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Opr acowano
na
podstawie: t.j. Dz. U.
z 2012 r . poz. 361,
poz. 362, poz. 596,
poz. 769, poz. 1278,
1342, 1448, 1529,
1540, z 2013 r . poz.
21, 888, 1027, 1036,
1287, 1304, 1387,
1717, z 2014 r . poz.
223, 312, 567, 598,
773, 915.

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350

USTAWA
z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych
5R]G]LDá 1
Podmiot i przedmiot opodatkowania
Art. 1.
Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych.
Art. 2.
1. Przepisów ustawy nie stosuje VLĊ do:
1) przychodów z G]LDáDOQRĞFL rolniczej, z Z\MąWNLHP przychodów z G]LDáyZ
specjalnych produkcji rolnej;
2) przychodów z gospodarki OHĞQHM w rozumieniu ustawy o lasach;
3) przychodów SRGOHJDMąF\FK przepisom o podatku od spadków i darowizn;
4) przychodów Z\QLNDMąF\FK z F]\QQRĞFL które nie PRJą E\ü przedmiotem
prawnie skutecznej umowy;
5) przychodów z W\WXáX SRG]LDáX wspólnego PDMąWNX PDáĪRQNyZ w wyniku
ustania lub ograniczenia PDáĪHĔVNLHM ZVSyOQRĞFL PDMąWNRZHM oraz przychodów z W\WXáX wyrównania dorobków po ustaniu UR]G]LHOQRĞFL PDMąWNRZHM
PDáĪRQNyZ lub ĞPLHUFL jednego z nich;
6) przychodów (dochodów) SU]HGVLĊELRUF\ ĪHJOXJRZHJR opodatkowanych na
zasadach Z\QLNDMąF\FK z ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonaĪRZ\P (Dz. U. Nr 183, poz. 1353, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316 oraz z 2012
r. poz. 1540), z ]DVWU]HĪHQLHP art. 24a ust. 1a;
7) ĞZLDGF]HĔ na zaspokojenie potrzeb rodziny, o których mowa w art. 27 Kodeksu rodzinnego i RSLHNXĔF]HJR REMĊW\FK ZVSyOQRĞFLą PDMąWNRZą maá
ĪHĔVNą
2. ']LDáDOQRĞFLą UROQLF]ą w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest G]LDáDOQRĞü SROHJDMąFD na
wytwarzaniu produktów URĞOLQQ\FK lub ]ZLHU]ĊF\FK w stanie nieprzetworzonym
(naturalnym) z ZáDVQ\FK upraw albo hodowli lub chowu, w tym UyZQLHĪ produkcja PDWHULDáX siewnego, V]NyáNDUVNLHJR hodowlanego oraz reprodukcyjnego,
produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod IROLą produkcja URĞOLQ ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja PDWHULDáX zarodowego ]ZLHU]ąW ptactwa i owadów XĪ\WNRZ\FK produkcja ]ZLHU]ĊFD typu
SU]HP\VáRZR-fermowego oraz hodowla ryb, a WDNĪH G]LDáDOQRĞü w której mini2014-07-28
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malne okresy przetrzymywania zakupionych ]ZLHU]ąW i URĞOLQ w trakcie których
QDVWĊSXMH ich biologiczny wzrost, Z\QRV]ą co najmniej:
1) PLHVLąF – w przypadku URĞOLQ
2) 16 dni – w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego JĊVL lub
kaczek,
3) 6 tygodni – w przypadku SR]RVWDáHJR drobiu U]HĨQHJR
4) 2 PLHVLąFH – w przypadku SR]RVWDá\FK ]ZLHU]ąW
– OLF]ąF od dnia nabycia.
3. ']LDáDPL specjalnymi produkcji rolnej Vą uprawy w szklarniach i ogrzewanych
tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy URĞOLQ „in vitro”,
fermowa hodowla i chów drobiu U]HĨQHJR i QLHĞQHJR Z\OĊJDUQLH drobiu, hodowla i chów ]ZLHU]ąW futerkowych i laboratoryjnych, hodowla GĪGĪRZQLF hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i
chów innych ]ZLHU]ąW poza gospodarstwem rolnym.
3a. Nie VWDQRZLą G]LDáyZ specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów
]ZLHU]ąW w rozmiarach QLHSU]HNUDF]DMąF\FK ZLHONRĞFL RNUHĞORQ\FK w ]DáąF]QLNX
nr 2 do ustawy, zwanym Ä]DáąF]QLNLHP nr 2”.
4. ,OHNURü w ustawie jest mowa o gospodarstwie rolnym, oznacza to gospodarstwo
rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym.
5. (uchylony).
Art. 3.
1. Osoby fizyczne, MHĪHOL PDMą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, SRGOHJDMą RERZLą]NRZL podatkowemu od FDáRĞFL swoich dochodów
(przychodów) bez Z]JOĊGX na miejsce SRáRĪHQLD ĨUyGHá przychodów (nieograniczony RERZLą]HN podatkowy).
1a. Za RVREĊ PDMąFą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
XZDĪD VLĊ RVREĊ IL]\F]Qą która:
1) posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych RĞURGHN interesów Ī\FLRZ\FK lub
2) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej GáXĪHM QLĪ 183 dni w roku
podatkowym.
2. (uchylony).
2a. Osoby fizyczne, MHĪHOL nie PDMą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca
zamieszkania, SRGOHJDMą RERZLą]NRZL podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) RVLąJDQ\FK na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obRZLą]HN podatkowy).
2b. Za dochody (przychody) RVLąJDQH na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uwaĪD VLĊ w V]F]HJyOQRĞFL dochody (przychody) z:
1) pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie
stosunku VáXĪERZHJR stosunku pracy, pracy QDNáDGF]HM oraz VSyáG]LHOF]HJR
stosunku pracy, bez Z]JOĊGX na miejsce Z\SáDW\ wynagrodzenia;
2) G]LDáDOQRĞFL wykonywanej RVRELĞFLH na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez Z]JOĊGX na miejsce Z\SáDW\ wynagrodzenia;
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3) G]LDáDOQRĞFL gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
4) SRáRĪRQHM na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej QLHUXFKRPRĞFL w tym ze
VSU]HGDĪ\ takiej QLHUXFKRPRĞFL
3. Od podatku dochodowego od dochodu uzyskanego ze ĨUyGHá przychodów SRáoĪRQ\FK za JUDQLFą wolni Vą F]áRQNRZLH personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i XU]ĊGyZ konsularnych oraz inne osoby NRU]\VWDMąFH z przywilejów i
immunitetów dyplomatycznych lub konsularnych na podstawie umów lub powszechnie uznanych zwyczajów PLĊG]\QDURGRZ\FK jak UyZQLHĪ F]áRQNRZLH
ich rodzin SR]RVWDMąF\ z nimi we wspólnocie domowej, MHĪHOL nie Vą obywatelami polskimi i nie PDMą VWDáHJR pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 4. (uchylony).
Art. 4a.
Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje VLĊ z XZ]JOĊGQLHQLHP umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których VWURQą jest Rzeczpospolita Polska.
Art. 5.
Za terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu ustawy XZDĪD VLĊ UyZQLHĪ
]QDMGXMąFą VLĊ poza morzem terytorialnym Z\áąF]Qą VWUHIĊ HNRQRPLF]Qą w której
Rzeczpospolita Polska na podstawie prawa ZHZQĊWU]QHJR i zgodnie z prawem miĊ
dzynarodowym wykonuje prawa RGQRV]ąFH VLĊ do badania i eksploatacji dna morskiego i jego podglebia oraz ich zasobów naturalnych.
Art. 5a.
,OHNURü w ustawie jest mowa o:
1) inwestycjach – oznacza to ĞURGNL WUZDáH w budowie w rozumieniu ustawy z
dnia 29 ZU]HĞQLD 1994 r. o UDFKXQNRZRĞFL (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz.
1223, z SyĨQ zm.1)), zwanej dalej ÄXVWDZą o UDFKXQNRZRĞFL´
2) VNáDGQLNDFK PDMąWNRZ\FK – oznacza to aktywa w rozumieniu ustawy o raFKXQNRZRĞFL pomniejszone o SU]HMĊWH GáXJL funkcjonalnie ]ZLą]DQH z proZDG]RQą G]LDáDOQRĞFLą JRVSRGDUF]ą zbywcy, o ile GáXJL te nie ]RVWDá\
XZ]JOĊGQLRQH w cenie nabycia, o której mowa w art. 22g ust. 3;
3) SU]HGVLĊELRUVWZLH – oznacza to SU]HGVLĊELRUVWZR w rozumieniu przepisów
Kodeksu cywilnego;
4) zorganizowanej F]ĊĞFL SU]HGVLĊELRUVWZD – oznacza to organizacyjnie i finansowo Z\RGUĊEQLRQ\ w LVWQLHMąF\P SU]HGVLĊELRUVWZLH ]HVSyá VNáDGQLNyZ
materialnych i niematerialnych, w tym ]RERZLą]DQLD przeznaczonych do
realizacji RNUHĞORQ\FK ]DGDĔ gospodarczych, który zarazem PyJáE\ stanoZLü QLH]DOHĪQH SU]HGVLĊELRUVWZR samodzielnie UHDOL]XMąFH te zadania;

1)

=PLDQ\WHNVWXMHGQROLWHJRZ\PLHQLRQHMXVWDZ\]RVWDá\RJáRV]RQHZ']8]U1USR]
1241 i Nr 165, poz. 1316, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 585, Nr 199, poz.
1175 i Nr 232, poz. 1378.
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5) Ordynacji podatkowej – oznacza to XVWDZĊ z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z SyĨQ zm. 2));
6) G]LDáDOQRĞFL gospodarczej albo pozarolniczej G]LDáDOQRĞFL gospodarczej –
oznacza to G]LDáDOQRĞü ]DURENRZą
a) Z\WZyUF]ą EXGRZODQą handlRZą XVáXJRZą
b) SROHJDMąFą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze
]áyĪ
c) SROHJDMąFą na wykorzystywaniu rzeczy oraz ZDUWRĞFL niematerialnych i
prawnych
– SURZDG]RQą we ZáDVQ\P imieniu bez Z]JOĊGX na jej rezultat, w sposób
zorganizowany i FLąJá\ z której uzyskane przychody nie Vą zaliczane do innych przychodów ze ĨUyGHá wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–9;
7) ustawie o rehabilitacji zawodowej – rozumie VLĊ przez to XVWDZĊ z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i VSRáHF]QHM oraz zatrudnianiu
osób QLHSHáQRVSUDZQ\FK (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, Nr 171, poz.
1016, Nr 209, poz. 1243 i 1244 i Nr 291, poz. 1707);
8) XU]ĊG]LH skarbowym – oznacza to XU]ąG skarbowy, którym kieruje odpowiednio ZáDĞFLZ\ dla podatnika lub SáDWQLND naczelnik XU]ĊGX skarbowego;
9) ustawie o publicznym obrocie papierami ZDUWRĞFLRZ\PL – oznacza to ustaZĊ z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami
warWRĞFLRZ\PL 3) (Dz. U. z 2005 r. Nr 111, poz. 937, Nr 132, poz. 1108, Nr
143, poz.1199 i Nr 163, poz. 1362);
10) publicznym obrocie – oznacza to obrót publiczny, o którym mowa w art. 2
ustawy o publicznym obrocie papierami ZDUWRĞFLRZ\PL 4);
11) papierach ZDUWRĞFLRZ\FK – oznacza to papiery ZDUWRĞFLRZH o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 oraz z 2011 r. Nr 106, poz.
622, Nr 131, poz. 763 i Nr 234, poz. 1391);
12) dyskoncie – R]QDF]DWRUyĪQLFĊPLĊG]\NZRWąX]\VNDQą]Z\NXSXSDSLHUX
ZDUWRĞFLRZHJRSU]H]HPLWHQWDDZ\GDWNDPLSRQLHVLRQ\PLQDQDE\FLHSDSLeUXZDUWRĞFLRZHJRQDU\QNXSLHUZRWQ\POXEZWyUQ\PDZSU]\SDGNXQDEyFLDSDSLHUXZDUWRĞFLRZHJR ZGURG]HVSDGNXOXEGDURZL]Q\ – UyĪQLFĊPLĊ
G]\ NZRWą X]\VNDQą ] Z\NXSX D Z\GDWNDPL SRQLHVLRQymi przez spadkoGDZFĊOXEGDUF]\ĔFĊQDQDE\FLHWHJRSDSLHUXZDUWRĞFLRZHJR

Zmiany tekstu jednolitego wymieniRQHMXVWDZ\]RVWDá\ RJáRV]RQH Z']8]U1USR]
727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz.
1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192,
poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671, z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109 i Nr
209, poz. 1316, 1318 i 1320, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 131, poz.
1075, Nr 157, poz. 1241, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652 i Nr 216, poz.
1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230 Nr 57, poz. 355, Nr 127, poz. 858, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz.
1228 i Nr 197, poz. 1306 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 173, Nr 75, poz. 398, Nr 106, poz. 622, Nr 134,
poz. 781, Nr 171, poz. 1016, Nr 186, poz. 1100, Nr 199, poz. 1175, Nr 232, poz. 1378, Nr 234, poz.
1391 i Nr 291, poz. 1707.
3)
8WUDFLáDPRF
4)
8WUDFLáDPRF

2)
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13) pochodnych instrumentach finansowych – oznacza to instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
obrocie instrumentami finansowymi;
14) funduszach NDSLWDáRZ\FK – oznacza to fundusze inwestycyjne oraz fundusze
zagraniczne, o których mowa w przepisach o funduszach inwestycyjnych,
oraz ubezpieczeniowe fundusze NDSLWDáRZH G]LDáDMąFH na podstawie przepisów ustawy o G]LDáDOQRĞFL ubezpieczeniowej, z Z\MąWNLHP funduszy emerytalnych, o których mowa w przepisach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;
15) ustawie o ]U\F]DáWRZDQ\P podatku dochodowym – oznacza to XVWDZĊ z dnia
20 listopada 1998 r. o ]U\F]DáWRZDQ\P podatku dochodowym od niektórych
przychodów RVLąJDQ\FK przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z
SyĨQ zm.5));
16) ustawie o G]LDáDOQRĞFL SRĪ\WNX publicznego – oznacza to XVWDZĊ z dnia 24
kwietnia 2003 r. o G]LDáDOQRĞFL SRĪ\WNX publicznego i o wolontariacie (Dz.
U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z SyĨQ zm.6));
17) ustawie o podatku od towarów i XVáXJ – oznacza to XVWDZĊ z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i XVáXJ (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054);
18) ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym – oznacza to XVWDZĊ z dnia 19
grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr
19, poz.100, z 2010 r. Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 232, poz. 1378);
19) (uchylony);
19a) samochodzie osobowym – oznacza to pojazd samochodowy w rozumieniu
SU]HSLVyZRUXFKXGURJRZ\PRGRSXV]F]DOQHMPDVLHFDáNRZLWHMQLHSU]HNUaF]DMąFHMWRQ\NRQVWUXNF\MQLHSU]H]QDF]RQ\GRSU]HZR]XQLHZLĊFHMQLĪ
RVyEáąF]QLH] NLHURZFą]Z\MąWNLHP
D SRMD]GXVDPRFKRGRZHJRPDMąFHJRMHGHQU]ąGVLHG]HĔNWyU\RGG]LHOoQ\MHVWRGF]ĊĞFLSU]H]QDF]RQHMGRSU]HZR]XáDGXQNyZĞFLDQąOXEWUZaáąSU]HJURGą
– klasyfikowanego na podstawie przepisów o ruchu drogowym do
podrodzaju: wielozadaniowy, van lub
– ]RWZDUWąF]ĊĞFLąSU]H]QDF]RQąGRSU]HZR]XáDGXnków,
E SRMD]GXVDPRFKRGRZHJRNWyU\SRVLDGDNDELQĊNLHURZF\]MHGQ\PU]Ċ
GHP VLHG]HĔ L QDGZR]LH SU]H]QDF]RQH GR SU]HZR]X áDGXQNyZ MDNR
konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,

