy Pan usługi robót budowlanych w obszarze branży energetyki wiatrowej w 
zakresie montażu oraz demontażu masztów pomiarowych.
Przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 
osiąganych przez osoby fizyczne nie definiują pojęcia usług budowlanych.

Niemniej w myśl z 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy,  to działalność usługowa pozarolnicza 
działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z 
Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług 
(PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r., poz. 2453, z 2018 r., poz. 2440, z 2019 r., poz. 2554 
oraz z 2020 r., poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

W rezultacie sięgnąć należy do klasyfikacji PKWiU, gdzie w ramach działów 41–43 
wyszczególniono:

- budynki i roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKWiU 41);



- budowle i roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów inżynierii lądowej i 
wodnej (PKWiU 42);

- roboty budowlane specjalistyczne (PKWiU 43)

Zgodnie z ww. Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług roboty budowlane obejmują:

- prace polegające na wznoszeniu nowych budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 
oraz budowli, począwszy od przygotowania terenu, przez zróżnicowany zakres 
robót ziemnych i fundamentowych (stan zerowy), wykonywanie elementów 
nośnych, przegród budowlanych, układanie i pokrywanie dachów (stan surowy), do 
robót montażowych, instalacyjnych i wykończeniowych;

- prace związane z przebudową, rozbudową, nadbudową, modernizacją, odbudową i 
remontem już istniejących budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz budowli, 
prace związane z inżynierią lądową i wodną;

- instalowanie budynków i budowli z prefabrykatów, instalowanie konstrukcji stalowych.

Ponadto, zasadne wydaje się odwołanie do definicji zawartej w ustawie z 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, z późn. zm.), gdzie w art. 3 pkt 7 wskazano, 
że przez roboty budowlane należy rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

Dodatkowo, w art. 3 pkt 1 ww. ustawy zdefiniowano, że jako obiekt budowlany należy 
rozumieć budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowlę stanowiącą 
całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami.

Natomiast w myśl art. 3 pkt 3 cyt. ustawy, przez budowlę należy rozumieć każdy obiekt 
budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, 
linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, 
wolnostojące maszty antenowe, wolnostojące trwale związane z gruntem urządzenia 
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, 
wolnostojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, 
składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 
podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów przemysłowych, 
elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, 
jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość 
użytkową.

Jak zostało wskazane w opisie stanu faktycznego, świadczy Pan usługi robót budowlanych 
montażu, demontażu masztów pomiarowych zbierających dane dotyczące prędkości i 
kierunku wiatru na różnych wysokościach; informacje o temperaturze, wilgotności, 
ciśnieniu atmosferycznym i opadach.

Maszty pomiarowe w świetle ww. art. 3 pkt 1 i pkt 3 są obiektem budowlanym, zaś w myśl 
art. 3 pkt 7 montaż i ich rozbiórka stanowi roboty budowlane.

Prowadzona przez Pana działalność gospodarcza w zakresie montażu i demontażu 
masztów pomiarowych sklasyfikowana jest pod symbolem PKWiU 43.99 – roboty 
budowlane specjalistyczne.

Z uwagi, że PKWiU składa się z siedmiu poziomów, w tym sekcja, dział, grupa, klasa, 
podkategoria, pozycja, uszczegóławiając wyżej wskazana działalność gospodarcza została 
sklasyfikowana pod symbolami:

- 43.99.70.0 - roboty związane z montażem i wznoszeniem konstrukcji z elementów
prefabrykowanych;

- 43.99.90.0 - roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót
budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych.



Stąd prowadzona przez Pana działalność gospodarcza pod symbolem PKWiU 43.99 jest 
działalnością usługową w myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku 
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Świadczy Pan usługi serwisowe masztów pomiarowych w tym m.in. przeglądy okresowe i 
awaryjne. Dokonywane są naprawy i konserwacje instalacji, urządzeń pomiarowych tych 
obiektów budowlanych. Prowadzona przez Pana w tym zakresie działalność gospodarcza 
sklasyfikowana została pod symbolem PKWiU 33.13.11 - naprawa i konserwacja urządzeń 
elektronicznych i optycznych.

Z uwagi, że PKWiU składa się z siedmiu poziomów, w tym sekcja, dział, grupa, klasa, 
podkategoria, pozycja uszczegóławiając wyżej, wskazana działalność gospodarcza została 
sklasyfikowana pod symbolem: PKWIU 33.13.11.0 - usługi naprawy i konserwacji 
instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych.

