
TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY  
– ROZLICZENIA z ORGANAMI WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI  

 
Tłumacz przysięgły prowadzący działalność gospodarczą zgodnie z aktualnymi 
przepisami ma dwie możliwości rozliczania się z sądem na podstawie faktury: 
 
I. TŁUMACZENIE JAKO DZIAŁALNOŚĆ WYKONYWANA OSOBIŚCIE 
 
Tłumacz przysięgły (niezależnie od tego, czy prowadzi działalność gospodarczą, czy jej 
nie prowadzi) ma prawo występować przed organami wymiaru sprawiedliwości 
(sądem i prokuraturą) i wystawiać organom faktury jako osoba fizyczna, a nie 
w ramach działalności gospodarczej. 
 
Zasady ogólne: 
W myśl postanowień art. 13 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 ze zm.) za przychody 
z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa 
się przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo 
samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił 
wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu 
sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym […]. 
 
Za przychody, o których mowa we wskazanym przepisie, uznaje się również 
wynagrodzenia za tłumaczenia wykonywane osobiście na zlecenie sądu lub 
prokuratora na podstawie właściwych przepisów. Obydwa kryteria określone w tym 
przepisie, tj. osobiste wykonywanie usługi i zlecenie wykonania tej usługi przez sąd 
lub prokuratora powinny być spełnione łącznie. 
 
W takiej sytuacji po zakończonej pracy tłumacz przysięgły wystawia fakturę, 
a na sądach i prokuraturach dokonujących wypłat wynagrodzenia tłumaczom 
przysięgłym (jako płatnikach) spoczywa obowiązek obliczania, pobierania 
i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od przychodów 
z działalności wykonywanej osobiście przez tłumaczy przysięgłych w postępowaniu 
sądowym lub dochodzeniowym na zlecenie sądu lub prokuratury. Zaliczka na podatek 
dochodowy pobierana jest w wysokości 18% wynagrodzenia pomniejszonego o koszty 
uzyskania przychodów w wysokości 20% (zgodnie z art. 22 ust. 9 u.p.d.o.f.), jest to 
więc korzystne podatkowo rozwiązanie dla tłumaczy przysięgłych. Na początku roku 
następującego po roku podatkowym tłumacz przysięgły otrzyma z sądów i prokuratur 
deklarację PIT, która zostanie także wysłana równocześnie do właściwego urzędu 
skarbowego. Należy pamiętać, że uzyskiwane w ten sposób dochody podlegają 
kumulacji z dochodami z innych źródeł, co oznacza, że podatnik- tłumacz przysięgły 
ma obowiązek wykazania ich w zeznaniu rocznym łącznie z innymi dochodami 
uzyskanymi w tymże roku, obliczenia od sumy dochodów należnego podatku 
dochodowego, zgodnie z art. 27 ust. 1 u.p.d.o.f., oraz jego rozliczenia 
wg obowiązującej skali podatkowej. 
 
Podatek VAT: 
Jeżeli tłumacz przysięgły jest płatnikiem podatku od towarów i usług (podatku VAT), 
stawki wynagrodzenia tłumacza przysięgłego podwyższa się o kwotę tego podatku 
obliczoną przy zastosowaniu obowiązującej w dniu orzekania o wynagrodzeniu 
właściwej stawki podatku od towarów i usług (podstawa prawna: Rozp. Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (Dz. U. z dnia 24 grudnia 2009 r.)). 



 
Warto pamiętać, że obowiązek podatkowy (obowiązek zapłaty podatku 
VAT) w przypadku świadczenia na zlecenie sądów powszechnych, 
administracyjnych, wojskowych lub prokuratury usług związanych 
z postępowaniem sądowym lub przygotowawczym (w tym usług 
tłumaczenia) powstaje w dacie otrzymania całości lub części zapłaty 
(podstawa prawna: art. 19a. ust. 5 pkt. 1) litera d) ustawy z dnia 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 ze zm.). 
w przypadku opóźnień w płatnościach, dzień wystawienia faktury VAT za 
tłumaczenie nie będzie mieć znaczenia dla ustalenia obowiązku podatkowego, 
bowiem tłumacz przysięgły ma prawo odprowadzić podatek VAT dopiero po 
otrzymaniu zapłaty. 
 
Jak wygląda to w praktyce: 
1. Fakturę z tytułu działalności wykonywanej osobiście tłumacz przysięgły wystawia 

poza działalnością gospodarczą (odrębna numeracja). Na fakturze VAT z tytułu 
działalności wykonywanej osobiście w nagłówku zamiast danych firmowych 
znajdują się dane osobowe oraz numer TP (bez firmy, pod którą tłumacz prowadzi 
działalność gospodarczą), poza tym faktura wygląda identycznie jak w przypadku 
działalności gospodarczej. 

2. Od tłumacza przysięgłego rozliczającego się z sądem na postawie faktury z tytułu 
działalności wykonywanej osobiście sąd będzie wymagał złożenia oświadczenia 
podatkowego (najlepiej przesłać od razu razem z fakturą). Wzór oświadczenia 
w Załączniku nr 1. 