=PLDQ\Z\PLHQLRQHMXVWDZ\]RVWDá\RJáRV]RQHZ']8]U1USR]L1USR]
1324, z 2001 r. Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 125, poz. 1363 i 1369 i Nr 134, poz. 1509, z
2002 r. Nr 141, poz. 1183, Nr 169, poz. 1384, Nr 172, poz. 1412 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr
45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302 i Nr 202, poz. 1958, z 2004 r.
Nr 210, poz. 2135 i Nr 263, poz. 2619, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1366 i Nr 169,
poz. 1420, z 2006 r. Nr 183, poz. 1353 i Nr 217, poz. 1588, z 2008 r. Nr 141, poz. 888, Nr 143, poz.
894 i Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 201, poz. 1541, z 2010 r. Nr 3, poz. 13, Nr
28, poz. 146, Nr 75, poz. 473, Nr 219, poz. 1442 i Nr 226, poz. 1478 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622
i Nr 131, poz. 764.
6)
=PLDQ\WHNVWXMHGQROLWHJRZ\PLHQLRQHMXVWDZ\]RVWDá\RJáRV]one w Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz.
654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244 i Nr 232, poz.
1378.
5)
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F SRMD]GXVSHFMDOQHJRMHĪHOL]GRNXPHQWyZZ\GDQ\FK]JRGQLH]SU]HSisami o rXFKXGURJRZ\PZ\QLNDĪHGDQ\SRMD]GMHVWSRMD]GHPVSHFMDlQ\PLMHĪHOLVSHáQLRQHVąUyZQLHĪZDUXQNL]DZDUWHZRGUĊEQ\FKSU]eSLVDFKRNUHĞORQHGODQDVWĊSXMąF\FKSU]H]QDF]HĔ
– agregat elektryczny/spawalniczy,
– do prac wiertniczych,
– koparka, koparko-spycharka,
– áDGRZDUND
– SRGQRĞQLNGRSUDFNRQVHUZDF\MQR-PRQWDĪRZ\FK
– ĪXUDZVDPRFKRGRZ\
G SRMD]GXVDPRFKRGRZHJRRNUHĞORQHJRZSU]HSLVDFKZ\GDQ\FKQDSRdVWDZLHDUWDXVWXVWDZ\RSRGDWNXRGWRZDUyZLXVáXJ
20) PDá\P podatniku – oznacza to podatnika, u którego ZDUWRĞü przychodu ze
VSU]HGDĪ\ (wraz z NZRWą QDOHĪQHJR podatku od towarów i XVáXJ nie przeNURF]\áD w poprzednim roku podatkowym Z\UDĪRQHM w ]áRW\FK kwoty odSRZLDGDMąFHM UyZQRZDUWRĞFL 1 200 000 euro; przeliczenia kwot Z\UDĪRQ\FK
w euro dokonuje VLĊ ZHGáXJ ĞUHGQLHJR kursu euro RJáDV]DQHJR przez Narodowy Bank Polski na pierwszy G]LHĔ roboczy SDĨG]LHUQLND poprzedniego
roku podatkowego, w ]DRNUąJOHQLX do 1000 ]á
21) certyfikacie rezydencji – oznacza to ]DĞZLDGF]HQLH o miejscu zamieszkania
podatnika dla celów podatkowych wydane przez ZáDĞFLZ\ organ administracji podatkowej SDĔVWZD miejsca zamieszkania podatnika;
22) zagranicznym ]DNáDG]LH – oznacza to:
a) VWDáą SODFyZNĊ poprzez NWyUą podmiot PDMąF\ miejsce zamieszkania na
terytorium jednego SDĔVWZD wykonuje FDáNRZLFLH lub F]ĊĞFLRZR G]LDáDlQRĞü na terytorium innego SDĔVWZD a w V]F]HJyOQRĞFL RGG]LDá przedstawicielstwo, biuro, IDEU\NĊ warsztat albo miejsce wydobywania bogactw
naturalnych,
b) plac budowy, EXGRZĊ PRQWDĪ lub LQVWDODFMĊ prowadzone na terytorium
jednego SDĔVWZD przez podmiot PDMąF\ miejsce zamieszkania na terytorium innego SDĔVWZD
c) RVREĊ która w imieniu i na rzecz podmiotu PDMąFHJR miejsce zamieszkania na terytorium jednego SDĔVWZD G]LDáD na terytorium innego SDĔVWZD
MHĪHOL osoba ta ma SHáQRPRFQLFWZR do zawierania w jego imieniu umów i
SHáQRPRFQLFWZR to faktycznie wykonuje
– chyba ĪH umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, której VWURQą jest
Rzeczpospolita Polska, stanowi inaczej;
23) ustawie o emeryturach NDSLWDáRZ\FK – oznacza to XVWDZĊ z dnia 21 listopada
2008 r. o emeryturach NDSLWDáRZ\FK (Dz. U. Nr 228, poz. 1507, z 2010 r. Nr
254, poz. 1700 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398);
24) PKWiU – oznacza to 3ROVNą .ODV\ILNDFMĊ Wyrobów i 8VáXJ ZSURZDG]RQą
UR]SRU]ąG]HQLHP Rady Ministrów z dnia 29 SDĨG]LHUQLND 2008 r. w sprawie
Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i 8VáXJ (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293
i Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256 i Nr 222, poz. 1753);
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25) oznaczeniu „ex” – oznacza to, ĪH zakres wymienionych wyrobów lub XVáXJ
jest ZĊĪV]\ QLĪ RNUHĞlony w podanym grupowaniu PKWiU;
26) VSyáFH QLHEĊGąFHM RVREą SUDZQą – oznacza to VSyáNĊ QLHEĊGąFą podatnikiem
podatku dochodowego;
27) rachunku zbiorczym – oznacza to rachunek zbiorczy w rozumieniu ustawy z
dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
  VSyáFH – R]QDF]D WR EĊGąFą SRGDWQLNLHP SRGDWNX GRFKRGRZHJR RG RVyE
prawnych:
D VSyáNĊNDSLWDáRZąZW\PWDNĪHVSyáNĊ]DZLą]DQąQDSRGVWDZLHUR]SoU]ąG]HQLD 5DG\ :(  QU  ] GQLD  SDĨG]LHUQLND  U Z
VSUDZLH VWDWXWX VSyáNL HXURSHMVNLHM 6(  '] 8U] :( /  ]
VWU]SyĨQ]P']8U]8(3ROVNLHZ\GDQLHVSHFMDOQH
rozdz. 6, t. 4, str. 251),
E VSyáNĊNDSLWDáRZąZRUJDQL]DFML
F VSyáNĊNRPDQG\WRZR-DNF\MQą PDMąFąVLHG]LEĊOXE]DU]ąGQDWHU\WRULXP
Rzeczypospolitej Polskiej,
G VSyáNĊQLHPDMąFąRVRERZRĞFLSUDZQHMPDMąFąVLHG]LEĊOXE]DU]ąGZLnQ\PSDĔVWZLHMHĪHOL]JRGQLH]SU]HSLVDPLSUDZDSRGDWNRZHJRWHJRLnQHJR SDĔVWZD MHVW WUDNWRZDQD MDN RVRED SUDZQD L SRdlega w tym paĔ
VWZLH RSRGDWNRZDQLX RG FDáRĞFL VZRLFK GRFKRGyZ EH] Z]JOĊGX QD
PLHMVFHLFKRVLąJDQLD
29) udziale (akcji) – R]QDF]DWRUyZQLHĪRJyáSUDZLRERZLą]NyZZVSyOQLNDZ
VSyáFHRNWyUHMPRZDZSNWOLWFLG
  NDSLWDOH ]DNáDGRZ\P – oznacza to UyZQLHĪ NDSLWDá SRGVWDZRZ\ VSyáNL R
której mowa w pkt 28 lit. c i d;
31) udziale w zyskach osób prawnych – R]QDF]D WR UyZQLHĪ XG]LDá Z ]\VNDFK
VSyáHNRNWyU\FKPRZDZSNWOLWFLG
  REMĊFLX XG]LDáX DNFML  – R]QDF]D WR UyZQLHĪ X]\VNDQLH SU]H] ZVSólnika
VSyáNLRNWyUHMPRZDZSNWOLWFLGRJyáXSUDZLRERZLą]NyZZVSyOQiNDZWHMVSyáFH
33) wspólniku – R]QDF]DWRUyZQLHĪDNFMRQDULXV]D
Art. 5b.
1. Za SR]DUROQLF]ą G]LDáDOQRĞü JRVSRGDUF]ą nie uznaje VLĊ F]\QQRĞFL MHĪHOL áąF]QLH
VSHáQLRQH Vą QDVWĊSXMąFH warunki:
1) RGSRZLHG]LDOQRĞü wobec osób trzecich za rezultat tych F]\QQRĞFL oraz ich
wykonywanie, z Z\áąF]HQLHP RGSRZLHG]LDOQRĞFL za SRSHáQLHQLH czynów
niedozwolonych, ponosi ]OHFDMąF\ wykonanie tych F]\QQRĞFL
2) Vą one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez ]OHFDMąFHJR te F]\QQRĞFL
3) Z\NRQXMąF\ te F]\QQRĞFL nie ponosi ryzyka gospodarczego ]ZLą]DQHJR z
SURZDG]RQą G]LDáDOQRĞFLą
 -HĪHOL SR]DUROQLF]ą G]LDáDOQRĞü JRVSRGDUF]ą SURZDG]L VSyáND QLHEĊGąFD RVREą
SUDZQąSU]\FKRG\ZVSyOQLND]XG]LDáXZWDNLHMVSyáFHRNUHĞORQHQDSRGVWDZLH
DUWXVWX]QDMHVLĊ]DSU]\FKRG\]HĨUyGáDRNWyU\PPRZDZDUWXVW
pkt 3.
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Art. 5c. (uchylony).
Art. 5d.
6SHáQLHQLHZ\PDJDĔGODSRMD]GyZVDPRFKRGRZ\FKRNUHĞORQ\FKZ
  DUW D SNW D OLW D L E VWZLHUG]D VLĊ QD SRGVWDZLH GRGDWNRZHJR EDGDQLD
WHFKQLF]QHJR SU]HSURZDG]RQHJR SU]H] RNUĊJRZą VWDFMĊ NRQWUROL SRMD]GyZ
SRWZLHUG]RQHJR]DĞZLDGF]HQLHPZ\GDQ\PSU]H]WĊVWDFMĊRUD]GRZRGXUejestracyjnego pojazdu zaZLHUDMąFHJR RGSRZLHGQLą DGQRWDFMĊ R VSHáQLHQLX
W\FKZ\PDJDĔ
  DUW D SNW D OLW F VWZLHUG]D VLĊ QD SRGVWDZLH GRNXPHQWyZ Z\GDQ\FK
zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.
Art. 6.
1. 0DáĪRQNRZLH SRGOHJDMą RGUĊEQHPX opodatkowaniu od RVLąJDQ\FK przez nich
dochodów.
2. 0DáĪRQNRZLH SRGOHJDMąF\ RERZLą]NRZL podatkowemu, o którym mowa w art. 3
ust. 1, PLĊG]\ którymi istnieje przez FDá\ rok podatkowy ZVSyOQRĞü PDMąWNRZD
SR]RVWDMąF\ w ]ZLą]NX PDáĪHĔVNLP przez FDá\ rok podatkowy PRJą E\ü z zaVWU]HĪHQLHP ust. 8, na wspólny wniosek Z\UDĪRQ\ w zeznaniu podatkowym,
opodatkowani áąF]QLH od sumy swoich dochodów RNUHĞORQ\FK zgodnie z art. 9
ust. 1 i 1a, po uprzednim odliczeniu, RGUĊEQLH przez NDĪGHJR z PDáĪRQNyZ kwot
RNUHĞORQ\FK w art. 26 i art. 26c; w tym przypadku podatek RNUHĞOD VLĊ na LPLĊ
obojga PDáĪRQNyZ w podwójnej Z\VRNRĞFL podatku obliczonego od SRáRZ\
áąF]Q\FK dochodów PDáĪRQNyZ
2a. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, PRĪH E\ü Z\UDĪRQ\ przez jednego z PDáĪRnków. :\UDĪHQLH wniosku przez jednego z PDáĪRQNyZ traktuje VLĊ na równi ze
]áRĪHQLHP przez niego RĞZLDGF]HQLD o XSRZDĪQLHQLX go przez jego ZVSyáPDá
ĪRQND do ]áRĪHQLD wniosku o áąF]QH opodatkowanie ich dochodów. 2ĞZLDGF]enie to VNáDGD VLĊ pod rygorem RGSRZLHG]LDOQRĞFL karnej za IDáV]\ZH zeznania.
3. Zasada Z\UDĪRQD w ust. 2 ma zastosowanie UyZQLHĪ MHĪHOL jeden z PDáĪRQNyZ
w roku podatkowym nie X]\VNDá przychodów ze ĨUyGHá z których dochód jest
opodatkowany zgodnie z art. 27, lub RVLąJQąá dochody w Z\VRNRĞFL niepowoduMąFHM RERZLą]NX uiszczenia podatku.
3a. Zasady i sposób opodatkowania, o których mowa w ust. 2 i 3, PDMą zastosowanie
UyZQLHĪ do:
1) PDáĪRQNyZ którzy PDMą miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w
innym QLĪ Rzeczpospolita Polska SDĔVWZLH F]áRQNRZVNLP Unii Europejskiej
lub w innym SDĔVWZLH QDOHĪąF\P do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej,
2) PDáĪRQNyZ z których jeden podlega nieograniczonemu RERZLą]NRZL podatkowemu w Rzeczypospolitej Polskiej a drugi ma miejsce zamieszkania
dla celów podatkowych w innym QLĪ Rzeczpospolita Polska SDĔVWZLH
F]áRQNRZVNLP Unii Europejskiej lub w innym SDĔVWZLH QDOHĪąF\P do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej
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– MHĪHOL RVLąJQĊOL SRGOHJDMąFH opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej przychody w Z\VRNRĞFL VWDQRZLąFHM áąF]QLH co najmniej 75% FDáNowitego przychodu RVLąJQLĊWHJR przez oboje PDáĪRQNyZ w danym roku podatkowym i udokumentowali certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla
celów podatkowych; przepisy ust. 8–10 stosuje VLĊ odpowiednio.
4. Od dochodów rodzica lub opiekuna prawnego, SRGOHJDMąFHJR RERZLą]NRZL podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, EĊGąFHJR SDQQą kawalerem, wdoZą wdowcem, UR]ZyGNą rozwodnikiem albo RVREą w stosunku do której orzeczono VHSDUDFMĊ w rozumieniu RGUĊEQ\FK przepisów, lub RVREą SR]RVWDMąFą w
]ZLą]NX PDáĪHĔVNLP MHĪHOL jej PDáĪRQHN ]RVWDá pozbawiony praw rodzicielskich
lub odbywa NDUĊ pozbawienia ZROQRĞFL MHĪHOL ten rodzic lub opiekun w roku
podatkowym samotnie wychowuje dzieci:
1) PDáROHWQLH
2) bez Z]JOĊGX na ich wiek, które zgodnie z RGUĊEQ\PL przepisami otrzymywaá\ ]DVLáHN (dodatek) SLHOĊJQDF\MQ\ lub UHQWĊ VRFMDOQą
3) do XNRĔF]HQLD 25 roku Ī\FLD XF]ąFH VLĊ w V]NRáDFK o których mowa w
przepisach o systemie RĞZLDW\ przepisach o szkolnictwie Z\ĪV]\P lub w
przepisach UHJXOXMąF\FK system RĞZLDWRZ\ lub szkolnictwo Z\ĪV]H oboZLą]XMąF\FK w innym QLĪ Rzeczpospolita Polska SDĔVWZLH MHĪHOL w roku
podatkowym nie X]\VNDá\ dochodów SRGOHJDMąF\FK opodatkowaniu na zasadach RNUHĞORQ\FK w art. 27 lub art. 30b w áąF]QHM Z\VRNRĞFL przekraczaMąFHM NZRWĊ VWDQRZLąFą iloraz kwoty ]PQLHMV]DMąFHM podatek oraz stawki podatku, RNUHĞORQ\FK w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, z Z\MąWNLHP renty rodzinnej
– podatek PRĪH E\ü RNUHĞORQ\ z ]DVWU]HĪHQLHP ust. 8, na wniosek Z\UDĪRQ\ w
rocznym zeznaniu podatkowym, w podwójnej Z\VRNRĞFL podatku obliczonego
od SRáRZ\ dochodów osoby samotnie Z\FKRZXMąFHM dzieci, z XZ]JOĊGQLHQLHP
art. 7, z tym ĪH do sumy tych dochodów nie wlicza VLĊ dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób ]U\F]DáWRZDQ\ na zasadach RNUHĞORQ\FK w tej
ustawie.
4a. Zasada i sposób opodatkowania, o których mowa w ust. 4, PDMą zastosowanie
UyZQLHĪ do osób, o których mowa w art. 3 ust. 2a, samotnie Z\FKRZXMąF\FK w
roku podatkowym dzieci, MHĪHOL áąF]QLH VSHáQLDMą QDVWĊSXMąFH warunki:
1) PDMą miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym QLĪ Rzeczpospolita Polska SDĔVWZLH F]áRQNRZVNLP Unii Europejskiej lub w innym paĔ
stwie QDOHĪąF\P do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej;
2) RVLąJQĊá\ SRGOHJDMąFH opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przychody w Z\VRNRĞFL VWDQRZLąFHM co najmniej 75% FDáNRZLWHJR
przychodu RVLąJQLĊWHJR w danym roku podatkowym;
3) XGRNXPHQWRZDá\ certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów
podatkowych.
4b. Do podatników, o których mowa w ust. 4a, przepisy ust. 8–10 stosuje VLĊ odpowiednio.
5. (uchylony).
6. (uchylony).
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7. (uchylony).
8. Sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2 i 4, nie ma zastosowania w sytuacji, gdy FKRFLDĪE\ do jednego z PDáĪRQNyZ osoby samotnie Z\FKRZXMąFHM
dzieci lub do jej dziecka PDMą zastosowanie przepisy art. 30c, ustawy o zryczaá
towanym podatku dochodowym lub ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku
WRQDĪRZ\P
9. Zasada RNUHĞORQD w ust. 8 nie dotyczy osób, o których mowa w art. 1 pkt 2
ustawy o ]U\F]DáWRZDQ\P podatku dochodowym QLHNRU]\VWDMąF\FK jednoczeĞQLH z opodatkowania przychodów z pozarolniczej G]LDáDOQRĞFL gospodarczej lub
z G]LDáyZ specjalnych produkcji rolnej na zasadach RNUHĞORQ\FK w art. 30c albo
w ustawie o ]U\F]DáWRZDQ\P podatku dochodowym, albo w ustawie z dnia 24
sierpnia 2006 r. o podatku WRQDĪRZ\P
10. Sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2 i 4, nie ma zastosowania do
podatników, którzy wniosek, Z\UDĪRQ\ w zeznaniu podatkowym, RNUHĞORQ\ w
ust. 2 i 4, ]áRĪą po terminie, o którym mowa w art. 45 ust. 1.
11. Za FDáNRZLWH przychody, o których mowa w ust. 3a i 4a, XZDĪD VLĊ przychody
RVLąJQLĊWH ze ĨUyGHá RNUHĞORQ\FK w art. 10 ust. 1, bez Z]JOĊGX na miejsce SRáoĪHQLD tych ĨUyGHá przychodów.
12. Przepisy ust. 3a i 4a stosuje VLĊ pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wyQLNDMąFHM z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów PLĊG]\QDURGRZ\FK których VWURQą jest Rzeczpospolita Polska,
do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego SDĔVWZD w którym osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania dla celów
podatkowych.
13. Na ĪąGDQLH organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnicy, o
których mowa w ust. 3a i 4a, Vą RERZLą]DQL XGRNXPHQWRZDü Z\VRNRĞü FDáNRZitych przychodów RVLąJQLĊW\FK w danym roku podatkowym, SU]HGVWDZLDMąF zaĞZLDGF]HQLH wydane przez ZáDĞFLZ\ organ podatkowy innego QLĪ Rzeczpospolita Polska SDĔVWZD F]áRQNRZVNLHJR Unii Europejskiej lub innego SDĔVWZD naleĪąFHJR do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej, w którym osoby te PDMą miejsce zamieszkania dla celów podatkowych lub
inny dokument SRWZLHUG]DMąF\ Z\VRNRĞü FDáNRZLW\FK przychodów RVLąJQLĊW\FK
w danym roku podatkowym.
Art. 6a.
1. Wniosek o áąF]QH opodatkowanie dochodów PDáĪRQNyZ PLĊG]\ którymi istniaáD w roku podatkowym ZVSyOQRĞü PDMąWNRZD PRĪH E\ü WDNĪH ]áRĪRQ\ przez
podatnika, który:
1) ]DZDUá ]ZLą]HN PDáĪHĔVNL przed UR]SRF]ĊFLHP roku podatkowego, a jego
PDáĪRQHN ]PDUá w trakcie roku podatkowego;
2) SR]RVWDZDá w ]ZLą]NX PDáĪHĔVNLP przez FDá\ rok podatkowy, a jego maá
ĪRQHN ]PDUá po XSá\ZLH roku podatkowego przed ]áRĪHQLHP zeznania podatkowego.
2. Do podatników, którzy ]áRĪ\OL wniosek, o którym mowa w ust. 1:
1) stosuje VLĊ sposób opodatkowania RNUHĞORQ\ w art. 6 ust. 2;
2) stosuje VLĊ przepisy art. 6 ust. 3, 3a i 8–13;
2014-07-28