Stąd prowadzona przez Pana działalność gospodarcza pod symbolem PKWiU 33.13.11 jest 
działalnością usługową w myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku 
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Podatnicy mają uprawnienie do korzystania z ryczałtu od przychodów 
ewidencjonowanych jako formy opodatkowania, o ile zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy w roku 
poprzedzającym rok podatkowy uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej 
wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro lub uzyskali 
przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów 
wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro. W roku 
podatkowym 2021 nie uzyskał Pan przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej 
przekraczających kwotę 2 000 000 euro, zatem podlega Pan w tym zakresie 
opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Poza wskazaną działalnością w opisie stanu faktycznego nie uzyskuje Pan innych 
dochodów podlegających opodatkowaniu.

Prowadzi Pan działalność gospodarczą od 15 listopada 2021 r. Z momentem wypełnienia 
wniosku o wpis do CEiDG dokonano wyboru formy opodatkowania ryczałtem od 
przychodów ewidencjonowanych. Ta forma opodatkowania jest kontynuowana przez 
Pana w obecnym 2022 r.

Pytanie

Czy, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym 
od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne prawidłowa jest stawka 5,5% 
dla usług montażu i demontażu masztów pomiarowych (PKWIU 43.99.) oraz 8,5% dla usług 
serwisowych masztów pomiarowych (PKWIU 33.13.11), zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) 
ww. ustawy?

Pana stanowisko w sprawie

Uważa Pan, że do przychodów osiąganych z tytułu świadczenia usług budowlanych, 
sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) pod symbolem 43.99 
należy zastosować stawkę ryczałtu 5,5%.

Nie ulega wątpliwości, że przedmiotem świadczenia usług są usługi budowlane. Dział 41, 
42 i 43 PKWiU zawiera w swym zakresie roboty budowlane. W związku z tym, usługi 
znajdujące się w tych działach i odnoszące się do robót budowlanych z pewnością należy 
tak traktować. Mimo, że przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od 
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie definiują użytego w ww. 
przepisie pojęcia „roboty budowlane”, jednakże zasadne wydaje się być powołanie na 
przepis art. 3 pkt 7 ustawy Prawo budowlane.

Zgodnie z przepisem art. 3 ww. ustawy ilekroć w ustawie jest mowa o:



1) obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć budynek wraz z instalacjami i
urządzeniami technicznymi, budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz
z instalacjami i urządzeniami,

3) budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty,
estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolnostojące maszty antenowe,
wolnostojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące instalacje
przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska
odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów przemysłowych,
elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i
urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów
składających się na całość użytkową,

4) robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace
polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu
budowlanego,

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU), obiekty budowlane i roboty 
budowlane klasyfikowane zostały w sekcji F. Sekcja ta obejmuje: budynki i roboty 
budowlane związane ze wznoszeniem budynków; budowle i roboty ogólnobudowlane 
związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej; roboty specjalistyczne.

W obszarze działu sekcji F - roboty specjalistyczne mieszczą się m.in. roboty związane ze 
wznoszeniem konstrukcji stalowych; roboty związane z montażem i wznoszeniem 
konstrukcji z elementów prefabrykowanych oraz roboty związane z wykonywaniem 
pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych.

Zatem usługi, o których mowa we wniosku, sklasyfikowane są, zgodnie z Polską 
Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU), jako roboty budowlane specjalistyczne, o których 
mowa w sekcji F, w dziale 43 tej klasyfikacji.

Wobec powyższego, Pana zdaniem, zgodnie z art. 12 ust 1 pkt 6 lit. a) ustawy o 
zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez 
osoby fizyczne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 5,5% dla przychodów z 
działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem 
samochodowym o ładowności powyżej 2 ton.

Według Pana przy prowadzeniu działalności usługowej pod symbolem PKD 43.99.Z 
odpowiednio PKWiU 43.99, może Pan rozliczać podatek dochodowy w formie ryczałtu od 
przychodów ewidencjonowanych, a stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 
od powyższej działalności wynosi 5,5%.

Interpretacje indywidualne dotyczące opodatkowania ryczałtem od przychodów 
ewidencjonowanych w stosunku do wskazanego we wniosku PKWiU jednoznacznie 
określają, że roboty budowlane mogą być opodatkowane ryczałtem od przychodów 
ewidencjonowanych w wysokości 5,5% osiągniętego przychodu.

Pana zdaniem, działalność, którą prowadzi pod kodem PKD 33.13.Z (PKWiU 33.13.11.) 
może być opodatkowana ryczałtem - stawką 8,5%, ponieważ PKWiU 33.13.11 nie jest 
wyłączone z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, zgodnie z 
ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych 
przez osoby fizyczne.



Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 1 pkt 1 ww. ustawy, ustawa ta reguluje 
opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów 
(dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność 
gospodarczą.

Artykuł 4 ust. 1 pkt 12 powyższej ustawy stanowi, że przez pozarolniczą działalność 
gospodarczą, należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowy od osób 
fizycznych – ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej 
działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

a) wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b) polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i 
ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł 
wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Z kolei, art. 2 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stanowi, że osoby fizyczne oraz 
przedsiębiorstwa w spadku osiągające przychody z pozarolniczej działalności 
gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od 
przychodów ewidencjonowanych.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów 
ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z 
pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy 
o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta 
jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i 
przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”.

Przy czym, art. 4 ust. 1 pkt 1 powyższej ustawy stanowi, że za działalność usługową należy 
uważać pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone 
do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną 
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji 
Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r., poz. 2453, z 2018 r., poz. 2440, z 
2019 r., poz. 2554 oraz z 2020 r., poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest 
uzależniona od spełnienia określonych przesłanek ustawowych pozytywnych i 
negatywnych, które zostały sprecyzowane odpowiednio w art. 6 ust. 4 oraz art. 8 ustawy o 
zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez 
osoby fizyczne.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów 
ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

1) opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w 
rozdziale 3;

2) korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od 
podatku dochodowego;

3) osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

a) prowadzenia aptek,

b) uchylona,

c) działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,



d) uchylona,

e) uchylona,

f) działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów 
mechanicznych;

4) wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie 
odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych 
źródeł energii;

5) podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie 
działalności wykonywanej:

a) samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

b) w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez 
jednego lub każdego z małżonków,

c) samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez 
drugiego małżonka

- jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej 
działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach;

Żadna z okoliczności wymienionych w art. 8 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku 
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie dotyczy 
prowadzonej przez Pana działalności, w tym w szczególności przed rozpoczęciem 
działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy, nie 
wykonywał Pan w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności 
wchodzących w zakres działalności gospodarczej, którą aktualnie Pan prowadzi.

Z powyższego przepisu wynika, że brak jest prawnych przeciwwskazań do opodatkowania 
w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w zakresie prowadzonej przez Pana 
działalności.

Wysokość stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych została przez 
ustawodawcę ustalona w art. 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od 
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ww. ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 
wynosi 8,5% w przypadku przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z 
działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu 
powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8.

Pana zdaniem, jest Pan uprawniony do opodatkowania przychodów z działalności 
polegającej na usługach serwisowych masztów pomiarowych zryczałtowanym podatkiem 
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i może Pan 
stosować stawkę 8,5%.

W świetle powyższego uważa Pan, że spełnia warunki i jest uprawniony do opłacania 
zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 8,5% w ramach aktualnie 
prowadzonej działalności pod kodem PKWiU 33.13.11. Przedstawione przez Pana 
stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach podatkowych wydanych przez 
organy podatkowe w podobnych sprawach.

W uzupełnieniu wniosku dodał Pan, że do przychodów osiąganych z tytułu świadczenia 
usług budowlanych, sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) pod 
symbolem 43.99 – roboty budowlane specjalistyczne prawidłowe jest zastosowanie stawki 
ryczałtu 5,5%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku 
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.



Jak zostało to wykazane i uzasadnione powyżej usługi w zakresie montażu oraz 
demontażu masztów pomiarowych należy uznać za roboty budowlane, a świetle art. 12 
ust. 1 pkt 6 lit. a) ww. ustawy są one opodatkowane stawką ryczałtu 5,5%.

Natomiast ,do przychodów osiąganych z tytułu świadczenia usług serwisowych masztów 
pomiarowych w tym m.in. przeglądów okresowych i awaryjnych, sklasyfikowanych w 
Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) pod symbolem PKWiU 33.13.11 - naprawa i 
konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych będzie miała zastosowanie stawka 
ryczałtu 8,5%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku 
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Wskazana 
działalność gospodarcza sklasyfikowana została pod symbolem PKWiU 33.13.11 i mieści 
się ona w pojęciu działalności usługowej zdefiniowanej w art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, a 
ponadto rodzajowi świadczonych usług przez Pana ustawa o zryczałtowanym podatku 
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w żadnym z 
artykułów nie przypisuje innej wysokości ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Ocena stanowiska
Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.
Uzasadnienie interpretacji indywidualnej
Zgodnie z postanowieniami art. 1 pkt 1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym 
podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1993, z późn. zm.), ustawa ta reguluje opodatkowanie zryczałtowanym 
podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby 
fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. 
Stosownie do art. 6 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów 
ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z 
pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy 
o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta 
jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i 
przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”. Do 
przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.
W myśl art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatnicy opłacają w roku podatkowym 
ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w 
roku poprzedzającym rok podatkowy:

a) uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w 
wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro, lub

b) uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma 
przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 
euro.