3. Zaliczkę na podatek dochodowy odprowadzi za tłumacza sąd do właściwego 
urzędu skarbowego wskazanego w oświadczeniu. 

4. Fakturę księguje się w ewidencji sprzedaży VAT (prowadzonej łącznie dla 
działalności gospodarczej i dla zleceń z organów wymiaru sprawiedliwości), przy 
czym dochodu netto nie ujmuje się w KPIR (w przeciwnym przypadku dochód 
zostałby opodatkowany podwójnie). 

5. VAT od zleceń dla sądu odprowadza się po otrzymaniu płatności od sądu. 
6. Po zakończeniu roku następującego po roku podatkowym tłumacz otrzymuje 

z sądu deklarację PIT i na tej podstawie rozlicza podatek dochodowy 
za tłumaczenia na rzecz sadów i prokuratur. 

 
II. TŁUMACZENIE JAKO CZYNNOŚĆ WYKONYWANA w RAMACH 
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: 

 
Zasady ogólne: 
W dniu 22 maja 2014 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną 
nr DD2/033/30/KBF/14/RD-47426 w sprawie możliwości zaliczenia (w określonych 
warunkach) przychodów wymienionych w katalogu przychodów z działalności 
wykonywanej osobiście do źródła – działalność gospodarcza (Dz. Urz. MF z 2014 r., 
poz. 21). Interpretacja ta umożliwia m.in. tłumaczom przysięgłym zaliczenie 
przychodów uzyskiwanych w ramach zleceń od organów wymiaru sprawiedliwości do 
działalności gospodarczej (zamiast tradycyjnie traktować je jako dochody uzyskiwane 
osobiście).  
W związku z tym, jeśli za tłumaczenia wykonywane na zlecenie organów wymiaru 
sprawiedliwości tłumacz przysięgły woli wystawiać faktury w ramach prowadzonej 
przez siebie działalności gospodarczej i samodzielnie odprowadzać zaliczki na 
podatek dochodowy, to należy złożyć w sekretariacie organu wymiaru sprawiedliwości 
stosowne oświadczenie, że czynności tłumacza przysięgłego są przez danego tłumacza 
przysięgłego wykonywane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej 



i w związku z tym tłumacz zobowiązuje się do samodzielnego odprowadzenia zaliczek 
na podatek dochodowy stosownie do obowiązujących przepisów (art. 10 ust. 1 pkt 3 
u.p.d.o.f.). Poglądowy wzór oświadczenia znajduje się w Załączniku nr 2, jednak 
należy uwzględnić, że treść tych oświadczeń może różnić się w zależności od sądu, 
który je przygotował, więc warto zwrócić się do sądu zlecającego tłumaczenie 
po właściwy formularz. 
  
 Po złożeniu oświadczenia można organom wymiaru sprawiedliwości wystawiać 
faktury w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej i rozliczać 
podatek dochodowy w dokładnie taki sam sposób, jak w przypadku wszystkich innych 
faktur.  
 
Podatek VAT: 
Jeżeli tłumacz przysięgły prowadzący działalność gospodarczą jest jednocześnie 
płatnikiem podatku od towarów i usług (podatku VAT), stawki wynagrodzenia 
tłumacza przysięgłego podwyższa się o kwotę tego podatku obliczoną przy 
zastosowaniu obowiązującej w dniu orzekania o wynagrodzeniu właściwej stawki 
podatku od towarów i usług (podstawa prawna: Rozp. Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 18 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia za 
czynności tłumacza przysięgłego (Dz. U. z dnia 24 grudnia 2009 r.)). 
 
Warto pamiętać, że i w tym przypadku obowiązek podatkowy (obowiązek 
zapłaty podatku VAT) w przypadku świadczenia na zlecenie sądów 
powszechnych, administracyjnych, wojskowych lub prokuratury usług 
związanych z postępowaniem sądowym lub przygotowawczym (w tym 
usług tłumaczenia) powstaje w dacie otrzymania całości lub części zapłaty 
(podstawa prawna: art. 19a. ust. 5 pkt. 1) litera d) ustawy z dnia 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 ze zm.). 
w przypadku opóźnień w płatnościach, dzień wystawienia faktury VAT za 
tłumaczenie nie będzie mieć znaczenia dla ustalenia obowiązku podatkowego, 
bowiem tłumacz przysięgły ma prawo odprowadzić podatek VAT dopiero po 
otrzymaniu zapłaty. 
 
III. BRAK DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ A ZLECENIA OD ORGANÓW 
WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI: 
 
Nie  trzeba prowadzić działalności gospodarczej, by tłumaczyć na zlecenie organów 
wymiaru sprawiedliwości, bowiem tłumacz przysięgły ma prawo występować przed 
organami wymiaru sprawiedliwości jako osoba fizyczna, a nie firma.  w takiej sytuacji 
po zakończonej pracy tłumacz przysięgły wystawia rachunek, a na sądach 
i prokuraturach dokonujących wypłat wynagrodzenia tłumaczom przysięgłym  (jako 
płatnikach) spoczywa obowiązek obliczania, pobierania i odprowadzania zaliczek na 
podatek dochodowy od osób fizycznych od przychodów z działalności wykonywanej 
osobiście przez tłumaczy przysięgłych w postępowaniu sądowym lub 
dochodzeniowym na zlecenie sądu lub prokuratury zgodnie z art. 13 pkt. 6 ustawy 
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych  (Dz. U. z 2000 r. 
Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w trybie opisanym w punkcie I. 
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