©Kancelaria Sejmu

s. 11/179

3) nie stosuje VLĊ przepisu art. 6 ust. 4.
Art. 7.
1. Dochody PDáROHWQLFK dzieci ZáDVQ\FK i przysposobionych, z Z\MąWNLHP dochodów z ich pracy, stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do
swobodnego XĪ\WNX SRGOHJDMąFH opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dolicza VLĊ do dochodów rodziców, chyba ĪH rodzicom nie SU]\Váuguje prawo pobierania SRĪ\WNyZ ze ĨUyGHá przychodów dzieci.
2. -HĪHOL PDáĪRQNRZLH SRGOHJDMą RGUĊEQHPX opodatkowaniu, dochody PDáROHWQLFK
dzieci dolicza VLĊ po SRáRZLH do dochodu NDĪGHJR z PDáĪRQNyZ
3. Przepis ust. 2 nie ma zastosowania do PDáĪRQNyZ w stosunku do których orzeczono VHSDUDFMĊ w rozumieniu RGUĊEQ\FK przepisów.
Art. 8.
1. Przychody z XG]LDáX w VSyáFH QLHEĊGąFHM RVREą SUDZQą ze wspólnej ZáDVQRĞFL
wspólnego SU]HGVLĊZ]LĊFLD wspólnego posiadania lub wspólnego XĪ\WNRZDQLD
rzeczy lub praw PDMąWNRZ\FK u NDĪGHJR podatnika RNUHĞOD VLĊ proporcjonalnie
do jego prawa do XG]LDáX w zysku XG]LDáX oraz, z ]DVWU]HĪHQLHP ust. 1a, áąF]\
VLĊ z SR]RVWDá\PL przychodami ze ĨUyGHá z których dochód podlega opodatkowaniu ZHGáXJ skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje VLĊ ĪH prawa do XG]LDáX w zysku XG]LDáX Vą równe.
1a. Przychodów z pozarolniczej G]LDáDOQRĞFL gospodarczej, o których mowa w art.
10 ust. 1 pkt 3, lub G]LDáyZ specjalnych produkcji rolnej, o których mowa w art.
10 ust. 1 pkt 4, RVLąJDQ\FK przez podatników opodatkowanych na zasadach
RNUHĞORQ\FK w art. 30c, nie áąF]\ VLĊ z SR]RVWDá\PL przychodami ze ĨUyGHá z
których dochód podlega opodatkowaniu ZHGáXJ skali, o której mowa w art. 27
ust. 1.
2. Zasady Z\UDĪRQH w ust. 1 stosuje VLĊ odpowiednio do:
1) rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków QLHVWDQRZLąF\FK
kosztów uzyskania przychodów i strat;
2) ulg podatkowych ]ZLą]DQ\FK z SURZDG]RQą G]LDáDOQRĞFLą w formie VSyáNL
QLHEĊGąFHM RVREą SUDZQą
3. Zasady, o których mowa w ust. 1 i 2, PDMą UyZQLHĪ zastosowanie do PDáĪRQNyZ
PLĊG]\ którymi istnieje ZVSyOQRĞü PDMąWNRZD RVLąJDMąF\FK ze ĨUyGáD RNUHĞOonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 przychody ze wspólnej ZáDVQRĞFL wspólnego posiadania lub wspólnego XĪ\WNRZDQLD rzeczy, chyba ĪH ]áRĪą pisemne RĞZLDGF]HQLH
o opodatkowaniu FDáRĞFL dochodu RVLąJQLĊWHJR z tego ĨUyGáD przez jednego z
nich.
4. 2ĞZLDGF]HQLH o którym mowa w ust. 3, QDOHĪ\ ]áRĪ\ü ZáDĞFLZHPX naczelnikowi XU]ĊGX skarbowego QDMSyĨQLHM do 20 dnia PLHVLąFD QDVWĊSXMąFHJR po miesią
cu, w którym ]RVWDá otrzymany, ze ĨUyGáD RNUHĞORQHJR w art. 10 ust. 1 pkt 6,
pierwszy w roku podatkowym przychód ze wspólnej ZáDVQRĞFL wspólnego posiadania lub wspólnego XĪ\WNRZDQLD rzeczy.
5. Wybór zasady opodatkowania FDáRĞFL dochodu przez jednego z PDáĪRQNyZ wyUDĪRQ\ w RĞZLDGF]HQLX o którym mowa w ust. 3, RERZLą]XMH przy ]DSáDFLH zali2014-07-28
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czek przez FDá\ rok podatkowy oraz przy VNáDGDQLX zeznania o Z\VRNRĞFL osią
JQLĊWHJR dochodu (poniesionej straty), chyba Īe w wyniku rozwodu albo orzeczenia przez VąG separacji QDVWąSLá SRG]LDá PDMąWNX wspólnego PDáĪRQNyZ i
przedmiot umowy SU]\SDGá temu z PDáĪRQNyZ na którym nie FLąĪ\á RERZLą]HN
]DSáDW\ zaliczek i VNáDGDQLD zeznania o Z\VRNRĞFL RVLąJQLĊWHJR dochodu (poniesionej straty) z tego W\WXáX
Art. 9.
1. Opodatkowaniu podatkiem dochodowym SRGOHJDMą wszelkiego rodzaju dochody, z Z\MąWNLHP dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
1a. -HĪHOL podatnik uzyskuje dochody z ZLĊFHM QLĪ jednego ĨUyGáD przedmiotem
opodatkowania w danym roku podatkowym jest, z ]DVWU]HĪHQLHP art. 29–30c,
art. 30e oraz art. 44 ust. 7e i 7f, suma dochodów z wszystkich ĨUyGHá przychodów.
2. Dochodem ze ĨUyGáD przychodów, MHĪHOL przepisy art. 24–25 nie VWDQRZLą inaczej, jest QDGZ\ĪND sumy przychodów z tego ĨUyGáD nad kosztami ich uzyskania
RVLąJQLĊWD w roku podatkowym. -HĪHOL koszty uzyskania SU]HNUDF]DMą VXPĊ
przychodów, UyĪQLFD jest VWUDWą ze ĨUyGáD przychodów.
3. O Z\VRNRĞü straty ze ĨUyGáD przychodów, poniesionej w roku podatkowym,
PRĪQD REQLĪ\ü dochód uzyskany z tego ĨUyGáD w QDMEOLĪV]\FK kolejno po sobie
QDVWĊSXMąF\FK SLĊFLX latach podatkowych, z tym ĪH Z\VRNRĞü REQLĪHQLD w którymkolwiek z tych lat nie PRĪH SU]HNURF]\ü 50% kwoty tej straty.
3a. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania do strat:
1) z RGSáDWQHJR zbycia rzeczy i praw PDMąWNRZ\FK o których mowa w art. 10
ust. 1 pkt 8, oraz
2) ze ĨUyGHá przychodów, z których dochody Vą wolne od podatku dochodowego.
4. Przepis ust. 3 ma zastosowanie do straty z G]LDáyZ specjalnych produkcji rolnej,
MHĪHOL dochód z G]LDáyZ specjalnych produkcji rolnej przez okres QDVWĊSQ\FK
SLĊFLX kolejnych lat podatkowych ustalany jest na podstawie NVLąJ
5. Przepis ust. 3 stosuje VLĊ odpowiednio, gdy w okresie, o którym mowa w tym
przepisie, podatnik jest opodatkowany na zasadach RNUHĞORQ\FK w rozdziale 2
ustawy o ]U\F]DáWRZDQ\P podatku dochodowym. W tym przypadku REQLĪD VLĊ
przychód, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o ]U\F]DáWRZDQ\P podatku dochodowym.
3U]HSLVXVWPD]DVWRVRZDQLHGRVWUDW]RGSáDWQHJR]E\FLDXG]LDáyZ DNFML Z
VSyáFH SDSLHUyZ ZDUWRĞFLRZ\FK Z W\P ] RGSáDWQHJR ]E\FLD SRĪ\F]RQ\FK SaSLHUyZ ZDUWRĞFLRZ\FK VSU]HGDĪ NUyWND  L RGSáDWQHJR zbycia pochodnych inVWUXPHQWyZILQDQVRZ\FKRUD]]UHDOL]DFMLSUDZ]QLFKZ\QLNDMąF\FKRUD]]W\WuáXREMĊFLDXG]LDáyZ DNFML ZVSyáFHDOERZNáDGyZZVSyáG]LHOQLZ]DPLDQ]D
ZNáDGQLHSLHQLĊĪQ\ZSRVWDFLLQQHMQLĪSU]HGVLĊELRUVWZROXEMHJR]RUJDQL]RZana c]ĊĞü
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Art. 9a.
1. Dochody RVLąJQLĊWH przez podatników ze ĨUóGáD o którym mowa w art. 10 ust. 1
pkt 3, Vą opodatkowane na zasadach RNUHĞORQ\FK w art. 27, z ]DVWU]HĪHQLHP ust.
2 i 3, chyba ĪH podatnicy ]áRĪą ZáDĞFLZHPX naczelnikowi XU]ĊGX skarbowego
pisemny wniosek lub RĞZLDGF]HQLH o zastosowanie form opodatkowania okreĞORQ\FK w ustawie o ]U\F]DáWRZDQ\P podatku dochodowym. Podatnicy podejPXMąF\ G]LDáDOQRĞü JRVSRGDUF]ą wniosek lub RĞZLDGF]HQLH o zastosowanie form
opodatkowania RNUHĞORQ\FK w ustawie o ]U\F]DáWRZDQ\P podatku dochodowym
PRJą ]áRĪ\ü na podstawie przepisów o swobodzie G]LDáDOQRĞFL gospodarczej.
2. Podatnicy, z ]DVWU]HĪHQLHP ust. 3, PRJą Z\EUDü sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej G]LDáDOQRĞFL gospodarczej na zasadach RNUHĞORQ\FK w art.
30c. W tym przypadku Vą RERZLą]DQL do ]áRĪHQLD ZáDĞFLZHPX naczelnikowi
XU]ĊGX skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego RĞZLDdczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. -HĪHOL podatnik rozpoczyna
prowadzenie pozarolniczej G]LDáDOQRĞFi gospodarczej, RĞZLDGF]HQLH PRĪH ]áoĪ\ü na podstawie przepisów o swobodzie G]LDáDOQRĞFL gospodarczej, a MHĪHOL podatnik nie ]áRĪ\á RĞZLDGF]HQLD na podstawie tych przepisów – pisemne RĞZLDdczenie VNáDGD ZáDĞFLZHPX naczelnikowi XU]ĊGX skarbowego, nie póĨQLHM QLĪ w
dniu uzyskania pierwszego przychodu.
3. -HĪHOLSRGDWQLNNWyU\Z\EUDáVSRVyERSRGDWNRZDQLDRNWyU\PPRZDZXVW
X]\VND]G]LDáDOQRĞFLJRVSRGDUF]HMSURZDG]RQHMVDPRG]LHOQLHOXE]W\WXáXSUaZDGRXG]LDáXZ]\VNXVSyáNLQLHEĊGąFHMRVREąSUDZQą SU]\FKRG\]HĞZLDGF]eQLDXVáXJQDU]HF]E\áHJROXEREHFQHJRSUDFRGDZF\RGSRZLDGDMąF\FKF]\QQoĞFLRPNWyUHSRGDWQLNOXEFRQDMPQLHMMHGHQ]HZVSyOQLNyZ
1) (uchylony),
2) Z\NRQ\ZDá lub wykonuje w roku podatkowym
– w ramach stosunku pracy lub VSyáG]LHOF]HJR stosunku pracy, podatnik ten
traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób RNUHĞORQ\ w art.
30c i jest RERZLą]DQ\ do ZSáDFHQLD zaliczek od dochodu RVLąJQLĊWHJR od poF]ąWNX roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa
w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za ]ZáRNĊ od ]DOHJáRĞFL z W\WXáX tych zaliczek.
4. Wybór sposobu opodatkowania dokonany w RĞZLDGF]HQLX o którym mowa w
ust. 2, dotyczy UyZQLHĪ lat QDVWĊSQ\FK chyba ĪH podatnik, w terminie do dnia 20
stycznia roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej ZáDĞFLZHJR naczelnika XU]ĊGX skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub ]áRĪ\ w
tym terminie pisemny wniosek lub RĞZLDGF]HQLH o zastosowanie form opodatkowania RNUHĞORQ\FK w ustawie o ]U\F]DáWRZDQ\P podatku dochodowym.
-HĪHOLSRGDWQLN
  SURZDG]L G]LDáDOQRĞü JRVSRGDUF]ą VDPRG]LHOQLH L MHVW ZVSyOQLNLHP VSyáNL
QLHEĊGąFHMRVREąSUDZQą
 MHVWZVSyOQLNLHPVSyáNLQLHEĊGąFHMRVREąSUDZQą
– wybór sposobu opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, dotyczy wszystkich
IRUP SURZDG]HQLD WHM G]LDáDOQRĞFL GR NWyU\FK PDMą ]DVWRVRZDQLH SU]HSLV\
ustawy.
6. Dochody RVLąJDQH przez podatników ze ĨUyGáD o którym mowa w art. 10 ust. 1
pkt 6, Vą opodatkowane na zasadach RNUHĞORQ\FK w ustawie, chyba ĪH podatnicy
]áRĪą ZáDĞFLZHPX naczelnikowi XU]ĊGX skarbowego pisemne RĞZLDGF]HQLD o
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wyborze opodatkowania w formie U\F]DáWX od przychodów ewidencjonowanych,
na zasadach RNUHĞORQ\FK w ustawie o ]U\F]DáWRZDQ\P podatku dochodowym.
7. Podatnicy, którzy dochody ze ĨUyGáD o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 4, ustaODMą na podstawie prowadzonych NVLąJ PRJą Z\EUDü sposób opodatkowania
tych dochodów na zasadach RNUHĞORQ\FK w art. 30c. W tym przypadku Vą oboZLą]DQL do ]áRĪHQLD ZáDĞFLZHPX naczelnikowi XU]ĊGX skarbowego w terminie, o
którym mowa w art. 43 ust. 1, pisemnego RĞZLDGF]HQLD o wyborze tego sposobu
opodatkowania, a MHĪHOL podatnik rozpoczyna prowadzenie G]LDáyZ specjalnych
produkcji rolnej w trakcie roku podatkowego – w terminie, o którym mowa w
art. 43 ust. 3. Przepis ust. 5 stosuje VLĊ odpowiednio.
8. Wybór sposobu opodatkowania dokonany w RĞZLDGF]HQLX o którym mowa w
ust. 7, dotyczy UyZQLHĪ lat QDVWĊSQ\FK chyba ĪH podatnik, w terminie do dnia 30
listopada roku SRSU]HG]DMąFHJR rok podatkowy, zawiadomi w formie pisemnej
ZáDĞFLZHJR naczelnika XU]ĊGX skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania.
5R]G]LDá 2
ħUyGáD przychodów
Art. 10.
1. ħUyGáDPL przychodów Vą
1) stosunek VáXĪERZ\ stosunek pracy, w tym VSyáG]LHOF]\ stosunek pracy,
F]áRQNRVWZR w rolniczej VSyáG]LHOQL produkcyjnej lub innej VSyáG]LHOQL zajPXMąFHM VLĊ SURGXNFMą UROQą praca QDNáDGF]D emerytura lub renta;
2) G]LDáDOQRĞü wykonywana RVRELĞFLH
3) pozarolnicza G]LDáDOQRĞü gospodarcza;
4) G]LDá\ specjalne produkcji rolnej;
5) (uchylony);
6) najem, podnajem, G]LHUĪDZD SRGG]LHUĪDZD oraz inne umowy o podobnym
charakterze, w tym UyZQLHĪ G]LHUĪDZD SRGG]LHUĪDZD G]LDáyZ specjalnych
produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego VNáDGQLNyZ na cele nierolnicze albo na prowadzenie G]LDáyZ specjalnych produkcji rolnej, z wyMąWNLHP VNáDGQLNyZ PDMąWNX ]ZLą]DQ\FK z G]LDáDOQRĞFLą JRVSRGDUF]ą
7) NDSLWDá\ SLHQLĊĪQH i prawa PDMąWNRZH w tym RGSáDWQH zbycie praw PDMątkowych innych QLĪ wymienione w pkt 8 lit. a–c;
8) RGSáDWQH zbycie, z ]DVWU]HĪHQLHP ust. 2:
a) QLHUXFKRPRĞFL lub ich F]ĊĞFL oraz XG]LDáX w QLHUXFKRPRĞFL
b) VSyáG]LHOF]HJR ZáDVQRĞFLRZHJR prawa do lokalu mieszkalnego lub XĪ\tkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w VSyáG]LHOQL mieszkaniowej,
c) prawa wieczystego XĪ\WNRZDQLD gruntów,
d) innych rzeczy,
– MHĪHOL RGSáDWQH zbycie nie QDVWĊSXMH w wykonaniu G]LDáDOQRĞFL gospodarczej i ]RVWDáR dokonane w przypadku RGSáDWQHJR zbycia QLHUXFKRPRĞFL i
praw PDMąWNRZ\FK RNUHĞORQ\FK w lit. a–c – przed XSá\ZHP SLĊFLX lat, OLF]ąF
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od NRĔFD roku kalendarzowego, w którym QDVWąSLáR nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed XSá\ZHP Syá roku, OLF]ąF od NRĔFD PLHVLąFD
w którym QDVWąSLáR nabycie; w przypadku zamiany okresy te RGQRV]ą VLĊ do
NDĪGHM z osób GRNRQXMąFHM zamiany;
9) inne ĨUyGáD
2. Przepisów ust. 1 pkt 8 nie stosuje VLĊ do RGSáDWQHJR zbycia:
1) na podstawie umowy SU]HZáDV]F]HQLD w celu zabezpieczenia wierzytelnoĞFL w tym SRĪ\F]NL lub kredytu – do czasu ostatecznego przeniesienia ZáaVQRĞFL przedmiotu umowy;
2) w formie wniesienia ZNáDGXQLHSLHQLĊĪQHJRGRVSyáNLOXEVSyáG]LHOQLĞURdNyZ REURWRZ\FK ĞURGNyZ WUZDá\FK OXE ZDUWRĞFL QLHPDWHULDOQ\FK L SUDwnych;
3) VNáDGQLNyZ PDMąWNX o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z ]DVWU]HĪHQLHP
ust. 3, nawet MHĪHOL przed zbyciem ]RVWDá\ wycofane z G]LDáDOQRĞFL gospodarczej, a PLĊG]\ pierwszym dniem PLHVLąFD QDVWĊSXMąFHJR po PLHVLąFX w
którym VNáDGQLNL PDMąWNX ]RVWDá\ wycofane z G]LDáDOQRĞFL i dniem ich odSáDWQHJR zbycia, nie XSá\QĊáR 6 lat.
3. Przepisy ust. 1 pkt 8 PDMą zastosowanie do RGSáDWQHJR zbycia wykorzystywanych na potrzeby ]ZLą]DQH z G]LDáDOQRĞFLą JRVSRGDUF]ą oraz przy prowadzeniu
G]LDáyZ specjalnych produkcji rolnej: budynku mieszkalnego, jego F]ĊĞFL lub
XG]LDáX w takim budynku, lokalu mieszkalnego VWDQRZLąFHJR RGUĊEQą nieruFKRPRĞü lub XG]LDáX w takim lokalu, gruntu lub XG]LDáX w gruncie albo prawa
XĪ\WNRZDQLD wieczystego gruntu lub XG]LDáX w takim prawie, ]ZLą]DQ\FK z tym
budynkiem lub lokalem, VSyáG]LHOF]HJR ZáDVQRĞFLRZHJR prawa do lokalu
mieszkalnego lub XG]LDáX w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego
w VSyáG]LHOQL mieszkaniowej lub XG]LDáX w takim prawie.
Art. 11.
1. Przychodami, z ]DVWU]HĪHQLHP art. 14–15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie
realizacji praw Z\QLNDMąF\FK z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i
art. 20 ust. 3, Vą otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym SLHQLąG]H i ZDUWRĞFL SLHQLĊĪQH oraz ZDUWRĞü otrzymanych ĞZLDdF]HĔ w naturze i innych QLHRGSáDWQ\FK ĞZLDGF]HĔ
2. :DUWRĞü SLHQLĊĪQą ĞZLDGF]HĔ w naturze, z ]DVWU]HĪHQLHP art. 12 ust. 2, RNUHĞOD
VLĊ na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami
tego samego rodzaju i gatunku, z XZ]JOĊGQLHQLHP w V]F]HJyOQRĞFL ich stanu i
stopnia ]XĪ\FLD oraz czasu i miejsca ich uzyskania.
2a. :DUWRĞü SLHQLĊĪQą innych QLHRGSáDWQ\FK ĞZLDGF]HĔ ustala VLĊ
1) MHĪHOL przedmiotem ĞZLDGF]HQLD Vą XVáXJL ZFKRG]ąFH w zakres G]LDáDOQRĞFL
gospodarczej GRNRQXMąFHJR ĞZLDGF]HQLD – ZHGáXJ cen stosowanych wobec
innych odbiorców;
2) MHĪHOL przedmiotem ĞZLDGF]HĔ Vą XVáXJL zakupione – ZHGáXJ cen zakupu;
3) MHĪHOL przedmiotem ĞZLDGF]HĔ jest XGRVWĊSQLHQLH lokalu lub budynku – weGáXJ UyZQRZDUWRĞFL czynszu, jaki SU]\VáXJLZDáE\ w razie zawarcia umowy
najmu tego lokalu lub budynku;
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4) w SR]RVWDá\FK przypadkach – na podstawie cen rynkowych stosowanych
przy ĞZLDGF]HQLX XVáXJ lub XGRVWĊSQLDQLX rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z XZ]JOĊGQLHQLHP w V]F]HJyOQRĞFL ich stanu i stopnia zuĪ\FLD oraz czasu i miejsca XGRVWĊSQLHQLD
2b. -HĪHOL ĞZLDGF]HQLD Vą F]ĊĞFLRZR RGSáDWQH przychodem podatnika jest UyĪQLFD
SRPLĊG]\ ZDUWRĞFLą tych ĞZLDGF]HĔ XVWDORQą ZHGáXJ zasad RNUHĞORQ\FK w ust. 2
lub 2a, a RGSáDWQRĞFLą SRQRV]RQą przez podatnika.
3. (uchylony).
4. (uchylony).
Art. 11a.
1. Przychody w walutach obcych przelicza VLĊ na ]áRWH ZHGáXJ kursu ĞUHGQLHJR walut obcych RJáDV]DQHJR przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego SRSU]HG]DMąFHJR G]LHĔ uzyskania przychodu.
2. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza VLĊ na ]áRWH ZHGáXJ kursu ĞUHdniego RJáDV]DQHJR przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego
SRSU]HG]DMąFHJR G]LHĔ poniesienia kosztu.
3. Kwoty XSUDZQLDMąFH do odliczenia od dochodu, podstawy obliczenia podatku lub
REQLĪHQLD podatku, wydatki oraz podatek, Z\UDĪRQH w walutach obcych przelicza sLĊ na ]áRWH ZHGáXJ kursu ĞUHGQLHJR walut obcych RJáDV]DQHJR przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego SRSU]HG]DMąFHJR G]LHĔ poniesienia wydatku lub ]DSáDW\ podatku.
Art. 12.
1. Za przychody ze stosunku VáXĪERZHJR stosunku pracy, pracy QDNáDGF]HM oraz
VSyáG]LHOF]HJR stosunku pracy XZDĪD VLĊ wszelkiego rodzaju Z\SáDW\ SLHQLĊĪQH
oraz ZDUWRĞü SLHQLĊĪQą ĞZLDGF]HĔ w naturze EąGĨ ich ekwiwalenty, bez Z]JOĊGX
na ĨUyGáR finansowania tych Z\SáDW i ĞZLDGF]HĔ a w V]F]HJyOQRĞFL wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, UyĪQHJR rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty
QLH]DOHĪQLH od tego, czy ich Z\VRNRĞü ]RVWDáD z góry ustalona, a ponadto ĞZLDdczenia SLHQLĊĪQH ponoszone za pracownika, jak UyZQLHĪ ZDUWRĞü innych nieodSáDWQ\FK ĞZLDGF]HĔ lub ĞZLDGF]HĔ F]ĊĞFLRZR RGSáDWQ\FK
2. :DUWRĞü SLHQLĊĪQą ĞZLDGF]HĔ w naturze SU]\VáXJXMąF\FK pracownikom na podstawie RGUĊEQ\FK przepisów ustala VLĊ ZHGáXJ SU]HFLĊWQ\FK cen stosowanych
wobec innych odbiorców – MHĪHOL przedmiotem ĞZLDGF]HQLD Vą rzeczy lub XVáXJL
ZFKRG]ąFH w zakres G]LDáDOQRĞFL pracodawcy.
3. :DUWRĞü SLHQLĊĪQą innych QLHRGSáDWQ\FK ĞZLDGF]HĔ lub ĞZLDGF]HĔ F]ĊĞFLRZR
RGSáDWQ\FK ustala VLĊ ZHGáXJ zasad RNUHĞORQ\FK w art. 11 ust. 2–2b.
3a. (uchylony).
4. Za pracownika w rozumieniu ustawy XZDĪD VLĊ RVREĊ SR]RVWDMąFą w stosunku
VáXĪERZ\P stosunku pracy, stosunku pracy QDNáDGF]HM lub VSyáG]LHOF]\P stosunku pracy.
5. Nie wlicza VLĊ do przychodu osób Z\NRQXMąF\FK SUDFĊ QDNáDGF]ą ZDUWRĞFL surowców i PDWHULDáyZ pomocniczych dostarczonych przez te osoby oraz zwrotu
poniesionych przez nie kosztów z W\WXáX transportu, ]XĪ\WHM energii, RSDáX kon2014-07-28
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serwacji maszyn i XU]ąG]HĔ itp., MHĪHOL osoba, na rzecz której wykonywana jest
praca QDNáDGF]D Z\SáDFD QDOHĪQRĞü z tych W\WXáyZ w Z\RGUĊEQLRQHM pozycji.
6. Za przychód z W\WXáX F]áRQNRVWZD w rolniczej VSyáG]LHOQL produkcyjnej lub innej
VSyáG]LHOQL ]DMPXMąFHM VLĊ SURGXNFMą UROQą XZDĪD VLĊ wszelkie przychody, o których mowa w art. 11, uzyskane przez F]áRQND VSyáG]LHOQL lub jego domownika z
W\WXáX ZNáDGX pracy oraz innych W\WXáyZ przewidzianych w statucie VSyáG]LHOQL
po Z\áąF]HQLX z tych przychodów XG]LDáyZ w dochodzie podzielnym VSyáG]LHlni z W\WXáX G]LDáDOQRĞFL rolniczej, z Z\MąWNLHP SROHJDMąFHM na prowadzeniu dziaáyZ specjalnych produkcji rolnej. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje VLĊ odpowiednio.
7. Przez HPHU\WXUĊ lub UHQWĊ rozumie VLĊ áąF]Qą NZRWĊ ĞZLDGF]HĔ emerytalnych i
rentowych, w tym kwoty emerytur NDSLWDáRZ\FK Z\SáDFDQ\FK na podstawie
ustawy o emeryturach NDSLWDáRZ\FK wraz ze wzrostami i dodatkami, z Z\áąF]eniem dodatków rodzinnych i SLHOĊJQDF\MQ\FK oraz dodatków dla sierot zupeá
nych do rent rodzinnych.
8. (uchylony).
Art. 13.
Za przychody z G]LDáDOQRĞFL wykonywanej RVRELĞFLH o której mowa w art. 10 ust. 1
pkt 2, XZDĪD VLĊ
1) (uchylony);
2) przychody z RVRELĞFLH wykonywanej G]LDáDOQRĞFL artystycznej, literackiej,
naukowej, trenerskiej, RĞZLDWRZHM i publicystycznej, w tym z W\WXáX XG]LDáX
w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak
UyZQLHĪ przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane
na podstawie RGUĊEQ\FK przepisów oraz przychody VĊG]LyZ z W\WXáX prowadzenia zawodów sportowych;
3) przychody z G]LDáDOQRĞFL duchownych, RVLąJDQH z innego W\WXáX QLĪ umowa
o SUDFĊ
4) przychody z G]LDáDOQRĞFL polskich arbitrów XF]HVWQLF]ąF\FK w procesach arELWUDĪRZ\FK z partnerami zagranicznymi;
5) przychody otrzymywane przez osoby Z\NRQXMąFH F]\QQRĞFL ]ZLą]DQH z
SHáQLHQLHP RERZLą]NyZ VSRáHF]Q\FK lub obywatelskich, bez Z]JOĊGX na
sposób SRZRá\ZDQLD tych osób, nie Z\áąF]DMąF odszkodowania za utracony
zarobek, z Z\MąWNLHP przychodów, o których mowa w pkt 7;
6) przychody osób, którym organ ZáDG]\ lub administracji SDĔVWZRZHM albo
VDPRU]ąGRZHM VąG lub prokurator, na podstawie ZáDĞFLZ\FK przepisów,
]OHFLá wykonanie RNUHĞORQ\FK F]\QQRĞFL a ]ZáDV]F]D przychody ELHJá\FK w
SRVWĊSRZDQLX VąGRZ\P dochodzeniowym i administracyjnym oraz SáDWQików, z ]DVWU]HĪHQLHP art. 14 ust. 2 pkt 10, i inkasentów QDOHĪQRĞFL publicznoprawnych, a WDNĪH przychody z W\WXáX XG]LDáX w komisjach SRZRá\Zanych przez organy ZáDG]\ lub administracji SDĔVWZRZHM albo VDPRU]ąGowej, z Z\MąWNLHP przychodów, o których mowa w pkt 9;
7) przychody otrzymywane przez osoby, QLH]DOHĪQLH od sposobu ich SRZRáywania, QDOHĪąFH do VNáDGX ]DU]ąGyZ rad nadzorczych, komisji lub innych
organów VWDQRZLąF\FK osób prawnych;
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8) przychody z W\WXáX wykonywania XVáXJ na podstawie umowy zlecenia lub
umowy o G]LHáR uzyskiwane Z\áąF]QLH od:
a) osoby fizycznej SURZDG]ąFej G]LDáDOQRĞü JRVSRGDUF]ą osoby prawnej i
jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej QLHPDMąFHM
RVRERZRĞFL prawnej,
b) ZáDĞFLFLHOD (posiadacza) QLHUXFKRPRĞFL w której lokale Vą wynajmowane, lub G]LDáDMąFHJR w jego imieniu ]DU]ąGF\ albo administratora – MHĪHOL
podatnik wykonuje te XVáXJL Z\áąF]QLH dla potrzeb ]ZLą]DQ\FK z Wą nieUXFKRPRĞFLą
– z Z\MąWNLHP przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w
ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej G]LDáDOQRĞFL gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9;
9) przychody uzyskane na podstawie umów o ]DU]ąG]DQLH SU]HGVLĊELRUVWZHP
kontraktów PHQHGĪHUVNLFK lub umów o podobnym charakterze, w tym
przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez
podatnika pozarolniczej G]LDáDOQRĞFL gospodarczej – z Z\MąWNLHP przychodów, o których mowa w pkt 7.
Art. 14.
1. Za przychód z G]LDáDOQRĞFL o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, XZDĪD VLĊ kwoty QDOHĪQH FKRüE\ nie ]RVWDá\ faktycznie otrzymane, po Z\áąF]HQLX ZDUWRĞFL
zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonują
cych VSU]HGDĪ\ towarów i XVáXJ opodatkowanych podatkiem od towarów i XVáXJ
za przychód z tej VSU]HGDĪ\ XZDĪD VLĊ przychód pomniejszony o QDOHĪQ\ podatek od towarów i XVáXJ
1a. (uchylony).
1b. (uchylony).
1c. Za GDWĊ powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, XZDĪD VLĊ z ]DVWU]HĪeniem ust. 1e, 1h i 1i, G]LHĔ wydania rzeczy, zbycia prawa PDMąWNRZHJR lub wykonania XVáXJL albo F]ĊĞFLRZHJR wykonania XVáXJL nie SyĨQLHM QLĪ G]LHĔ
1) wystawienia faktury albo
2) uregulowania QDOHĪQRĞFL
1d. (uchylony).
1e. -HĪHOL strony XVWDOą ĪH XVáXJD jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za