Przy czym, w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od 
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, użyte w ustawie określenie 
pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą w 
rozumieniu ustawy o podatku dochodowym. 

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych 
przez osoby fizyczne przewiduje również wyłączenia z tej formy opodatkowania, o czym 
stanowi art. 8 ust. 1 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowania w formie ryczałtu od 
przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do 
podatników:

1) opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w 
rozdziale 3;



2) korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od 
podatku dochodowego;

3) osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

a) prowadzenia aptek,

b) uchylona,

f) działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

g) uchylona,

h) uchylona,

g) działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów 
mechanicznych;

4) wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie 
odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych 
źródeł energii;

5) podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie 
działalności wykonywanej:

d) samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

e) w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez 
jednego lub każdego z małżonków,

f) samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez 
drugiego małżonka

- jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej 
działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach;

6) (uchylony).

W myśl art. 8 ust. 2 ww. ustawy, jeżeli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub 
w formie spółki, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów 
ewidencjonowanych, uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów 
handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego 
pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze 
wspólników:

1) wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub

2) wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym

- w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w 
roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów 
ewidencjonowanych i, poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku 
podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

W artykule 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 
osiąganych przez osoby fizyczne zawarto wyłączenia opodatkowania ryczałtem od 
przychodów ewidencjonowanych, jednak – jak Pan wskazał – w przedmiotowej sprawie nie 
będą miały zastosowania wyłączenia zawarte w art. 8 powyższej ustawy.

Dodać należy, że sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania 
przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów 
ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu 
skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku 
przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego 
przedsiębiorcy, do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął 
pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, 



jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego (art. 9 ust. 1 ww. 
ustawy).

Wysokość stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych została określona w art. 12 
ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych 
przez osoby fizyczne i zależy od rodzaju faktycznie prowadzonej przez podatnika 
działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ww. ustawy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi m.
in.:

- 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności
gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z
zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy - art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a),

- 5,5% przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie
przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton - art. 12
ust. 1 pkt 6 lit. a).

Ponadto zauważyć należy, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od 
przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej 
działalności usług. Zatem konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych 
czynności do określonego grupowania PKWiU. Przy czym klasyfikacji tej do określonego 
symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik.

Stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od 
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, użyte w ustawie określenie 
„działalność usługowa” oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której 
przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i 
Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z 4 września 2015 r. w 
sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r., poz. 
2453, z 2018 r., poz. 2440, z 2019 r., poz. 2554 oraz z 2020 r., poz. 556), z zastrzeżeniem 
pkt 2 i 3.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, „działalność wytwórcza” oznacza działalność, w 
wyniku której powstają nowe wyroby, w tym również sprzedaż wyrobów własnej 
produkcji, prowadzoną przez podatnika.

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług pod pojęciem usług rozumie: 

# wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarczych prowadzących 
działalność o charakterze produkcyjnym, nietworzące bezpośrednio nowych dóbr 
materialnych - usługi na rzecz produkcji; 

# wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarki narodowej oraz na rzecz 
ludności, przeznaczone dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej i 
ogólnospołecznej. 

Przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 
osiąganych przez osoby fizyczne nie definiują pojęcia „roboty budowlane”. Dlatego 
zasadne jest powołanie się na przepis art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, z późn. zm.).

Zgodnie z powołanym przepisem przez:

- obiekt budowlany - należy rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury,
wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych (pkt 1);

- budowlę - należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem
małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele,
przepusty, sieci techniczne, wolnostojące maszty antenowe, wolnostojące trwale



związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące instalacje
przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także
części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni
jądrowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i
urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów
składających się na całość użytkową (pkt 3);

- roboty budowlane - należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie,
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego (pkt 7).

Robotami budowlanymi zgodnie z cyt. powyżej przepisami ustawy - Prawo budowlane są 
zatem prace polegające na budowie, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. Obiektami budowlanymi są zarówno 
budynki, budowle, jak i obiekty małej architektury.

W tym miejscu wskazać należy, że zgodnie rozporządzeniem Rady Ministrów z 4 września  
2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. z 2015 r., poz. 1676, z późn. 
zm.) roboty budowlane sklasyfikowane zostały w dziale 43 sekcji F.