GDWĊ powstania przychodu uznaje VLĊ ostatni G]LHĔ okresu rozliczeniowego okreĞORQHJR w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej QLĪ raz w roku.
1f. (uchylony).
1g. (uchylony).
1h. Przepis ust. 1e stosuje VLĊ odpowiednio do dostawy energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu przewodowego.
1i. W przypadku otrzymania przychodu z G]LDáDOQRĞFL gospodarczej, do którego nie
stosuje VLĊ ust. 1c, 1e i 1h, za GDWĊ powstania przychodu uznaje VLĊ G]LHĔ otrzymania ]DSáDW\
2. Przychodem z G]LDáDOQRĞFL gospodarczej Vą UyZQLHĪ
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1) przychody z RGSáDWQHJR zbycia wykorzystywanych na potrzeby ]ZLą]DQH z
G]LDáDOQRĞFLą JRVSRGDUF]ą oraz przy prowadzeniu G]LDáyZ specjalnych produkcji rolnej VNáDGQLNyZ PDMąWNX EĊGąF\FK
a) ĞURGNDPL WUZDá\PL
b) VNáDGQLNDPL PDMąWNX o których mowa w art. 22d ust. 1, z Z\áąF]HQLHP
VNáDGQLNyZ których ZDUWRĞü SRF]ąWNRZD ustalona zgodnie z art. 22g nie
przekracza 1500 ]á
c) ZDUWRĞFLDPL niematerialnymi i prawnymi
– XMĊW\FK w ewidencji ĞURGNyZ WUZDá\FK oraz ZDUWRĞFL niematerialnych i
prawnych, w tym WDNĪH przychody z RGSáDWQHJR zbycia VNáDGQLNyZ PDMąWNX
wymienionych w lit. b, VSyáG]LHOF]HJR ZáDVQRĞFLRZHJR prawa do lokalu
XĪ\WNRZHJR lub XG]LDáX w takim prawie QLHXMĊW\FK w ewidencji ĞURGNyZ
WUZDá\FK oraz ZDUWRĞFL niematerialnych i prawnych, z ]DVWU]HĪHQLHP ust. 2c;
przy RNUHĞODQLX Z\VRNRĞFL przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje VLĊ
odpowiednio;
2) dotacje, subwencje, GRSáDW\ i inne QLHRGSáDWQH ĞZLDGF]HQLD otrzymane na
pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z Z\MąWNLHP gdy przychody te
Vą ]ZLą]DQH z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we ZáDVQ\P zakresie ĞURGNyZ WUZDá\FK lub ZDUWRĞFL niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a–22o, dokonuje VLĊ odpisów amortyzacyjnych;
3) UyĪQLFH kursowe;
4) otrzymane kary umowne;
5) odsetki od ĞURGNyZ na rachunkach bankowych utrzymywanych w ]ZLą]NX z
Z\NRQ\ZDQą G]LDáDOQRĞFLą
6) ZDUWRĞü umorzonych lub przedawnionych ]RERZLą]DĔ z ]DVWU]HĪHQLHP ust.
3 pkt 6, w tym z W\WXáX ]DFLąJQLĊW\FK kredytów SRĪ\F]HN  z Z\MąWNLHP
umorzonych SRĪ\F]HN z Funduszu Pracy;
7) ZDUWRĞü zwróconych ZLHU]\WHOQRĞFL które ]RVWDá\ zgodnie z art. 23 ust. 1
pkt 20, odpisane jako QLHĞFLąJDOQH albo na które utworzono rezerwy zaliczone uprzednio do kosztów uzyskania przychodów;
7a) ZDUWRĞü zwróconych ZLHU]\WHOQRĞFL Z\QLNDMąF\FK z umowy, o której mowa
w art. 23f, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów na
podstawie art. 23h;
7b) ZDUWRĞü QDOHĪQRĞFL umorzonych, przedawnionych lub odpisanych jako nieĞFLąJDOQH w tej F]ĊĞFL od której dokonane odpisy DNWXDOL]XMąFH ]RVWDá\
uprzednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodów;
7c) UyZQRZDUWRĞü odpisów DNWXDOL]XMąF\FK ZDUWRĞü QDOHĪQRĞFL uprzednio zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, w przypadku ustania przyczyn,
dla których dokonano tych odpisów;
7d) w przypadku REQLĪHQLD lub zwrotu podatku od towarów i XVáXJ lub zwrotu
podatku akcyzowego zgodnie z RGUĊEQ\PL przepisami – naliczony podatek
od towarów i XVáXJ lub zwrócony podatek akcyzowy, w tej F]ĊĞFL w której
podatek uprzednio ]RVWDá zaliczony do kosztów uzyskania przychodów;
7e) UyZQRZDUWRĞü UR]ZLą]DQ\FK lub zmniejszonych rezerw, o których mowa w
art. 23 ust. 1 pkt 22, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów;
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7f) kwota podatku od towarów i XVáXJ
a) QLHXZ]JOĊGQLRQD w ZDUWRĞFL SRF]ąWNRZHM ĞURGNyZ WUZDá\FK oraz wartoĞFL niematerialnych i prawnych, SRGOHJDMąF\FK amortyzacji zgodnie z art.
22a–22o, lub
b) GRW\F]ąFD innych rzeczy lub praw QLHEĊGąF\FK ĞURGNDPL WUZDá\PL lub
ZDUWRĞFLDPL niematerialnymi i prawnymi, o których mowa w lit. a
– ZWHMF]ĊĞFLZMDNLHMGRNRQDQRNRUHNW\SRZRGXMąFHM]ZLĊNV]HQLHSRGDWNX
odliczonego zgodnie ]SU]HSLVDPLXVWDZ\RSRGDWNXRGWRZDUyZLXVáXJ
7g) przychody RVLąJQLĊWH w ]ZLą]NX ze zwrotem lub otrzymaniem SRĪ\F]NL
(kredytu), MHĪHOL SRĪ\F]ND (kredyt) E\áD waloryzowana kursem waluty obcej, w przypadku gdy:
a) SRĪ\F]NRGDZFD (kredytodawca) otrzymuje Ğrodki SLHQLĊĪQH VWDQRZLąFH
VSáDWĊ NDSLWDáX w Z\VRNRĞFL Z\ĪV]HM od kwoty udzielonej SRĪ\F]NL (kredytu) – w Z\VRNRĞFL UyĪQLF\ SRPLĊG]\ NZRWą zwróconego NDSLWDáX a
NZRWą udzielonej SRĪ\F]NL (kredytu),
b) SRĪ\F]NRELRUFD (kredytobiorca) zwraca W\WXáHP VSáDW\ SRĪ\F]NL (kredytu) ĞURGNL SLHQLĊĪQH VWDQRZLąFH VSáDWĊ NDSLWDáX w Z\VRNRĞFL QLĪV]HM od
kwoty otrzymanej SRĪ\F]NL (kredytu) – w Z\VRNRĞFL UyĪQLF\ SRPLĊG]\
NZRWą otrzymanej SRĪ\F]NL (kredytu) a NZRWą zwróconego NDSLWDáX
8) ZDUWRĞü otrzymanych ĞZLDGF]HĔ w naturze i innych QLHRGSáDWQ\FK ĞZLDdF]HĔ obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2–2b, z ]DVWU]HĪHQLHP art. 21 ust. 1
pkt 125;
9) otrzymane wynagrodzenie za REVáXJĊ pracowniczego programu emerytalnego uczestnika, w ]ZLą]NX ze zwrotem ĞURGNyZ SRFKRG]ąF\FK ze sNáDGNL
dodatkowej;
10) wynagrodzenia SáDWQLNyZ z W\WXáX
a) terminowego ZSáDFDQLD podatków pobranych na rzecz EXGĪHWX SDĔVWZD
b) (uchylona),
c) wykonywania ]DGDĔ ]ZLą]DQ\FK z ustalaniem prawa do ĞZLDGF]HĔ i ich
Z\VRNRĞFL oraz Z\SáDWą ĞZLDGF]HĔ z ubezpieczenia chorobowego, okreĞORQ\FK w przepisach o systemie XEH]SLHF]HĔ VSRáHF]Q\FK
11) przychody z najmu, podnajmu, G]LHUĪDZ\ SRGG]LHUĪDZ\ oraz z innych
umów o podobnym charakterze, VNáDGQLNyZ PDMąWNX ]ZLą]DQ\FK z G]LDáDlQRĞFLą JRVSRGDUF]ą
12) otrzymane odszkodowania za szkody GRW\F]ąFH VNáDGQLNyZ PDMąWNX zwią
zanych z SURZDG]RQą G]LDáDOQRĞFLą JRVSRGDUF]ą lub z prowadzeniem dziaáyZ specjalnych produkcji rolnej;
13) (uchylony);
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14) przychody z RGSáDWQHJR zbycia ĞZLDGHFWZ pochodzenia otrzymanych przez
SU]HGVLĊELRUVWZD energetyczne ]DMPXMąFH VLĊ wytwarzaniem energii elektrycznej w odnawialnych ĨUóGáDFK energii na wniosek, o którym mowa w
art. 9e ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.
U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z póĨQ zm.7));
15) w centrach badawczo-rozwojowych, o których mowa w ustawie z dnia 30
maja 2008 r. o niektórych formach wspierania G]LDáDOQRĞFL innowacyjnej
(Dz. U. Nr 116, poz. 730, z SyĨQ zm.8)) – ĞURGNL funduszu LQQRZDF\MQRĞFL
o którym mowa w art. 21 tej ustawy:
a) niewykorzystane w roku podatkowym, w którym ]RVWDá\ przekazane do
tego funduszu, lub w FLąJX roku podatkowego QDVWĊSXMąFHJR po tym roku,
b) wykorzystane niezgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 21
ust. 8 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania
G]LDáDOQRĞFL innowacyjnej,
c) w przypadku utraty przez podatnika statusu centrum badawczorozwojowego;
16) ĞURGNL SLHQLĊĪQH otrzymane przez wspólnika VSyáNL QLHEĊGąFHM RVREą prawQą z W\WXáX Z\VWąSLHQLD z takiej VSyáNL
17) przychody z RGSáDWQHJR zbycia VNáDGQLNyZ PDMąWNX
a) SR]RVWDá\FK na G]LHĔ likwidacji G]LDáDOQRĞFL gospodarczej prowadzonej
samodzielnie,
b) otrzymanych w ]ZLą]NX z OLNZLGDFMą VSyáNL QLHEĊGąFHM RVREą SUDZQą lub
Z\VWąSLHQLHP wspólnika z takiej VSyáNL
2a. W razie zwrotu F]ĊĞFL ZLHU]\WHOQRĞFL o których mowa w ust. 2 pkt 7, przychód
ustala VLĊ proporcjonalnie do XG]LDáX zwróconej F]ĊĞFL ZLHU]\WHOQRĞFL w jej
ogólnej kwocie.
2b. W przypadku umowy najmu lub G]LHUĪDZ\ rzeczy albo praw PDMąWNRZ\FK oraz
umów o podobnym charakterze, których przedmiotem Vą VNáDGQLNL PDMąWNX
]ZLą]DQH z G]LDáDOQRĞFLą JRVSRGDUF]ą MHĪHOL Z\QDMPXMąF\ lub Z\G]LHUĪDZLDMąF\
SU]HQLyVá na rzecz osoby trzeciej ZLHU]\WHOQRĞFL z W\WXáX RSáDW Z\QLNDMąF\FK z
takich umów, a umowy te PLĊG]\ stronami nie Z\JDVDMą do przychodów wyQDMPXMąFHJR lub Z\G]LHUĪDZLDMąFHJR nie zalicza VLĊ kwot Z\SáDFRQ\FK przez
RVREĊ WU]HFLą z W\WXáX przeniesienia ZLHU]\WHOQRĞFL 2SáDW\ ponoszone przez naMHPFĊ lub G]LHUĪDZFĊ na rzecz osoby trzeciej VWDQRZLą przychód Z\QDMPXMąFHJR
lub Z\G]LHUĪDZLDMąFHJR w dniu Z\PDJDOQRĞFL ]DSáDW\
2c. Do przychodów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nie zalicza VLĊ przychodów z
RGSáDWQHJR zbycia wykorzystywanych na potrzeby ]ZLą]DQH z G]LDáDOQRĞFLą goVSRGDUF]ą oraz przy prowadzeniu G]LDáyZ specjalnych produkcji rolnej: budyn=PLDQ\WHNVWXMHGQROLWHJRZ\PLHQLRQHMXVWDZ\]RVWDá\RJáRV]RQHZ']8]U1USR]
708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz.
790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr
69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530 oraz
z 2011 r. Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 205, poz. 1208, Nr 233, poz. 1381 i Nr 234, poz.
1392.
8)
=PLDQ\Z\PLHQLRQHMXVWDZ\]RVWDá\RJáRV]RQHZ']8]U1USR]1USR]
i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 457 i Nr 106, poz. 622.
7)
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ku mieszkalnego, jego F]ĊĞFL lub XG]LDáX w takim budynku, lokalu mieszkalnego
VWDQRZLąFHJR RGUĊEQą QLHUXFKRPRĞü lub XG]LDáX w takim lokalu, gruntu lub
XG]LDáX w gruncie albo prawa XĪ\WNRZDQLD wieczystego gruntu lub XG]LDáX w takim prawie, ]ZLą]DQ\FK z tym budynkiem lub lokalem, VSyáG]LHOF]HJR ZáDVQoĞFLRZHJR prawa do lokalu mieszkalnego lub XG]LDáX w takim prawie oraz prawa
do domu jednorodzinnego w VSyáG]LHOQL mieszkaniowej lub XG]LDáX w takim
prawie. Przepis art. 30e stosuje VLĊ odpowiednio.
G3U]HSLVXVWSNWIVWRVXMHVLĊRGSRZLHGQLRZSU]\SDGNX]PLDQ\SUDZDGRRbQLĪHQLDNZRW\SRGDWNXQDOHĪQHJRRNZRWĊSRGDWNXQDOLF]RQHJRRNWyUHMPRZD
ZSU]HSLVDFKXVWDZ\RSRGDWNXRGWRZDUyZLXVáXJ
3. Do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza VLĊ
1) pobranych ZSáDW lub zarachowanych QDOHĪQRĞFL na poczet dostaw towarów i
XVáXJ które ]RVWDQą wykonane w QDVWĊSQ\FK okresach sprawozdawczych, a
WDNĪH otrzymanych SRĪ\F]HN i kredytów oraz zwróconych SRĪ\F]HN z wyMąWNLHP skapitalizowanych odsetek od tych SRĪ\F]HN
2) kwot naliczonych, lecz nieotrzymanych odsetek od QDOHĪQRĞFL w tym rówQLHĪ od udzielonych SRĪ\F]HN
3) zwróconych, umorzonych lub zaniechanych podatków i RSáDW VWDQRZLąF\FK
dochody EXGĪHWX SDĔVWZD albo EXGĪHWyZ jednostek VDPRU]ąGX terytorialnego, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów;
3a) zwróconych innych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów;
3b) zwróconych, umorzonych lub zaniechanych ZSáDW dokonywanych na PaĔ
stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 1LHSHáQRVSUDZQ\FK na podstawie odUĊEQ\FK przepisów, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów;
4) (uchylony);
5) przychodów, które w rozumieniu przepisów o ]DNáDGRZ\P funduszu ĞZLDdF]HĔ socjalnych – ]ZLĊNV]DMą ten fundusz;
6) kwoty VWDQRZLąFHM UyZQRZDUWRĞü umorzonych ]RERZLą]DĔ w tym WDNĪH
umorzonych SRĪ\F]HN (kredytów), MHĪHOL umorzenie ]RERZLą]DĔ jest zwią
zane z SRVWĊSRZDQLHP XSDGáRĞFLRZ\P z PRĪOLZRĞFLą zawarcia XNáDGX w
rozumieniu przepisów prawa XSDGáRĞFLRZHJR i naprawczego;
7) zwolnionych od ZSáDW QDOHĪQRĞFL z W\WXáX podatku od towarów i XVáXJ oraz
zwróconej UyĪQLF\ podatku od towarów i XVáXJ dokonywanych na podstawie RGUĊEQ\FK przepisów;
8) przychodów z RGSáDWQHJR zbycia na podstawie umowy SU]HZáDV]F]HQLD w
celu zabezpieczenia ZLHU]\WHOQRĞFL w tym SRĪ\F]NL lub kredytu – do czasu
ostatecznego przeniesienia ZáDVQRĞFL przedmiotu umowy;
9) (uchylony);
10) ĞURGNyZ SLHQLĊĪQ\FK otrzymanych przez wspólnika VSyáNL QLHEĊGąFHM RVREą
SUDZQą z W\WXáX likwidacji takiej VSyáNL
11) ĞURGNyZ SLHQLĊĪQ\FK otrzymanych przez wspólnika VSyáNL QLHEĊGąFHM RVREą
SUDZQą z W\WXáX Z\VWąSLHQLD z takiej VSyáNL w F]ĊĞFL RGSRZLDGDMąFHM uzyskanej przed Z\VWąSLHQLHP przez wspólnika QDGZ\ĪFH przychodów nad
kosztami ich uzyskania, o których mowa w art. 8, pomniejszonej o Z\SáDW\
dokonane z W\WXáX XG]LDáX w tej VSyáFH
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12) przychodów z RGSáDWQHJR zbycia VNáDGQLNyZ PDMąWNX
a) SR]RVWDá\FK na G]LHĔ likwidacji G]LDáDOQRĞFL gospodarczej prowadzonej
samodzielnie,
b) otrzymanych w ]ZLą]NX z OLNZLGDFMą VSyáNL QLHEĊGąFHM RVREą SUDZQą lub
Z\VWąSLHQLHP wspólnika z takiej VSyáNL
– MHĪHOL od pierwszego dnia PLHVLąFD QDVWĊSXMąFHJR po PLHVLąFX w którym
QDVWąSLáD likwidacja G]LDáDOQRĞFL gospodarczej prowadzonej samodzielnie,
likwidacja VSyáNL QLHEĊGąFHM RVREą SUDZQą lub QDVWąSLáR Z\VWąSLHQLH
wspólnika z takiej VSyáNL do dnia ich RGSáDWQHJR zbycia XSá\QĊáR V]HĞü lat i
RGSáDWQH zbycie nie QDVWĊSXMH w wykonaniu G]LDáDOQRĞFL gospodarczej.
4. (uchylony).
5. (uchylony).
6. (uchylony).
7. Przy RNUHĞODQLX Z\VRNRĞFL przychodów, o których mowa w ust. 2 pkt 17, przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje VLĊ odpowiednio.
Art. 14a. (uchylony).
Art. 14b.
1. Podatnicy XVWDODMą UyĪQLFH kursowe na podstawie art. 24c, z ]DVWU]HĪHQLHP ust. 2.
2. Podatnicy SURZDG]ąF\ NVLĊJL rachunkowe PRJą XVWDODü UyĪQLFH kursowe na
podstawie przepisów o UDFKXQNRZRĞFL pod warunkiem ĪH w okresie, o którym
mowa w ust. 4, VSRU]ąG]DQH przez podatników sprawozdania finansowe EĊGą
badane przez podmioty uprawnione do ich badania.
3. Podatnicy, którzy wybrali PHWRGĊ o której mowa w ust. 2, ]DOLF]DMą odpowiednio do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów XMĊWH w NVLĊJDFK rachunkowych UyĪQLFH kursowe z W\WXáX transakcji walutowych i Z\QLNDMąFH z dokonanej wyceny VNáDGQLNyZ aktywów i pasywów Z\UDĪRQ\FK w walucie obcej,
a WDNĪH wyceny pozabilansowych pozycji w walutach obcych. Wycena ta dla celów podatkowych powinna E\ü dokonywana na ostatni G]LHĔ NDĪGHJR PLHVLąFD i
na ostatni G]LHĔ roku podatkowego lub na ostatni G]LHĔ NZDUWDáX i na ostatni
G]LHĔ roku podatkowego albo tylko na ostatni G]LHĔ roku podatkowego, z tym ĪH
wybrany termin wyceny musi E\ü stosowany przez SHáQ\ rok podatkowy i nie
PRĪH E\ü zmieniony.
4. W przypadku wyboru metody, o której mowa w ust. 2, podatnicy PDMą obowią
zek VWRVRZDü WĊ PHWRGĊ przez okres nie krótszy QLĪ trzy lata podatkowe, OLF]ąF
od SRF]ąWNX roku podatkowego, w którym ]RVWDáD SU]\MĊWD ta metoda, z tym ĪH
podatnicy PDMą RERZLą]HN w terminie do NRĔFD pierwszego PLHVLąFD roku podatkowego, a w przypadku podatników UR]SRF]\QDMąF\FK G]LDáDOQRĞü – w terminie 30 dni od dnia jej UR]SRF]ĊFLD ]DZLDGRPLü w formie pisemnej ZáDĞFLZego naczelnika XU]ĊGX skarbowego o wyborze tej metody.
5. W przypadku rezygnacji ze stosowania metody ustalania UyĪQLF kursowych, o
której mowa w ust. 2, podatnicy Vą RERZLą]DQL ]DZLDGRPLü w formie pisemnej
ZáDĞFLZHJR naczelnika XU]ĊGX skarbowego w terminie do NRĔFD roku podatkowego SRSU]HG]DMąFHJR rok podatkowy, w którym ]DPLHU]DMą ]UH]\JQRZDü ze
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stosowania tej metody. Rezygnacja PRĪH QDVWąSLü po XSá\ZLH okresu, o którym
mowa w ust. 4.
6. W przypadku wyboru metody ustalania UyĪQLF kursowych, o której mowa w ust.
2, podatnicy na pierwszy G]LHĔ roku podatkowego, w którym ]RVWDáD wybrana ta
metoda, ]DOLF]DMą odpowiednio do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów naliczone UyĪQLFH kursowe ustalone na podstawie przepisów o rachunkowoĞFL na ostatni G]LHĔ poprzedniego roku podatkowego. Od pierwszego dnia roku
podatkowego, w którym wybrali WĊ PHWRGĊ VWRVXMą zasady, o których mowa w
ust. 3.
7. W przypadku rezygnacji z metody ustalania UyĪQLF kursowych, o której mowa w
ust. 2, podatnicy:
1) ]DOLF]DMą na ostatni G]LHĔ roku podatkowego, w którym stosowali WĊ PHWRGĊ
odpowiednio do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów naliczone
UyĪQLFH kursowe ustalone na podstawie przepisów o UDFKXQNRZRĞFL
2) od pierwszego dnia roku podatkowego, QDVWĊSXMąFHJR po roku, w którym
stosowali WĊ PHWRGĊ VWRVXMą zasady, o których mowa w art. 24c, XVWDODMąF
UyĪQLFH kursowe od dnia, o którym mowa w pkt 1.
Art. 15.
Przychód z G]LDáyZ specjalnych produkcji rolnej ustala VLĊ ZHGáXJ zasad RNUHĞOonych w art. 14, MHĪHOL podatnik prowadzi NVLĊJL Z\ND]XMąFH te przychody. O zamiarze
]DáRĪHQLD NVLąJ podatnik jest RERZLą]DQ\ ]DZLDGRPLü ZáDĞFLZHJR naczelnika XU]ĊGX
skarbowego przed UR]SRF]ĊFLHP roku podatkowego albo przed UR]SRF]ĊFLHP prowadzenia G]LDáyZ specjalnych produkcji rolnej, MHĪHOL QDVWąSLáR ono w FLąJX roku.
Art. 16. (uchylony).
Art. 16a.
Przy RNUHĞODQLX przychodów z W\WXáX umowy najmu lub G]LHUĪDZ\ rzeczy albo praw
PDMąWNRZ\FK oraz umów o podobnym charakterze, których przedmiotem nie Vą
VNáDGQLNL PDMąWNX ]ZLą]DQH z G]LDáDOQRĞFLą JRVSRGDUF]ą przepis art. 14 ust. 2b stosuje VLĊ odpowiednio, z tym ĪH RSáDW\ ponoszone przez QDMHPFĊ lub G]LHUĪDZFĊ na
rzecz osoby trzeciej VWDQRZLą przychód Z\QDMPXMąFHJR lub Z\G]LHUĪDZLDMąFHJR w
dniu ]DSáDW\
Art. 17.
1. Za przychody z NDSLWDáyZ SLHQLĊĪQ\FK XZDĪD VLĊ
1) odsetki od SRĪ\F]HN
2) odsetki od ZNáDGyZ RV]F]ĊGQRĞFLRZ\FK i ĞURGNyZ na rachunkach bankowych lub w innych formach RV]F]ĊG]DQLD przechowywania lub inwestowania, z Z\MąWNLHP ĞURGNyZ SLHQLĊĪQ\FK ]ZLą]DQ\FK z Z\NRQ\ZDQą G]LDáDlQRĞFLą JRVSRGDUF]ą
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3) odsetki (dyskonto) od papierów ZDUWRĞFLRZ\FK
 G\ZLGHQG\LLQQHSU]\FKRG\]W\WXáXXG]LDáXZ]\VNDFKRVyESUDZQ\FKNWóU\FKSRGVWDZąX]\VNDQLDVąXG]LDá\ DNFMH ZVSyáFHOXEVSyáG]LHOQLZW\P
UyZQLHĪ
D G\ZLGHQG\]DNFML]áRĪRQ\FKSU]H]F]áRQNyZSUDFRZQLF]\FKIXQGXV]\
HPHU\WDOQ\FKQDUDFKXQNDFKLORĞFLRZ\FK
E  RSURFHQWRZDQLH XG]LDáyZ F]áRQNRZVNLFK ] QDGZ\ĪNL ELODQVRZHM Gochodu ogólnegR ZVSyáG]LHOQLDFK
F SRG]LDáPDMąWNXOLNZLGRZDQHMRVRE\SUDZQHMOXEVSyáNL
G  ZDUWRĞü GRNRQDQ\FK QD U]HF] ZVSyOQLNyZ VSyáHN QLHRGSáDWQ\FK OXE
F]ĊĞFLRZR RGSáDWQ\FK ĞZLDGF]HĔ RNUHĞORQą ZHGáXJ ]DVDG Z\QLNDMą
cych z art. 11 ust. 2–2b;
5) przychody z tytuáX XG]LDáX w funduszach NDSLWDáRZ\FK z ]DVWU]HĪHQLHP ust.
1c;
6) QDOHĪQH FKRüE\ nie ]RVWDá\ faktycznie otrzymane, przychody z:
D RGSáDWQHJR]E\FLDXG]LDáyZ DNFML RUD]SDSLHUyZZDUWRĞFLRZ\FK,
b) realizacji praw Z\QLNDMąF\FK z papierów ZDUWRĞFLRZ\FK o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
7) przychody z RGSáDWQHJR zbycia prawa poboru, w tym UyZQLHĪ ze zbycia
prawa poboru akcji nowej emisji przez pracowniczy fundusz emerytalny w
imieniu F]áRQND funduszu;
8) przychody F]áRQNyZ pracowniczych funduszy emerytalnych z W\WXáX przeniesienia akcji ]áRĪRQ\FK na rachunkach LORĞFLRZ\FK do aktywów tych funduszy;
 QRPLQDOQąZDUWRĞüXG]LDáyZ DNFML ZVSyáFH DOERZNáDGyZ ZVSyáG]LHOQL
REMĊW\FKZ]DPLDQ]DZNáDGQLHSLHQLĊĪQ\
D XZVSyOQLNDRNUHĞORQąZXPRZLHVSyáNLRNWyUHMPRZDZDUWDSNWOLW
F L G ZDUWRĞü ZNáDGX QLHSLHQLĊĪQHJR ZQLHVLRQHJR Z SRVWDFL U]HF]\ OXE
SUDZ Z ]DPLDQ ]D NWyU\ ZVSyOQLNRZL QLH Vą Z\GDZDQH XG]LDá\ DNFMH  R
których mowa w pkt 9;
10) przychody z RGSáDWQHJR zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz
z realizacji praw z nich Z\QLNDMąF\FK
1a. Przychód RNUHĞORQ\ w ust. 1 pkt 9 powstaje w dniu:
1) zarejestrowania VSyáNL albo
2) wpisu do rejestru SRGZ\ĪV]HQLD NDSLWDáX ]DNáDGRZHJR VSyáNL albo
3) wydania dokumentów akcji, MHĪHOL REMĊFLH akcji jest ]ZLą]DQH z warunkowym SRGZ\ĪV]HQLHP NDSLWDáX ]DNáDGRZHJR
DD3U]\FKyGRNUHĞORQ\ZXVWSNWDSRZVWDMHZGQLXSU]HQLHVLHQLDQDVSyáNĊR
której mowa w art. 5a pkt OLWFLGZáDVQRĞFLSU]HGPLRWXZNáDGXQLHSLHQLĊĪ
nego.
1b. Przychód RNUHĞORQ\ w ust. 1 pkt 10 powstaje w momencie realizacji praw wyniNDMąF\FK z pochodnych instrumentów finansowych.
1c. Nie ustala VLĊ przychodu z W\WXáX umorzenia jednostek uczestnictwa subfunduszu
funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami, w przypadku zamia-
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ny jednostek uczestnictwa subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego
subfunduszu tego samego funduszu inwestycyjnego, dokonanej na podstawie
ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146,
poz. 1546, z SyĨQ zm.9)).
3U]\XVWDODQLXZDUWRĞFLSU]\FKRGyZRNWyU\FKPRZDZXVWSNWOLWFSNW
7 i 9–VWRVXMHVLĊRGSRZLHGQLRSU]HSLV\DUW
3. (uchylony).
4. (uchylony).
Art. 18.
Za przychód z praw PDMąWNRZ\FK XZDĪD VLĊ w V]F]HJyOQRĞFL przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu RGUĊEQ\FK przepisów, praw do projektów
wynalazczych, praw do topografii XNáDGyZ scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym UyZQLHĪ z RGSáDWQHJR zbycia tych praw.
Art. 19.
1. Przychodem z RGSáDWQHJR zbycia QLHUXFKRPRĞFL lub praw PDMąWNRZ\FK oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich ZDUWRĞü Z\UDĪRQD w
cenie RNUHĞORQHM w umowie, pomniejszona o koszty RGSáDWQHJR zbycia. -HĪHOL
jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od ZDUWRĞFL rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten RNUHĞOD organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w Z\VRNRĞFL ZDUWRĞFL rynkowej. Przepis art. 14 ust. 1 zdanie
drugie stosuje VLĊ odpowiednio.
2. Przychodem z RGSáDWQHJR zbycia w drodze zamiany QLHUXFKRPRĞFL lub praw
maMąWNRZ\FK a WDNĪH innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, u
NDĪGHM ze stron umowy SU]HQRV]ąFHM ZáDVQRĞü jest ZDUWRĞü QLHUXFKRPRĞFL rzeczy lub prawa zbywanego w drodze zamiany. Przepisy ust. 1, 3 i 4 stosuje VLĊ
odpowiednio.
3. :DUWRĞü U\QNRZą o której mowa w ust. 1, rzeczy lub praw PDMąWNRZ\FK RNUHĞOD
VLĊ na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami
tego samego rodzaju i gatunku, z XZ]JOĊGQLHQLHP w V]F]HJyOQRĞFL ich stanu i
stopnia ]XĪ\FLD oraz czasu i miejsca RGSáDWQHJR zbycia.
4. -HĪHOL ZDUWRĞü Z\UDĪRQD w cenie RNUHĞORQHM w umowie RGSáDWQHJR zbycia
znacznie odbiega od ZDUWRĞFL rynkowej QLHUXFKRPRĞFL lub praw PDMąWNRZ\FK
oraz innych rzeczy, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej wezwie strony umowy do zmiany tej ZDUWRĞFL lub wskazania przyczyn X]DVDGQLDMąF\FK podanie ceny znacznie RGELHJDMąFHM od ZDUWRĞFL rynkowej. W razie nieudzielenia
odpowiedzi, niedokonania zmiany ZDUWRĞFL lub niewskazania przyczyn, które
X]DVDGQLDMą podanie ceny znacznie RGELHJDMąFHM od ZDUWRĞFL rynkowej, organ
podatkowy lub organ kontroli skarbowej RNUHĞOL ZDUWRĞü z XZ]JOĊGQLHQLHP opinii ELHJáHJR lub bLHJá\FK -HĪHOL ZDUWRĞü ustalona w ten sposób odbiega co naj9)

=PLDQ\Z\PLHQLRQHMXVWDZ\]RVWDá\RJáRV]RQHZ']8]U1USR]1USR]
1537 i 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, z 2008 r.
Nr 231, poz. 1546, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540,
z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 106, poz. 670, Nr 126, poz. 853 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr
106, poz. 622, Nr 152, poz. 900 i Nr 234, poz. 1389 i 1391.
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mniej o 33% od ZDUWRĞFL Z\UDĪRQHM w cenie, koszty opinii ELHJáHJR lub ELHJá\FK
ponosi ]E\ZDMąF\
Art. 20.
1. Za przychody z innych ĨUóGHá o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, XZDĪD VLĊ
w szczegóOQRĞFL kwoty Z\SáDFRQH po ĞPLHUFL F]áRQND otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub F]áRQNRZL jego QDMEOLĪV]HM rodziny,
w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z W\WXáX zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia
emerytalnego oraz Z\SáDW\ z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym WDNĪH dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek ĞPLHUFL oszF]ĊG]DMąFHJR ]DVLáNL SLHQLĊĪQH z ubezpieczenia VSRáHF]QHJR alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne QLĪ wymienione w art. 14, GRSáDW\ nagrody i inne
QLHRGSáDWQH ĞZLDGF]HQLD QLHQDOHĪąFH do przychodów RNUHĞORQ\FK w art. 12–14 i
17 oraz przychody QLH]QDMGXMąFH pokrycia w ujawnionych ĨUóGáDFK
1a. Za przychody z innych Ĩródeá, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uwaĪa siĊ
równieĪ naleĪne, choüby nie zostaáy faktycznie otrzymane przychody z dziaáalnoĞci wytwórczej w rolnictwie w zakresie wyrobu wina przez producentów bĊ
dących rolnikami wyrabiającymi mniej niĪ 100 hektolitrów wina w ciągu roku
podatkowego, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o
wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji
rynku wina (Dz. U. Nr 120, poz. 690 i Nr 171, poz. 1016). U podatników opodatkowanych podatkiem od towarów i usáug za przychód z tej sprzedaĪy uwaĪa
siĊ przychód pomniejszony o naleĪny podatek od towarów i usáug.
2. Za ]DVLáNL SLHQLĊĪQH z ubezpieczenia VSRáHF]QHJR o których mowa w ust. 1,
XZDĪD VLĊ kwoty Z\SáDFDQ\FK przez ]DNáDG pracy lub organ rentowy ]DVLáNyZ
chorobowych, wyrównawczych, PDFLHU]\ĔVNLFK RSLHNXĔF]\FK oraz ĞZLDGF]HĔ
rehabilitacyjnych.
3. :\VRNRĞü przychodów QLH]QDMGXMąF\FK pokrycia w ujawnionych ĨUyGáDFK lub
SRFKRG]ąF\FK ze ĨUyGHá nieujawnionych ustala VLĊ na podstawie poniesionych
przez podatnika w roku podatkowym wydatków i ZDUWRĞFL zgromadzonego w
tym roku mienia, MHĪHOL wydatki te i ZDUWRĞFL nie ]QDMGXMą pokrycia w mieniu
zgromadzonym przed poniesieniem tych wydatków lub zgromadzeniem mienia,
SRFKRG]ąF\P z przychodów uprzednio opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania.
4. (uchylony).
Art. 20a. (uchylony).
5R]G]LDá 3
Zwolnienia przedmiotowe
Art. 21.
1. Wolne od podatku dochodowego Vą
1) (uchylony);
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2) renty przyznane na podstawie RGUĊEQ\FK przepisów o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin;
3) otrzymane odszkodowania lub ]DGRĞüXF]\QLHQLD MHĪHOL ich Z\VRNRĞü lub
zasady ustalania Z\QLNDMą wprost z przepisów RGUĊEQ\FK ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z Z\MąWNLHP
a) RNUHĞORQ\FK w prawie pracy odpraw i RGV]NRGRZDĔ z W\WXáX skrócenia
okresu wypowiedzenia umowy o SUDFĊ
b) odpraw SLHQLĊĪQ\FK Z\SáDFDQ\FK na podstawie przepisów o szczególnych zasadach UR]ZLą]\ZDQLD z pracownikami stosunków pracy z przyczyn QLHGRW\F]ąF\FK pracowników,
c) odpraw i RGV]NRGRZDĔ z W\WXáX skrócenia okresu wypowiedzenia funkcjonariuszom SR]RVWDMąF\P w stosunku VáXĪERZ\P
d) RGV]NRGRZDĔ przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji,
e) RGV]NRGRZDĔ za szkody GRW\F]ąFH VNáDGQLNyZ PDMąWNX ]ZLą]DQ\FK z
SURZDG]RQą G]LDáDOQRĞFLą JRVSRGDUF]ą
f) RGV]NRGRZDĔ za szkody GRW\F]ąFH VNáDGQLNyZ PDMąWNX ]ZLą]DQ\FK z
prowadzeniem G]LDáyZ specjalnych produkcji rolnej, z których dochody
Vą opodatkowane ZHGáXJ skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, lub na zasadach, o których mowa w art. 30c,
g) RGV]NRGRZDĔ Z\QLNDMąF\FK z zawartych umów lub ugód innych QLĪ ugody VąGRZH
3a) odszkodowania lub ]DGRĞüXF]\QLHQLD otrzymane na podstawie przepisów o
uznaniu za QLHZDĪQH RU]HF]HĔ wydanych wobec osób represjonowanych za
G]LDáDOQRĞü na rzecz QLHSRGOHJáHJR bytu SDĔVWZD polskiego;
3b) inne odszkodowania lub ]DGRĞüXF]\QLHQLD otrzymane na podstawie wyroku
lub ugody VąGRZHM do Z\VRNRĞFL RNUHĞORQHM w tym wyroku lub tej ugodzie,
z Z\MąWNLHP RGV]NRGRZDĔ lub ]DGRĞüXF]\QLHĔ
a) otrzymanych w ]ZLą]NX z SURZDG]RQą G]LDáDOQRĞFLą JRVSRGDUF]ą
b) GRW\F]ąF\FK NRU]\ĞFL które podatnik PyJáE\ RVLąJQąü gdyby mu szkody
nie Z\U]ąG]RQR
3c) odszkodowania w postaci renty otrzymane na podstawie przepisów prawa
cywilnego w razie uszkodzenia FLDáD lub Z\ZRáDQLD rozstroju zdrowia,
przez poszkodowanego, który XWUDFLá FDáNRZLFLH lub F]ĊĞFLRZR ]GROQRĞü do
pracy zarobkowej, albo MHĪHOL ]ZLĊNV]\á\ VLĊ jego potrzeby lub ]PQLHMV]\á\
widoki powodzenia na SU]\V]áRĞü
3d) odszkodowania otrzymane na podstawie przepisów prawa geologicznego i
górniczego;
4) kwoty otrzymane z W\WXáX XEH]SLHF]HĔ PDMąWNRZ\FK i osobowych, z Z\Mątkiem:
a) RGV]NRGRZDĔ za szkody GRW\F]ąFH VNáDGQLNyZ PDMąWNX ]ZLą]DQ\FK z
SURZDG]RQą G]LDáDOQRĞFLą JRVSRGDUF]ą lub prowadzeniem G]LDáyZ specjalnych produkcji rolnej, z których dochody Vą opodatkowane zgodnie z
art. 27 ust. 1 lub art. 30c,
b) dochodu, o którym mowa w art. 24 ust. 15;
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5) (uchylony);
5a) kwoty zwracane przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych w ]ZLą]NX z
Z\JDĞQLĊFLHP zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego – w wyVRNRĞFL ZSáDW wniesionych do funduszu;
[6) wygrane w kasynach gry, wideoloteriach, grach na automatach, grach na
automatach o niskich wygranych oraz grach w bingo SLHQLĊĪQH i fantowe
XU]ąG]DQ\FK i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach i ]DNáDGDFK wzajemnych RERZLą]XMąF\FK w SDĔVWZLH F]áRnkowskim Unii Europejskiej lub w innym SDĔVWZLH QDOHĪąF\P do Europejskiego Obszaru Gospodarczego;]
<6) wygrane w kasynach gry oraz w grach bingo SLHQLĊĪQH i fantowe
XU]ąG]DQ\FK i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie
przepisów o grach hazardowych RERZLą]XMąF\FK w SDĔVWZLH F]áRQNRwskim Unii Europejskiej lub w innym SDĔVWZLH QDOHĪąF\P do Europejskiego Obszaru Gospodarczego;>
6a) wygrane w grach liczbowych, loteriach SLHQLĊĪQ\FK grze telebingo, ]DNáadach wzajemnych, loteriach promocyjnych, loteriach audioteksowych i loteriach fantowych, MHĪHOL jednorazowa ZDUWRĞü tych wygranych nie przekracza
2280 ]á XU]ąG]DQ\FK i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych RERZLą]XMąF\FK w SDĔVWZLH F]áRnkowskim Unii Europejskiej lub w innym SDĔVWZLH QDOHĪąF\P do Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
7) odprawy SRĞPLHUWQH i ]DVLáNL pogrzebowe;
8) ĞZLDGF]HQLD URG]LQQH RWU]\PDQH QD SRGVWDZLH SU]HSLVyZ R ĞZLDGF]HQLDFK
rodzinnych, dodatki rodzinne i SLHOĊJQDF\MQH]DVLáNLGODRSLHNXQyZRWU]ymane na podstawie przepisów o ustaleniu i Z\SáDFLH ]DVLáNyZ GOD RSLHNuQyZĞZLDGF]HQLDSLHQLĊĪQHRWU]\PDQHZ SU]\SDGNXEH]VNXWHF]QRĞFLHJ]eNXFMLDOLPHQWyZRUD]]DVLáNLSRURGRZHRWU]\PDQHQDSRGVWDZLHRGUĊEQ\FK
przepisów;
9) jednorazowe ]DVLáNL z W\WXáX urodzenia dziecka, Z\SáDFDQH z funduszów
]ZLą]NyZ zawodowych;
9a) zapomogi, inne QLĪ wymienione w pkt 26, Z\SáDFDQH z funduszy ]DNáDGRZHM
lub PLĊG]\]DNáDGRZHM organizacji ]ZLą]NRZHM pracownikom QDOHĪąF\P do
tej organizacji, do Z\VRNRĞFL QLHSU]HNUDF]DMąFHM w roku podatkowym kwoty
638 ]á
10) ZDUWRĞü ubioru VáXĪERZHJR (umundurowania), MHĪHOL jego XĪ\ZDQLH QDOHĪ\
do RERZLą]NyZ pracownika, lub ekwiwalentu SLHQLĊĪQHJR za ten ubiór;
10a) ZDUWRĞü otrzymanego ubioru reprezentacyjnego i sportowego F]áRQND polskiej reprezentacji olimpijskiej i paraolimpijskiej;
11) ĞZLDGF]HQLD rzeczowe i ekwiwalenty za te ĞZLDGF]HQLD SU]\VáXJXMąFH na
podstawie przepisów o EH]SLHF]HĔVWZLH i higienie pracy, MHĪHOL zasady ich
przyznawania Z\QLNDMą z RGUĊEQ\FK ustaw lub przepisów wykonawczych
wydanych na podstawie tych ustaw;
11a) ĞZLDGF]HQLD rzeczowe i ekwiwalenty za te ĞZLDGF]HQLD Z\QLNDMąFH z zasad
EH]SLHF]HĔVWZD i higieny pracy, w tym ze Z]JOĊGX na szczególne warunki i
charakter SHáQLRnej VáXĪE\ SU]\VáXJXMąFH osobom SR]RVWDMąF\P w stosunku
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VáXĪERZ\P przyznane na podstawie RGUĊEQ\FK ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw;
11b) ZDUWRĞü otrzymanych przez pracownika od pracodawcy bonów, talonów,
kuponów lub innych dowodów XSUDZQLDMąF\FK do uzyskania na ich podstawie SRVLáNyZ DUW\NXáyZ VSRĪ\ZF]\FK lub napojów bezalkoholowych, w
przypadku gdy pracodawca, mimo FLąĪąFHJR na nim RERZLą]NX wynikają
cego z przepisów o EH]SLHF]HĔVWZLH i higienie pracy, nie ma PRĪOLZRĞFL
wydania pracownikom SRVLáNyZ DUW\NXáyZ VSRĪ\ZF]\FK lub napojów bezalkoholowych;
12) (uchylony);
12a) (uchylony);
13) ekwiwalenty SLHQLĊĪQH za XĪ\ZDQH przez pracowników przy wykonywaniu
pracy QDU]ĊG]LD PDWHULDá\ lub VSU]ĊW VWDQRZLąFH ich ZáDVQRĞü
14) kwoty otrzymywane przez pracowników z W\WXáX zwrotu kosztów przeniesienia VáXĪERZHJR oraz ]DVLáNyZ na zagospodarowanie i osiedlenie w
]ZLą]NX z przeniesieniem VáXĪERZ\P do Z\VRNRĞFL 200% wynagrodzenia
QDOHĪQHJR za PLHVLąF w którym QDVWąSLáR przeniesienie;
15) ĞZLDGF]HQLD osób otrzymywane z W\WXáX odbywania lub SHáQLHQLD
[D  QLH]DZRGRZHM VáXĪE\ ZRMVNRZHM OXE MHM IRUP UyZQRU]ĊGQ\FK ] Z\MątNLHPRNUHVRZHMVáXĪE\ZRMVNRZHMQDGWHUPLQRZHM]DVDGQLF]HMVáXĪE\ZRjVNRZHMRUD]VáXĪE\SU]\JRWRZDZF]HM]
D QLH]DZRGRZHMVáXĪE\ZRMVNRZHMOXEMHMIRUPUyZQRU]ĊGQ\FK]ZyMąWNLHPRNUHVRZHMVáXĪE\ZRMVNRZHMRUD]VáXĪE\SU]\JRWRZDZF]Hj,>
b) VáXĪE\ ]DVWĊSF]HM
– przyznane na podstawie RGUĊEQ\FK przepisów;
16) diety i inne QDOHĪQRĞFL za czas:
a) SRGUyĪ\ VáXĪERZHM pracownika,
b) SRGUyĪ\ osoby QLHEĊGąFHM pracownikiem
– do Z\VRNRĞFL RNUHĞORQHM w RGUĊEQ\FK ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra ZáDĞFLZHJR do spraw pracy w sprawie Z\VRNRĞFL oraz
warunków ustalania QDOHĪQRĞFL SU]\VáXJXMąF\FK pracownikowi zatrudnionemu w SDĔVWZRZHM lub VDPRU]ąGRZHM jednostce sfery EXGĪHWRZHM z W\WXáX
SRGUyĪ\ VáXĪERZHM na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeĪHQLHP ust. 13;
17) diety oraz kwoty VWDQRZLąFH zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wyNRQXMąFH F]\QQRĞFL ]ZLą]DQH z SHáQLHQLHP RERZLą]NyZ VSRáHF]Q\FK i
obywatelskich – do Z\VRNRĞFL QLHSU]HNUDF]DMąFHM PLHVLĊF]QLH kwoty 2280
]á
18) dodatek za UR]áąNĊ SU]\VáXJXMąF\ na podstawie RGUĊEQ\FK ustaw, przepisów
wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw lub XNáDGyZ zbiorowych pracy, do Z\VRNRĞFL diet za czas SRGUyĪ\ VáXĪERZHM na obszarze kraju, RNUHĞORQ\FK w przepisach w sprawie Z\VRNRĞFL oraz warunków ustalania QDOHĪQRĞFL SU]\VáXJXMąF\FK pracownikowi zatrudnionemu w SDĔVWZowej lub VDPRU]ąGRZHM jednostce sfery EXGĪHWRZHM z W\WXáX SRGUyĪ\ VáXĪEowej na obszarze kraju;
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19) ZDUWRĞü ĞZLDGF]HĔ ponoszonych przez SUDFRGDZFĊ z W\WXáX zakwaterowania
pracowników, z ]DVWU]HĪHQLHP ust. 14 – do Z\VRNRĞFL QLHSU]HNUDF]DMąFHM
PLHVLĊF]QLH kwoty 500 ]á
20) F]ĊĞü przychodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, SU]HE\ZDMąF\FK
czasowo za JUDQLFą i X]\VNXMąF\FK przychody ze stosunku VáXĪERZHJR stosunku pracy, pracy QDNáDGF]HM oraz VSyáG]LHOF]HJR stosunku pracy, za NDĪG\
G]LHĔ pobytu za JUDQLFą w którym podatnik SR]RVWDZDá w stosunku VáXĪ
bowym, stosunku pracy, pracy QDNáDGF]HM oraz VSyáG]LHOF]\P stosunku pracy, w kwocie RGSRZLDGDMąFHM 30% diety, RNUHĞORQHM w przepisach w sprawie
Z\VRNRĞFL oraz warunków ustalania QDOHĪQRĞFL SU]\VáXJXMąF\FK pracownikowi zatrudnionemu w SDĔVWZRZHM lub VDPRU]ąGRZHM jednostce sfery buGĪHWRZHM z W\WXáX SRGUyĪ\ VáXĪERZHM poza granicami kraju, z ]DVWU]HĪHQLHP
ust. 15;
20a) (uchylony);
21) (uchylony);
22) (uchylony);
23) (uchylony);
23a) F]ĊĞü dochodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, SU]HE\ZDMąF\FK czasowo za JUDQLFą i X]\VNXMąF\FK dochody z W\WXáX
a) stypendiów – w Z\VRNRĞFL VWDQRZLąFHM UyZQRZDUWRĞü diety z W\WXáX poGUyĪ\ VáXĪERwych poza granicami kraju, RNUHĞORQHM w przepisach w
sprawie Z\VRNRĞFL oraz warunków ustalania QDOHĪQRĞFL SU]\VáXJXMąF\FK
pracownikowi zatrudnionemu w SDĔVWZRZHM lub VDPRU]ąGRZHM jednostce
sfery EXGĪHWRZHM z W\WXáX SRGUyĪ\ VáXĪERZHM poza granicami kraju, za
NDĪG\ G]LHĔ w którym E\áR otrzymywane stypendium,
b) U\F]DáWyZ na koszty utrzymania i zakwaterowania Z\SáDFDQ\FK z EXGĪetu SDĔVWZD w ]ZLą]NX ze skierowaniem do pracy dydaktycznej w szkoáDFK i RĞURGNDFK akademickich za JUDQLFą przyznanych na podstawie odUĊEQ\FK przepisów;
23b) zwrot kosztów poniesionych przez pracownika z W\WXáX XĪ\ZDQLD pojazdów
VWDQRZLąF\FK ZáDVQRĞü pracownika, dla potrzeb ]DNáDGX pracy, w jazdach
lokalnych, MHĪHOL RERZLą]HN ponoszenia tych kosztów przez ]DNáDG pracy
albo PRĪOLZRĞü przyznania prawa do zwrotu tych kosztów wynika wprost z
przepisów innych ustaw – do Z\VRNRĞFL PLHVLĊF]QHJR U\F]DáWX SLHQLĊĪQHJR
albo do Z\VRNRĞFL QLHSU]HNUDF]DMąFHM kwoty ustalonej przy zastosowaniu
stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, RNUHĞORQ\FK w RGUĊEQ\FK przepisach wydanych przez ZáDĞFLZHJR ministra, MHĪHOL przebieg pojazdu, z Z\áą
czeniem Z\SáDW U\F]DáWX SLHQLĊĪQHJR jest udokumentowany w ewidencji
przebiegu pojazdu prowadzonej przez pracownika; przepis art. 23 ust. 7 stosuje VLĊ odpowiednio;
24) Ğwiadczenia, dodatki i inne kwoty oraz wartoĞü nieodpáatnych ĞwiadczeĔ
lub ĞwiadczeĔ czĊĞciowo odpáatnych z tytuáu szkolenia, o których mowa w
art. 31, art. 44 ust. 1, art. 80 ust. 1, art. 81, art. 83 ust. 1 i 4, art. 84 pkt 2 i 3,
art. 140 ust. 1 pkt 1 i art. 156 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastĊpczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 i
Nr 288, poz. 1690) oraz Ğrodki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, o których mowa
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w art. 83 ust. 2 i art. 84 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastĊpczej w czĊĞci przysáugującej na umieszczone w rodzinie zastĊpczej lub rodzinnym domu dziecka dzieci i osoby, które
osiągnĊáy peánoletnoĞü przebywając w pieczy zastĊpczej;
25) U\F]DáW energetyczny dla kombatantów;
25a) dodatek kompensacyjny przyznany na podstawie ustawy z dnia 24 stycznia
1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach EĊGąF\FK ofiarami represji
wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371, z SyĨQ
zm.10));
25b) ĞZLDGF]HQLD SLHQLĊĪQH Z\SáDFDQH osobom uprawnionym na podstawie
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o ĞZLDGF]HQLX SLHQLĊĪQ\P i uprawnieniach SU]\VáXJXMąF\FK cywilnym niewidomym ofiarom G]LDáDĔ wojennych
(Dz. U. Nr 249, poz. 1824 oraz z 2010 r. Nr 225, poz. 1465);
26) zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych ]GDU]HĔ losowych, NOĊVN
Ī\ZLRáRZ\FK GáXJRWUZDáHM choroby lub ĞPLHUFL – do Z\VRNRĞFL nieprzekraF]DMąFHM w roku podatkowym kwoty 2280 ]á z ]DVWU]HĪHQLHP pkt 40 i 79;
26a) ĞZLDGF]HQLD otrzymane z W\WXáX jednorazowej pomocy materialnej finansowanej ze ĞURGNyZ EXGĪHWX SDĔVWZD lub EXGĪHWyZ jednostek VDPRU]ąGX terytorialnego w ]ZLą]NX z ]DLVWQLDá\P zdarzeniem losowym;
26b) kwoty VWDQRZLąFH zwrot kosztów z W\WXáX opieki nad dzieckiem lub RVREą
]DOHĪQą otrzymane na podstawie przepisów RGUĊEQ\FK ustaw lub przepisów
wykonawczych do tych ustaw, finansowane z EXGĪHWX SDĔVWZD EXGĪHWyZ
jednostek VDPRU]ąGX terytorialnego, Funduszu Pracy lub z EXGĪHWX Unii Europejskiej;
27) otrzymywane zgodnie z RGUĊEQ\PL przepisami ĞZLDGF]HQLD na:
a) UHKDELOLWDFMĊ ]DZRGRZą VSRáHF]Qą i OHF]QLF]ą osób QLHSHáQRVSUDZQ\FK
ze ĞURGNyZ 3DĔVWZRZHJR Funduszu Rehabilitacji Osób 1LHSHáQRVSUDwnych, z ]DNáDGRZ\FK funduszy rehabilitacji osób QLHSHáQRVSUDZQ\FK lub
]DNáDGRZ\FK funduszy DNW\ZQRĞFL
b) GRUDĨQą lub RNUHVRZą pomoc SLHQLĊĪQą dla kombatantów oraz pozostaá\FK po nich F]áRQNyZ rodzin ze ĞURGNyZ o których mowa w ustawie z
dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach EĊGą
cych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
28) przychody uzyskane z W\WXáX VSU]HGDĪ\ FDáRĞFL lub F]ĊĞFL QLHUXFKRPRĞFL
ZFKRG]ąF\FK w VNáDG gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego ze VSU]HGDĪ\ gruntów, które w ]ZLą]NX z Wą VSU]HGDĪą
XWUDFLá\ charakter rolny;
29) przychody uzyskane z W\WXáX odszkodowania Z\SáDFDQHJR stosownie do
przepisów o gospodarce QLHUXFKRPRĞFLDPL lub z W\WXáX RGSáDWQHJR zbycia
QLHUXFKRPRĞFL na cele X]DVDGQLDMąFH jej Z\ZáDV]F]HQLH oraz z W\WXáX sprzeGDĪ\ QLHUXFKRPRĞFL w ]ZLą]NX z UHDOL]DFMą przez QDE\ZFĊ prawa pierwokupu, stosownie do przepisów o gospodarce QLHUXFKRPRĞFLDPL nie dotyczy
10)