Sekcja ta obejmuje: 

- budynki i pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej,

- roboty ogólnobudowlane i specjalistyczne w zakresie budownictwa i prac inżynierii 
lądowej i wodnej, które polegają na budowie (tzn. wznoszeniu obiektu 
budowlanego w określonym miejscu, odbudowie, rozbudowie i nadbudowie 
obiektu budowlanego),

- prace polegające na przebudowie, remoncie, rozbiórce lub montażu obiektu 
budowlanego, włączając montaż budowli z elementów prefabrykowanych oraz 
konstrukcji o charakterze stałym lub tymczasowym,

- realizację projektów budowlanych do sprzedaży.

Sekcja ta nie obejmuje:

- zarządzania projektami budowlanymi w zakresie obiektów inżynierii lądowej i wodnej, 
sklasyfikowanego w 71.1,

- wynajmu maszyn i urządzeń budowlanych bez operatora, sklasyfikowanego w 77.32,

- usług związanych z wykonywaniem instalacji elektrycznych dla systemów 
bezpieczeństwa, takich jak alarmy przeciwwłamaniowe i przeciwpożarowe z 
późniejszym monitoringiem, sklasyfikowanych w 80.20.10.0.

W przedstawionym we wniosku opisie stanu faktycznego wskazał Pan, że świadczone 
przez Pana usługi są sklasyfikowane wg PKWiU pod symbolami: 43.99 i 33.13.11. Zgodnie z 
Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) pod symbolem 43.99 sklasyfikowane zostały „
roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, 
gdzie indziej niesklasyfikowanych”. Natomiast, pod symbolem 33.13.11 sklasyfikowane 
zostały „usługi naprawy i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, 
kontrolnych i nawigacyjnych”.

Oznacza to, że wykonywane przez Pana usługi, sklasyfikowane wg PKWiU w dziale 43 
Sekcji F do grupowania 43.99, można uznać za usługi w zakresie wykonywania robót 
budowlanych. A zatem, przychody uzyskiwane przez Pana ze świadczenia powyższych 



usług mogą być opodatkowane 5,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, 
określoną w art. 12 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od 
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Natomiast wykonywane przez Pana usługi, sklasyfikowane wg PKWiU 33.13.11 pomimo, że 
związane są niewątpliwie z obiektami budowlanymi nie zostały zaliczone w Polskiej 
Klasyfikacji Wyrobów i Usług do robót budowlanych, lecz objęte są odrębnym 
grupowaniem. Sklasyfikowane zostały w sekcji C - Produkty Przetwórstwa Przemysłowego 
w Dziale 33 – Usługi naprawy, konserwacji i instalowania maszyn i urządzeń. Tym samym, 
usługi o symbolu PKWiU 33.13.11 nie stanowią usług budowlanych.

Wobec powyższego, uzyskiwane przychody ze świadczenia usług, sklasyfikowanych wg 
PKWiU pod symbolem 33.13.11 podlegają opodatkowaniu stawką ryczałtu od przychodów 
ewidencjonowanych w wysokości 8,5%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy o 
zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez 
osoby fizyczne.

Dodatkowe informacje

Organ nie jest uprawniony do przyporządkowywania formalnego usług do określonego 
grupowania klasyfikacyjnego. Kwestie dotyczące zaklasyfikowania usługi do właściwego 
grupowania statystycznego nie mieszczą się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy 
Ordynacja podatkowa. Tak więc interpretację wydano na podstawie wskazanego przez 
Pana we wniosku grupowania PKWiU oraz przedstawionego opisu sprawy.

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pan przedstawił i stanu prawnego, który 
obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Przy wydawaniu niniejszej interpretacji dokonaliśmy wyłącznie analizy okoliczności 
podanych we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku 
stan faktyczny jest zgodny ze stanem rzeczywistym. W ramach postępowania o wydanie 
interpretacji przepisów prawa podatkowego Organ nie przeprowadza postępowania 
dowodowego, lecz opiera się jedynie na stanie faktycznym przedstawionym we wniosku. 
Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania 
podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania 
okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.
Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji
· Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r., poz. 1540, ze zm.). 
Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie 
zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosuje się Pan do interpretacji.

· Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub
zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem
czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:
1) z zastosowaniem art. 119a;
2) w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
3) z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:



Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w
decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej
praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację
Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z 30 
sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2022 r., 
poz. 329; dalej jako „PPSA”). 

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę 
należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej 
(art. 53 § 1 PPSA):

· w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa 
Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 
PPSA), albo

· w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na 
adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na 
platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie 
naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej 
oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami 
skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z 
29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r., poz. 1540, ze zm.).