Zmiany tHNVWXMHGQROLWHJRZ\PLHQLRQHMXVWDZ\]RVWDá\RJáRV]RQHZ']8]U1USR]
1515, z 2003 r. Nr 72, poz. 658, z 2004 r. Nr 46, poz. 444 i Nr 281, poz. 2779, z 2005 r. Nr 163,
poz. 1362, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 99, poz. 658 i Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr
227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 oraz z 2011 r. Nr 187, poz. 1109.
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to przypadków, gdy ZáDĞFLFLHO QLHUXFKRPRĞFL o której mowa w zdaniu
pierwszym, QDE\á jej ZáDVQRĞü w okresie 2 lat przed ZV]F]ĊFLHP SRVWĊSowania Z\ZáDV]F]HQLRZHJR EąGĨ RGSáDWQ\P zbyciem QLHUXFKRPRĞFL za FHQĊ
QLĪV]ą o co najmniej 50% od Z\VRNRĞFL uzyskanego odszkodowania lub ceny zbycia QLHUXFKRPRĞFL na cele uzasadniaMąFH jej Z\ZáDV]F]HQLH lub w
]ZLą]NX z UHDOL]DFMą prawa pierwokupu;
29a) przychody uzyskane z W\WXáX
a) odszkodowania Z\SáDFDQHJR stosownie do przepisów ustawy z dnia 11
sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
G]LDáDQLD Ī\ZLRáX (Dz. U. Nr 84, poz. 906 oraz z 2010 r. Nr 149, poz.
996), w tym z W\WXáX Z\ZáDV]F]HQLD QLHUXFKRPRĞFL nie dotyczy to przypadków, gdy ZáDĞFLFLHO QLHUXFKRPRĞFL o której mowa w zdaniu pierwszym, QDE\á jej ZáDVQRĞü w okresie 2 lat przed ZV]F]ĊFLHP SRVWĊSRZDQLD
Z\ZáDV]F]HQLRZHJR za FHQĊ QLĪV]ą o co najmniej 50% od Z\VRNRĞFL
uzyskanego odszkodowania,
b) RGSáDWQHJR zbycia QLHUXFKRPRĞFL lub jej F]ĊĞFL na podstawie przepisów
ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy,
remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku G]LDáDQLD Ī\ZLRáX
c) RGVWąSLHQLD od RERZLą]NX wniesienia GRSáDW\ o którym mowa w art. 13h
ust. 4 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku G]LDáDQLD Ī\ZLRáX;
30) przychody uzyskane z W\WXáX VSU]HGDĪ\ prawa wieczystego XĪ\WNRZDQLD
oraz QLHUXFKRPRĞFL nabytych stosownie do przepisów o gospodarce nieruFKRPRĞFLDPL w zamian za mienie pozostawione za JUDQLFą
30a) przychody uzyskane z W\WXáX
a) realizacji prawa do rekompensaty na podstawie ustawy z dnia 8 lipca
2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z W\WXáX pozostawienia nieruFKRPRĞFL poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr
169, poz. 1418, z 2006 r. Nr 195, poz. 1437, z 2008 r. Nr 197, poz. 1223
oraz z 2010 r. Nr 257, poz. 1726), przez osoby uprawnione na podstawie
tej ustawy,
b) VSU]HGDĪ\ QLHUXFKRPRĞFL lub prawa XĪ\WNRZDQLD wieczystego, nabytych
w ]ZLą]NX z UHDOL]DFMą prawa do rekompensaty, o której mowa w lit. a, do
Z\VRNRĞFL RGSRZLDGDMąFHM procentowemu XG]LDáRZL ZDUWRĞFL tej rekompensaty w cenie QLHUXFKRPRĞFL lub prawa XĪ\WNRZDQLD wieczystego z
dnia nabycia QLHUXFKRPRĞFL lub prawa XĪ\WNRZDQLD wieczystego;
31) (uchylony);
32) (uchylony);
32a) (uchylony);
32b) przychody z zamiany rzeczy lub praw, MHĪHOL z W\WXáX jednej umowy nie
SU]HNUDF]DMą kwoty 2280 ]á
33) (uchylony);
34) (uchylony);
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35) (uchylony);
36) dochody z W\WXáX prowadzenia V]Nyá w rozumieniu przepisów o systemie
RĞZLDW\ w F]ĊĞFL wydatkowanej na cele V]NRá\ w roku podatkowym lub w
roku po nim QDVWĊSXMąF\P
37) dochody z W\WXáX XU]ąG]DQLD przez uprawniony podmiot maMąF\ VLHG]LEĊ na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej loterii fantowych i gry bingo fantowe
na podstawie zezwolenia wydanego na mocy RGUĊEQ\FK przepisów, o ile zoVWDá\ przeznaczone na UHDOL]DFMĊ RNUHĞORQ\FK w zezwoleniu i regulaminie
gry celów VSRáHF]QLH XĪ\WHF]Q\FK
38) ĞZLDGF]HQLD otrzymywane przez emerytów lub rencistów w ]ZLą]NX z áą
F]ąF\P ich uprzednio z ]DNáDGHP pracy stosunkiem VáXĪERZ\P stosunkiem pracy lub VSyáG]LHOF]\P stosunkiem pracy, w tym od ]ZLą]NyZ zawodowych, do Z\VRNRĞFL QLHSU]HNUDF]DMąFHM w roku podatkowym kwoty
2280 ]á
39) stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i
tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów – Prawo o szkolnictwie
wyĪszym oraz inne stypendia naukowe i za wyniki w nauce, których zasady
przyznawania zostaáy zatwierdzone przez ministra wáaĞciwego do spraw
szkolnictwa wyĪszego po zasiĊgniĊciu opinii Rady *áównej Nauki i Szkolnictwa WyĪszego albo przez ministra wáaĞciwego do spraw oĞwiaty i wychowania;
40) Ğwiadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach ksztaácenia,
pochodzące z budĪetu paĔstwa, EXGĪHWów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze ĞURGNów wáasnych szkóá i uczelni – przyznane na podstawie
przepisów o systemie oĞwiaty oraz Prawo o szkolnictwie wyĪszym;
40a) nagrody Z\SáDFDQH przez Polski Komitet Olimpijski i Polski Komitet Paraolimpijski za uzyskanie wyników na igrzyskach olimpijskich i paraolimpijskich;
40b) stypendia dla uczniów i studentów, których Z\VRNRĞü i zasady udzielania
]RVWDá\ RNUHĞORQH w uchwale organu VWDQRZLąFHJR jednostki VDPRU]ąGX terytorialnego, oraz stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o G]LDáDOQRĞFL SRĪ\WNX
publicznego, na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe XGRVWĊSQLDQ\FK do publicznej ZLDGRPRĞFL za SRPRFą Internetu, ĞURdków masowego przekazu lub Z\NáDGDQ\FK (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie GRVWĊSQ\FK – do Z\VRNRĞFL nieprzekraF]DMąFHM w roku podatkowym kwoty 3800 ]á
40c) zwrot kosztów przejazdu, o których mowa w art. 17 ust. 3 i 3a ustawy z dnia
7 ZU]HĞQLD 1991 r. o systemie RĞZLDW\ (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z
SyĨQ zm.11));
11)

=PLDQ\WHNVWXMHGQROLWHJRZ\PLHQLRQHMXVWDZ\]RVWDá\RJáRV]RQHZ']8]U1USR]
2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131,
poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i
Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818,
Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz.
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41) (uchylony);
42) (uchylony);
43) dochody uzyskane z W\WXáX wynajmu pokoi JRĞFLQQ\FK w budynkach
mieszkalnych SRáRĪRQ\FK na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym,
osobom SU]HE\ZDMąF\P na wypoczynku oraz dochody uzyskane z W\WXáX
Z\Ī\ZLHQLD tych osób, MHĪHOL liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza
5;
44) przychody F]áRQNyZ Ochotniczych 6WUDĪ\ 3RĪDUQ\FK uzyskane z W\WXáX
uczestnictwa w szkoleniach, akcjach ratowniczych i akcjach ]ZLą]DQ\FK z
likwidowaniem NOĊVN Ī\ZLRáRZ\FK
45) ĞZLDGF]HQLH SLHQLĊĪQH przyznane na podstawie ustawy z dnia 31 maja 1996
r. o ĞZLDGF]HQLX SLHQLĊĪQ\P SU]\VáXJXMąF\P osobom deportowanym do
pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III R]HV]Ċ i
=ZLą]HN Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. Nr 87, poz. 395, z
SyĨQ zm.12));
46) dochody otrzymane przez podatnika, MHĪHOL
a) SRFKRG]ą od U]ąGyZ SDĔVWZ obcych, organizacji PLĊG]\QDURGRZ\FK lub
PLĊG]\QDURGRZ\FK instytucji finansowych ze ĞURGNyZ bezzwrotnej pomocy, w tym ze ĞURGNyZ programów ramowych EDGDĔ rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi
SDĔVWZDPL organizacjami lub instytucjami przez 5DGĊ Ministrów, ZáaĞFLZHJR ministra, agencje U]ąGRZH lub agencje wykonawcze, w tym rówQLHĪ w przypadkach gdy przekazanie tych ĞURGNyZ jest dokonywane za
SRĞUHGQLFWZHP podmiotu XSRZDĪQLRQHJR do rozdzielania ĞURGNyZ bezzwrotnej pomocy oraz
b) podatnik EH]SRĞUHGQLR realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik EH]SRĞUHGQLR UHDOL]XMąF\ cel programu zleca –
bez Z]JOĊGX na rodzaj umowy – wykonanie RNUHĞORQ\FK F]\QQRĞFL w
]ZLą]NX z realizowanym przez niego programem;
46a) dochody uzyskane z instytucji Unii Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego, do których PDMą zastosowanie przepisy UR]SRU]ąG]HQLD nr
260/68 z dnia 29 lutego 1968 r. XVWDQDZLDMąFHJR warunki i SURFHGXUĊ stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. WE L 056 z
4.03.1968, z SyĨQ zm.);
46b) przychody SRVáów wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej do Parlamentu
Europejskiego otrzymane na podstawie regulacji ZHZQĊWU]Q\FK Parlamentu
Europejskiego na pokrycie kosztów ]ZLą]DQ\FK z wykonywaniem przez
nich mandatu SRVáD
1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz.
1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148,
poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr
205, poz. 1206.
12)
=PLDQ\Z\PLHQLRQHMXVWDZ\]RVWDá\RJáRV]RQHZ']8]U1USR]]U1U
28, poz. 257, z 2001 r. Nr 154, poz. 1788, z 2003 r. Nr 110, poz. 1060, z 2005 r. Nr 85, poz. 725, z
2009 r. Nr 219, poz. 1709 i Nr 220, poz. 1734 oraz z 2011 r. Nr 72, poz. 380.
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47) (uchylony);
47a) dotacje z EXGĪHWX SDĔVWZD otrzymane na dofinansowanie SU]HGVLĊZ]LĊü realizowanych w ramach Specjalnego Przedakcesyjnego Programu na Rzecz
Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (SAPARD);
47b) (uchylony);
47c) kwoty otrzymane od agencji U]ąGRZ\FK lub agencji wykonawczych, MHĪHOL
agencje te RWU]\PDá\ ĞURGNL na ten cel z EXGĪHWX SDĔVWZD
47d) dotacje, subwencje, GRSáDW\ i inne QLHRGSáDWQH ĞZLDGF]HQLD lub ĞZLDGF]HQLD
F]ĊĞFLRZR RGSáDWQH otrzymane na cele ]ZLą]DQH z G]LDáDOQRĞFLą UROQLF]ą z
EXGĪHWX SDĔVWZD EXGĪHWów jednostek VDPRU]ąGX terytorialnego, od agencji
U]ąGRZ\FK agencji wykonawczych lub ze ĞURGNów SRFKRG]ąF\FK od rzą
dów SDĔVWZ obcych, organizacji PLĊG]\QDURGRZ\FK lub PLĊG]\QDURGRZ\FK
instytucji finansowych;
48) (uchylony);
49) kwoty Z\SáDFRQH osobom wymienionym w art. 23 ust. 1 i 3 ustawy z dnia
22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu 6Lá Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 206, poz. 1367 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114 i Nr
185, poz. 1092) z W\WXáX odprawy mieszkaniowej;
49a) ekwiwalent SLHQLĊĪQ\ w zamian za UH]\JQDFMĊ z lokalu Z\SáDFDQ\ na podstawie przepisów o Biurze Ochrony 5]ąGX
50) przychody otrzymane w ]ZLą]NX ze zwrotem XG]LDáów lub ZNáDGów w
spóáG]LHOQL do Z\VRNRĞFL wniesionych XG]LDáyZ lub ZNáDGyZ do VSyáG]LHlni;
D  ZDUWRĞü PDMąWNX RWU]\PDQHJR Z ]ZLą]NX ] OLNZLGDFMą RVRE\ SUDZQHM OXE
VSyáNL Z F]ĊĞFL VWDQRZLąFHM NRV]W QDE\FLD OXE REMĊFLD XG]LDáyZ DNFML  Z
WHMVSyáFHOXEXG]LDáyZZ]\VNDFKRVRE\SUDZQHM
50b) przychody z W\WXáX przeniesienia ZáDVQRĞFL VNáDGQLNyZ PDMąWNX EĊGąF\FK
przedmiotem ZNáDGX QLHSLHQLĊĪQHJR (aportu) wnoszonych do VSyáNL niebĊ
GąFHM RVREą SUDZQą w tym wnoszonych do takiej VSyáNL VNáDGQLNyZ PDMątku otrzymanych przez podatnika w QDVWĊSVWZLH likwidacji VSyáNL QLHEĊGąFHM
RVREą SUDZQą EąGĨ Z\VWąSLHQLD z takiej VSyáNL
 SU]\FKRG\RWU]\PDQH]W\WXáX]ZURWXGRSáDWZQLHVLRQ\FKXSU]HGQLR]JRdQLH]RGUĊEQ\PLSU]HSLVDPLGRVSyáNL– GRZ\VRNRĞFLZQLHVLRQ\FKGRSáDW
52) odsetki i kwoty rekompensat otrzymanych na podstawie przepisów ustawy z
dnia 20 grudnia 1996 r. o zasadach realizacji SU]HGSáDW na samochody osobowe (Dz. U. Nr 156, poz. 776);
53) ZDUWRĞü rekompensaty SLHQLĊĪQHM otrzymanej na podstawie przepisów o zrekompensowaniu okresowego QLHSRGZ\ĪV]DQLD SáDF w sferze EXGĪHWRZHM
oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent;
54) (uchylony);
55) (uchylony);
56) (uchylony);
57) (uchylony);
58) Z\SáDW\
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a) transferowe ĞURGNyZ zgromadzonych w ramach pracowniczego programu
emerytalnego do innego pracowniczego programu emerytalnego lub na
indywidualne konto emerytalne w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych,
b) ĞURGNyZ zgromadzonych w pracowniczym programie emerytalnym dokonane na rzecz uczestnika lub osób uprawnionych do tych ĞURGNyZ po
ĞPLHUFL uczestnika,
c) ĞURGNyZ zgromadzonych w grupowej formie ubezpieczenia na Ī\FLH
]ZLą]DQHM z funduszem inwestycyjnym lub w innej formie grupowego
gromadzenia ĞURGNyZ na cele emerytalne dla pracowników – do pracowniczego programu emerytalnego, zgodnie z przepisami o pracowniczych
programach emerytalnych
– z ]DVWU]HĪHQLHP ust. 33;
58a) dochody z W\WXáX RV]F]ĊG]DQLD na indywidualnym koncie emerytalnym, w
rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych, uzyskane w
]ZLą]NX z:
a) gromadzeniem i Z\SáDWą ĞURGNyZ przez RV]F]ĊG]DMąFHJR
b) Z\SáDWą ĞURGNyZ GRNRQDQą na rzecz osób uprawnionych do tych ĞURGNyZ
po ĞPLHUFL RV]F]ĊG]DMąFHJR
c) Z\SáDWą WUDQVIHURZą
– z tym ĪH zwolnienie nie ma zastosowania w przypadku, gdy RV]F]ĊG]DMą
cy JURPDG]Lá RV]F]ĊGQRĞFL na ZLĊFHM QLĪ jednym indywidualnym koncie
emerytalnym, chyba ĪH przepisy te SU]HZLGXMą WDNą PRĪOLZRĞü
58b) Z\SáDW\ transferowe ĞURGNów zgromadzonych przez RV]F]ĊG]DMąFHJR na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego:
a) SRPLĊG]\ instytucjami finansowymi SURZDG]ąF\PL indywidualne konta
zabezpieczenia emerytalnego,
b) na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego osoby uprawnionej,
po ĞPLHUFL RV]F]ĊG]DMąFHJR
c) w SRVWĊSRZDQLX likwidacyjnym lub XSDGáRĞFLRZ\P na indywidualne
konto zabezpieczenia emerytalnego RV]F]ĊG]DMąFHJR
59) Z\SáDW\ ĞURGNów z otwartego funduszu emerytalnego na rzecz E\áHJR
ZVSyáPDáĪRQND F]áRQND tego funduszu, przekazane na rachunek tego
ZVSyáPDáĪRQND w otwartym funduszu emerytalnym;
59a) zapomoga SLHQLĊĪQD o której mowa w ustawie z dnia 20 maja 2005 r. o zapomodze SLHQLĊĪQHM dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierają
cych ĞZLDGF]HQLH przedemerytalne albo ]DVLáHN przedemerytalny w 2007 r.
(Dz. U. Nr 102, poz. 852, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 oraz z 2007 r. Nr
35, poz. 219);
59b) kwoty VNáDGHN zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art.
40a ustawy z dnia 13 SDĨG]LHUQLND 1998 r. o systemie XEH]SLHF]HĔ VSRáHFznych, F]áRQND otwartego funduszu emerytalnego przekazane na rzecz E\áHJR
wspóáPDáĪRQND na subkonto, o którym mowa w art. 40e tej ustawy;
60) (uchylony);
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61) kwoty umorzonych SRĪ\F]HN studenckich lub kredytów studenckich udzielonych na podstawie przepisów o SRĪ\F]NDFK i kredytach studenckich;
62) (uchylony);
63) ĞZLDGF]HQLH SLHQLĊĪQH oraz U\F]DáW energetyczny przyznane na podstawie
ustawy z dnia 2 ZU]HĞQLD 1994 r. o ĞZLDGF]HQLX SLHQLĊĪQ\P i uprawnieniach
SU]\VáXJXMąF\FK ĪRáQLHU]RP ]DVWĊSF]HM VáXĪE\ wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach ZĊJOD NDPLHQLRáRPDFK ]DNáDGDFK wydobywania
rud uranu i batalionach budowlanych (Dz. U. z 2001 r. Nr 60, poz. 622, z
SyĨQ zm.13));
63a) dochody podatników, z ]DVWU]HĪHQLHP ust. 5a–5c, uzyskane z G]LDáDOQRĞFL
gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na
podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20
SDĨG]LHUQLND 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007
r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97),
przy czym ZLHONRĞü pomocy publicznej udzielanej w formie niniejszego
zwolnienia nie PRĪH SU]HNURF]\ü ZLHONRĞFL pomocy publicznej dla przedVLĊELRUF\ dopuszczalnej dla obszarów NZDOLILNXMąF\FK VLĊ do uzyskania
pomocy w QDMZLĊNV]HM Z\VRNRĞFL zgodnie z RGUĊEQ\PL przepisami;
64) dodatki do rent rodzinnych dla sierot ]XSHáQ\FK Z\SáDFRQH na podstawie
RGUĊEQ\FK przepisów;
65) ]DVLáNL chorobowe Z\SáDFRQH na podstawie RGUĊEQ\Fh przepisów o ubezpieczeniu VSRáHF]Q\P rolników oraz ubezpieczeniu VSRáHF]Q\P F]áRQNyZ rolniczych VSyáG]LHOQL produkcyjnych, VSyáG]LHOQL NyáHN rolniczych oraz ich
rodzin, w F]ĊĞFL RGSRZLDGDMąFHM XG]LDáRZL dochodu z W\WXáX G]LDáDOQRĞFL
rolniczej, z Z\MąWNLHP SROHJDMąFHM na prowadzeniu G]LDáyZ specjalnych
produkcji rolnej, w dochodzie podzielnym VSyáG]LHOQL
66) (uchylony);
67) ZDUWRĞü otrzymanych przez pracownika w ]ZLą]NX z finansowaniem dziaáDOQRĞFL socjalnej, o której mowa w przepisach o ]DNáDGRZ\P funduszu
ĞZLDGF]HĔ socjalnych, rzeczowych ĞZLDGF]HĔ oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie ĞZLDGF]HĔ SLHQLĊĪQ\FK sfinansowanych w FDáRĞFL ze
ĞURGNyZ ]DNáDGRZHJR funduszu ĞZLDGF]HĔ socjalnych lub funduszy ]ZLązków zawodowych, áąF]QLH do wysRNRĞFL QLHSU]HNUDF]DMąFHM w roku podatkowym kwoty 380 ]á rzeczowymi ĞZLDGF]HQLDPL nie Vą bony, talony i inne
znaki, XSUDZQLDMąFH do ich wymiany na towary lub XVáXJL
67a) ĞZLDGF]HQLD otrzymane z ]DNáDGRZHJR funduszu ĞZLDGF]HĔ socjalnych,
]ZLą]DQH z pobytem dzieci osób uprawnionych do tych ĞZLDGF]HĔ w ĪáRbkach lub klubach G]LHFLĊF\FK
68) ZDUWRĞü wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych
RJáDV]DQ\FK przez ĞURGNL masowego przekazu (prasa, radio i telewizja)
oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu,
a WDNĪH nagród ]ZLą]DQ\FK ze VSU]HGDĪą SUHPLRZą – MHĪHOL jednorazowa
ZDUWRĞü tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 ]á zwolnienie od podatku nagród ]ZLą]DQ\FK ze VSU]HGDĪą SUHPLRZą nie dotyczy na13)

=PLDQ\WHNVWXMHGQROLWHJRZ\PLHQLRQHMXVWDZ\]RVWDá\RJáRV]RQHZ']8]U1USRz.
968 i Nr 154, poz.1788, z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 725.
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gród otrzymanych przez podatnika w ]ZLą]NX z SURZDG]RQą przez niego
SR]DUROQLF]ą G]LDáDOQRĞFLą JRVSRGDUF]ą VWDQRZLąF\FK przychód z tej dziaáDOQRĞFL
68a) ZDUWRĞü QLHRGSáDWQ\FK ĞZLDGF]HĔ o których mowa w art. 20 ust. 1, otrzymanych od ĞZLDGF]HQLRGDZF\ w ]ZLą]NX z jego SURPRFMą lub UHNODPą – jeĪHOL jednorazowa ZDUWRĞü tych ĞZLDGF]HĔ nie przekracza kwoty 200 ]á
zwolnienie nie ma zastosowania, MHĪHOL ĞZLDGF]HQLH jest dokonywane na
rzecz pracownika ĞZLDGF]HQLRGDZF\ lub osoby SR]RVWDMąFHM ze ĞZLDGF]eQLRGDZFą w stosunku cywilnoprawnym;
69) (uchylony);
70) (uchylony);
71) dochody ze VSU]HGDĪ\ produktów URĞOLQQ\FK i ]ZLHU]ĊF\FK SRFKRG]ąF\FK z
ZáDVQHM uprawy lub hodowli, QLHVWDQRZLąF\FK G]LDáyZ specjalnych produkcji rolnej, przerobionych sposobem SU]HP\VáRZ\P MHĪHOL przerób polega na
kiszeniu produktów URĞOLQQ\FK lub przetwórstwie mleka albo na uboju zwieU]ąW U]HĨQ\FK i obróbce poubojowej tych ]ZLHU]ąW w tym UyZQLHĪ na rozbiorze, podziale i klasyfikacji PLĊVD
72) dochody ze VSU]HGDĪ\ surowców URĞOLQ zielarskich i zióá dziko URVQąF\FK leĞQ\FK jagód, owoców OHĞQ\FK i grzybów OHĞQ\FK (PKWiU ex 02.30.40.0) –
ze zbioru dokonywanego RVRELĞFLH albo z XG]LDáHP F]áRQNów QDMEOLĪV]HM
rodziny;
73) kwoty jednorazowej pomocy finansowej Z\SáDFRQHM ofiarom SU]HĞODGRZDĔ
hitlerowskich przez )XQGDFMĊ Polsko-Niemieckie Pojednanie;
74) otrzymywane z zagranicy:
a) renty inwalidzkie z W\WXáX inwalidztwa wojennego,
b) kwoty zaopatrzenia przyznane ofiarom wojny oraz F]áRQNRP ich rodzin,
c) renty wypadkowe osób, których inwalidztwo SRZVWDáR w ]ZLą]NX z
przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach
1939–1945,
– pod warunkiem przedstawienia SáDWQLNRZL dokumentu instytucji zagranicznej VWZLHUG]DMąFHJR charakter przyznanego ĞZLDGF]HQLD
75) renty w\SáDFRQH osobom represjonowanym i F]áRQNRP ich rodzin, przyznane na zasadach RNUHĞORQ\FK w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin;
76) kwoty diet i kieszonkowego dla JRĞFL zagranicznych SU]\E\ZDMąF\FK do
Polski w ramach programów i umów oraz ZDUWRĞü Z\Ī\ZLHQLD dla WáXPDF]\
(pilotów) WRZDU]\V]ąF\FK tym JRĞFLRP z Z\MąWNLHP ekwiwalentów za to
Z\Ī\ZLHQLH
77) UyZQRZDĪQLNL SLHQLĊĪQH za brak kwatery, Z\SáDFRQH funkcjonariuszom Policji i 6áXĪE\ :LĊ]LHQQHM Agencji %H]SLHF]HĔVWZD :HZQĊWU]QHJR i Agencji
Wywiadu, 6WUDĪ\ Granicznej, 6áXĪE\ Celnej, Biura Ochrony 5]ąGX oraz
VWUDĪDNRP 3DĔVWZRZHM 6WUDĪ\ 3RĪDUQHM – do Z\VRNRĞFL QLHSU]HNUDF]DMąFHM
kwoty 2280 ]á
78) GRSáDW\ do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowad]ąFH
G]LDáDOQRĞü w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym UyZQLHĪ SRáąF]RQHJR z QDXNą pobytu na leczeniu sanatoryj2014-07-28
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nym,
w
placówkach
leczniczo-sanatoryjnych,
rehabilitacyjnoszkoleniowych i leczniczo-RSLHNXĔF]\FK oraz przejazdów ]ZLą]DQ\FK z
tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu – dzieci i PáRG]LHĪ\ do lat 18:
a) z funduszu socjalnego, ]DNáDGRZHJR funduszu ĞZLDGF]HĔ socjalnych oraz
zgodnie z RGUĊEQ\PL przepisami wydanymi przez ZáDĞFLZHJR ministra –
QLH]DOHĪQLH od ich Z\VRNRĞFL
b) z innych ĨUyGHá – do Z\VRNRĞFL QLHSU]HNUDF]DMąFHM w roku podatkowym
kwoty 760 ]á
78a) (uchylony);
79) ĞZLDGF]HQLD z pomocy VSRáHF]QHM
79a) wynagrodzenie za sprawowanie opieki przyznane przez VąG na podstawie
art. 162 Kodeksu rodzinnego i RSLHNXĔF]HJR
80) przychody ze stosunku VáXĪERZHJR otrzymane w VáXĪELH kandydackiej przez
funkcjonariuszy Policji, Biura Ochrony 5]ąGX 6WUDĪ\ Granicznej i PaĔ
stwowej 6WUDĪ\ 3RĪDUQHM
81) (uchylony);
82) XSRVDĪHQLD funkcjonariuszy Organizacji Narodów Zjednoczonych, organizacji wyspecjalizowanych oraz innych PLĊG]\QDURGRZ\FK instytucji i organizacji, których Rzeczpospolita Polska jest F]áRQNLHP i których statuty
SU]HZLGXMą zwolnienie od podatku Z\SáDFDQ\FK przez nie XSRVDĪHĔ MHĪHOL
funkcjonariusze ]QDMGXMą VLĊ w wykazie Ministerstwa Spraw Zagranicznych;
83) ĞZLDGF]HQLD przyznane na podstawie RGUĊEQ\FK ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw ĪRáQLHU]RP oraz pracownikom wojska Z\NRQXMąF\P zadania poza granicami SDĔVWZD
a) w VNáDG]LH jednostki wojskowej XĪ\WHM w celu XG]LDáX w konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia VLá SDĔVWZD albo SDĔVWZ sojuszniczych, misji
pokojowej, akcji ]DSRELHĪHQLD aktom terroryzmu lub ich skutkom,
b) jako obserwator wojskowy lub osoba SRVLDGDMąFD status obserwatora wojskowego w misjach pokojowych organizacji PLĊG]\QDURGRZ\FK i VLá wielonarodowych
– z Z\MąWNLHP wynagrodzenia za SUDFĊ oraz XSRVDĪHĔ i innych QDOHĪQRĞFL
SLHQLĊĪQ\FK SU]\VáXJXMąF\FK z W\WXáX SHáQLHQLD VáXĪE\
83a) ĞZLDGF]HQLD przyznane na podstawie RGUĊEQ\FK ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw policjantom, funkcjonariuszom celnym i 6WUDĪ\ Granicznej, pracownikom jednostek policyjnych lub
jednostek organizacyjnych 6WUDĪ\ Granicznej Z\NRQXMąF\P zadania poza
granicami SDĔVWZD w VNáDG]LH kontyngentu w celu XG]LDáX w:
a) misji pokojowej, w tym jako obserwator w misji pokojowej organizacji
PLĊG]\QDURGRZ\FK i VLá wielonarodowych,
b) akcji ]DSRELHĪHQLD aktom terroryzmu lub ich skutkom,
c) organizowaniu i kontroli ruchu granicznego, organizowaniu ochrony granicy SDĔVWZRZHM lub zapewnieniu EH]SLHF]HĔVWZD w komunikacji miĊ
dzynarodowej
– z Z\MąWNLHP wynagrodzenia za SUDFĊ oraz XSRVDĪHĔ i innych QDOHĪQRĞFL
SLHQLĊĪQ\FK SU]\VáXJXMąF\FK z W\WXáX SHáQLHQLD VáXĪE\
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84) ZDUWRĞü ĞZLDGF]HĔ z W\WXáX XSUDZQLHĔ do ulgowych przejazdów ĞURGNDPL
publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego, wynikają
cych z przepisów o uprawnieniach do ulgowych przejazdów ĞURGNDPL publicznego transportu zbiorowego;
85) ZDUWRĞü ĞZLDGF]HĔ z W\WXáX realizacji XSUDZQLHĔ do ulgowych lub EH]SáDtnych przejazdów ĞURGNDPL komunikacji miejskiej, SU]\VáXJXMąF\FK na podstawie RGUĊEQ\FK przepisów;
86) (uchylony);
87) ZDUWRĞü ĞZLDGF]HĔ SU]\VáXJXMąF\FK na podstawie RGUĊEQ\FK przepisów doW\F]ąF\FK emerytów i rencistów z W\WXáX abonamentowych RSáDW telewizyjnych i radiowych;
88) (uchylony);
89) ZDUWRĞü ĞZLDGF]HĔ otrzymanych przez studentów od uczelni, na podstawie
RGUĊEQ\FK przepisów, w ]ZLą]NX ze skierowaniem przez XF]HOQLĊ na studenckie praktyki zawodowe – do Z\VRNRĞFL QLHSU]HNUDF]DMąFHM w roku podatkowym kwoty 2280 ]á
90) ZDUWRĞü ĞZLDGF]HĔ przyznanych zgodnie z RGUĊEQ\PL przepisami przez praFRGDZFĊ na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, z Z\MąWNLHP wynagroG]HĔ otrzymywanych za czas zwolnienia z FDáRĞFL lub F]ĊĞFL dnia pracy oraz
za czas urlopu szkoleniowego;
90a) ĞZLDGF]HQLD o których mowa w art. 19 ust. 2, art. 26–28 i art. 36 ustawy z
dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach G]LDáDĔ poza granicami SDĔVWZD (Dz.
U. Nr 205, poz. 1203);
91) Z\SáDFRQH za SRĞUHGQLFWZHP SáDWQLND przy emeryturach i rentach zagranicznych SRGZ\ĪNL ]ZLĊNV]HQLD PDMąFH charakter dodatków rodzinnych,
pod warunkiem przedstawienia SáDWQLNRZL dokumentu VWZLHUG]DMąFHJR wyVRNRĞü SRGZ\ĪNL
92) ĞZLDGF]HQLD otrzymane na podstawie RGUĊEQych przepisów przez F]áRQNyZ
rodzin ]PDUá\FK pracowników oraz ]PDUá\FK emerytów lub rencistów, do
Z\VRNRĞFL QLHSU]HNUDF]DMąFHM w roku podatkowym kwoty 2280 ]á
93) dochody uzyskane z W\WXáX zakupu ]DNáDGRZ\FK budynków mieszkalnych
lub lokali mieszkalnych przez dotychczasowych najemców – w Z\VRNRĞFL
RGSRZLDGDMąFHM UyĪQLF\ PLĊG]\ FHQą U\QNRZą tych budynków lub lokali a
FHQą zakupu;
94) wynagrodzenia otrzymywane przez F]áRQNyZ rolniczych VSyáG]LHOQL produkcyjnych z W\WXáX XĪ\WNRZDQLD przez VSyáG]LHOQLH wniesionych ZNáDGyZ
gruntowych;
95) odsetki z W\WXáX nieterminowej Z\SáDW\ Z\QDJURG]HĔ i ĞZLDGF]HĔ z W\WXáyZ
o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1;
96) (uchylony);
97) dodatki mieszkaniowe i U\F]DáW\ na zakup RSDáX przyznane na podstawie
RGUĊEQ\FK przepisów o dodatkach mieszkaniowych;
98) dodatek kombatancki oraz dodatek za tajne nauczanie przyznawane na podstawie RGUĊEQ\FK przepisów;
98a) kwoty refundacji z W\WXáX RSáDFRQHM VNáDGNL na RERZLą]NRZH ubezpieczenie
RGSRZLHG]LDOQRĞFL cywilnej posiadaczy pojazdów samochodowych lub na
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dobrowolne ubezpieczenie casco pojazdów samochodowych, przyznanych
na podstawie ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 648 i
Nr 113, poz. 745 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654);
98b) zwrot kwoty ]QLĪNL z W\WXáX RSáDFHQLD przez LQZDOLGĊ wojennego i wojskowego VNáDGNL na RERZLą]NRZH ubezpieczenie RGSRZLHG]LDOQRĞFL cywilnej
lub VNáDGNL na dobrowolne ubezpieczenie casco, otrzymanej od organu rentowego;
99) (uchylony);
100) emerytury lub renty otrzymane przez osoby, które XWUDFLá\ wzrok w wyniku
G]LDáDĔ wojennych w okresie wojny 1939–1945 lub eksplozji SR]RVWDá\FK
po tej wojnie QLHZ\SDáyZ i niewybuchów, pod warunkiem posiadania przez
podatnika:
a) orzeczenia o uznaniu za LQZDOLGĊ wzroku I lub II grupy, wydanego przez
ZáDĞFLZ\ organ,
b) dokumentacji leczniczej (szpitalnej) z okresu wypadku, SRWZLHUG]DMąFHM
wypadek, EąGĨ SRĞZLDGF]RQHJR notarialnie RĞZLDGF]HQLD dwóch ĞZLDdków SRWZLHUG]DMąF\FK XWUDWĊ wzroku w wyniku G]LDáDĔ wojennych w latach 1939–1945 lub eksplozji QLHZ\SDáyZ i niewybuchów SR]RVWDá\FK po
tej wojnie,
c) aktualnego ]DĞZLDGF]HQLD lekarskiego okulistycznego o urazowym
uszkodzeniu wzroku EąGĨ aktualnego ]DĞZLDGF]HQLD z przeprowadzonej
obdukcji VąGRZR-lekarskiej, SRWZLHUG]DMąFHJR XWUDWĊ lub uszkodzenie
wzroku w wyniku ]GDU]HĔ o których mowa w lit. b, lub
d) ZDĪQHM legitymacji Stowarzyszenia Niewidomych Cywilnych Ofiar Wojny lub =ZLą]NX 2FLHPQLDá\FK ĩRáQLHU]\ RP;
101) przychody uzyskane przez krwiodawców ze VSU]HGDĪ\ pobranej od nich
krwi lub jej VNáDGQLNyZ
102) zwrot kosztów otrzymany przez bezrobotnego na podstawie ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tyWXáX
a) przejazdu do miejsca pracy,
b) przejazdu na badania lekarskie lub psychologiczne,
c) przejazdu do miejsca odbywania VWDĪX szkolenia, przygotowania zawodowego GRURVá\FK ]DMĊü z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy
w aktywnym poszukiwaniu pracy,
d) przejazdu do miejsca wykonywania prac VSRáHF]QLH XĪ\WHF]Q\FK
e) zakwaterowania w miejscu pracy lub miejscu odbywania VWDĪX szkolenia
lub przygotowania zawodowego GRURVá\FK
f) przejazdu na egzamin;
103) (uchylony);
104) otrzymane przez SRVáD lub senatora ĞZLDGF]HQLD SLHQLĊĪQe i ZDUWRĞü ĞZLDdF]HĔ rzeczowych (w naturze) na podstawie art. 23 ust. 3, art. 43 ust. 1, art.
44 ust. 1 i 2 oraz art. 46 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu SRVáD i senatora (Dz. U. z 2011 r. Nr 7, poz. 29 i Nr 117, poz. 676);
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105) dochód X]\VNDQ\]H]E\FLDXG]LDáyZZVSyáFHNDSLWDáRZHMSDSLHUyZZDUWoĞFLRZ\FK RUD] W\WXáyZ XF]HVWQLFWZD Z IXQGXV]DFK NDSLWDáRZ\FK RWU]\Panych w drodze darowizny – Z F]ĊĞFL RGSRZLDGDMąFHM NZRFLH ]DSáDFRQHJR
podatku od spadków i darowizn;
106) odszkodowania otrzymane na podstawie rezolucji Rady %H]SLHF]HĔVWZD Narodów Zjednoczonych Z\SáDFRQH osobom poszkodowanym na skutek dziaáDĔ wojennych w Kuwejcie;
107) nagrody Z\SáDFRQH na podstawie przepisów wydanych przez ZáDĞFLZHJR
ministra w sprawie organizowania ]DMĊü rehabilitacyjnych w szpitalach psychiatrycznych i nagradzania uczestników tych ]DMĊü
108) kwoty pomocy SLHQLĊĪQHM i ZDUWRĞü innych ĞZLDGF]HĔ finansowanych ze
ĞURGNyZ EXGĪHWRZ\FK przyznawanych repatriantom oraz osobom, które
XELHJDMą VLĊ o status XFKRGĨF\
 SU]\FKRG\RNWyU\FKPRZDZDUWXVWSNWLDMHĪHOLSU]HGPLRWHP
ZNáDGXQLHSLHQLĊĪQHJRMHVWSU]HGVLĊELRUVWZROXEMHJR]RUJDQL]RZDQDF]ĊĞü
110) ZDUWRĞü ĞZLDGF]HĔ SU]\VáXJXMąF\FK F]áRQNRZL VáXĪE\ zagranicznej wykonuMąFHPX RERZLą]NL VáXĪERZH w placówce zagranicznej oraz ZDUWRĞü ĞZLDdF]HĔ SU]\VáXJXMąF\FK pracownikom polskich jednostek EXGĪHWRZ\FK mają
cych VLHG]LEĊ poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Z\QLNDMąF\FK z
przepisów RGUĊEQ\FK ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na ich
podstawie, z Z\MąWNLHP Z\QDJURG]HĔ za SUDFĊ ekwiwalentu SLHQLĊĪQHJR za
urlop wypoczynkowy, dodatku zagranicznego QDOHĪQRĞFL zagranicznej)
oraz ]DVLáNyZ chorobowych i PDFLHU]\ĔVNLFK
111) oprocentowanie otrzymane w ]ZLą]NX ze zwrotem QDGSáDFRQ\FK zobowią
]DĔ podatkowych i innych QDOHĪQRĞFL EXGĪHWRZ\FK a WDNĪH oprocentowanie
zwrotu UyĪQLF\ podatku od towarów i XVáXJ w rozumieniu RGUĊEQ\FK przepisów;
112) zwrot kosztów dojazdu pracownika do ]DNáDGX pracy, MHĪHOL RERZLą]HN ponoszenia tych kosztów przez ]DNáad pracy wynika wprost z przepisów innych ustaw;
113) ZDUWRĞü ĞZLDGF]HĔ otrzymanych przez wolontariuszy na podstawie ustawy o
G]LDáDOQRĞFL SRĪ\WNX publicznego;
114) ZDUWRĞü otrzymanych QLHRGSáDWQ\FK ĞZLDGF]HĔ lub ĞZLDGF]HĔ F]ĊĞFLRZR
RGSáDWQ\FK oraz ZDUWRĞü ĞZLDGF]HĔ rzeczowych (w naturze) finansowanych
lub wspóáILQDQVRZDQ\FK ze ĞURGNów EXGĪHWX SDĔVWZD jednostek VDPRU]ąGX
terytorialnego, ze ĞURGNów agencji U]ąGRZ\FK agencji wykonawczych lub
ze ĞURGNów SRFKRG]ąF\FK od U]ąGów SDĔVWZ obcych, organizacji PLĊG]\Qarodowych lub PLĊG]\QDURGRZ\FK instytucji finansowych, w ramach U]ąGowych programów;
115) wygrane i nagrody otrzymane przez uczniów za XG]LDá w konkursach, turniejach i olimpiadach organizowanych na podstawie przepisów o systemie
RĞZLDW\
116) GRSáDW\ EH]SRĞUHGQLH stosowane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii
Europejskiej, otrzymane na podstawie RGUĊEQ\FK przepisów;
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116a) umorzone naleĪnoĞci i wierzytelnoĞci przypadające agencjom páatniczym w
ramach Wspólnej Polityki Rolnej, a takĪe naleĪnoĞci z tytuáu nienaleĪnie
lub nadmiernie pobranych páatnoĞci w ramach systemów wsparcia bezpoĞredniego oraz w ramach wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziaáem Ğrodków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich, od ustalenia których odstąpiono;
117) ZDUWRĞü otrzymanych ĞZLDGF]HĔ od wolontariuszy, udzielanych na zasadach
RNUHĞORQ\FK w ustawie o G]LDáDOQRĞFL SRĪ\WNX publicznego;
118) ZDUWRĞü QLHRGSáDWQ\FK ĞZLDGF]HĔ lub ĞZLDGF]HĔ F]ĊĞFLRZR RGSáDWQ\FK oraz
ZDUWRĞü ĞZLDGF]HĔ rzeczowych, z W\WXáX
a) studiów podyplomowych,
b) V]NROHĔ i przygotowania zawodowego GRURVá\FK
c) egzaminów lub licencji,
d) EDGDĔ lekarskich lub psychologicznych,
e) ubezpieczenia od QDVWĊSVWZ QLHV]F]ĊĞOLZ\FK wypadków
– otrzymanych na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
119) odsetki od papierów ZDUWRĞFLRZ\FK emitowanych przez Skarb 3DĔVWZD oraz
obligacji emitowanych przez jednostki VDPRU]ąGX terytorialnego, w F]ĊĞFL
RGSRZLDGDMąFHM kwocie odsetek ]DSáDFRQ\FK przy nabyciu tych papierów
ZDUWRĞFLRZ\FK od emitenta;
120) odszkodowania Z\SáDFRQH na podstawie wyroków VąGRZ\FK i zawartych
umów (ugód), posiadaczom gruntów ZFKRG]ąF\FK w VNáDG gospodarstwa
rolnego, z W\WXáX
a) ustanowienia VáXĪHEQRĞFL gruntowej,
b) rekultywacji gruntów,
c) szkód SRZVWDá\FK w uprawach rolnych i drzewostanie
– w wyniku prowadzenia na tych gruntach, przez podmioty uprawnione na
podstawie RGUĊEQ\FK przepisów, inwestycji GRW\F]ąF\FK budowy infrastruktury SU]HV\áRZHM ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej oraz
budowy XU]ąG]HĔ infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust.
2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce QLHUXFKRPRĞFLDPL (Dz. U.
z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z SyĨQ zm.14));
121) jednorazowe ĞURGNL przyznane bezrobotnemu na SRGMĊFLH G]LDáDOQRĞFL o
których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
122) ZNáDG ZáDVQ\ podmiotu publicznego, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy
o partnerstwie publiczno-prywatnym, otrzymany przez partnera prywatnego
i przeznaczony na cele RNUHĞORQH w umowie o partnerstwie publicznoprywatnym, z ]DVWU]HĪHQLHP ust. 19;
123) (uchylony);
14)

=PLDQ\WHNVWXMHGQROLWHJRZ\PLHQLRQHMXVWDZ\]RVWDá\RJáRV]RQHZ']8]U1USR]
675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323 oraz z 2011 r. Nr
64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz.
789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110 i Nr 224, poz. 1337.
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124) GRSáDW\ do oprocentowania kredytów preferencyjnych stosowane na podstawie ustawy z dnia 8 ZU]HĞQLD 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu ZáDVQHJR mieszkania (Dz. U. z 2012 r. poz. 90);
125) ZDUWRĞü ĞZLDGF]HĔ w naturze i innych QLHRGSáDWQ\FK ĞZLDGF]HĔ obliczona
zgodnie z art. 11 ust. 2–2b, otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy
podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn, z
]DVWU]HĪHQLHP ust. 20;
126) (uchylony);
127) alimenty:
a) na rzecz dzieci, które nie XNRĔF]\á\ 25 roku Ī\FLD oraz dzieci bez
Z]JOĊGX na wiek, które zgodnie z RGUĊEQ\PL przepisami RWU]\PXMą zasiáHN (dodatek) SLHOĊJQDF\MQ\ lub UHQWĊ VRFMDOQą
b) na rzecz innych osób QLĪ wymienione w lit. a, otrzymane na podstawie
wyroku VąGX lub ugody VąGRZHM do Z\VRNRĞFL QLHSU]HNUDF]DMąFHM mieVLĊF]QLH 700 ]á
128) ĞZLDGF]HQLD Z\SáDFDQH bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac
VSRáHF]QLH XĪ\WHF]Q\FK
129) dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z buGĪHWX SDĔVWZD lub EXGĪHWyZ jednostek VDPRU]ąGX terytorialnego;
130) odsetki lub dyskonto od obligacji emitowanych przez Skarb 3DĔVWZD i oferowanych na rynkach zagranicznych oraz dochody z RGSáDWQHJR zbycia tych
obligacji uzyskane przez osoby fizyczne, o których mowa w art. 3 ust. 2a;
131) dochody z RGSáDWQHJR zbycia QLHUXFKRPRĞFL i praw PDMąWNRZ\FK o których
mowa w art. 30e, w Z\VRNRĞFL która odpowiada iloczynowi tego dochodu i
XG]LDáX wydatków poniesionych na ZáDVQH cele mieszkaniowe w przychodzie z RGSáDWQHJR zbycia QLHUXFKRPRĞFL i praw PDMąWNRZ\FK MHĪHOL poF]ąZV]\ od dnia RGSáDWQHJR zbycia, nie SyĨQLHM QLĪ w okresie dwóch lat od
NRĔFD roku podatkowego, w którym QDVWąSLáR RGSáDWQH zbycie, przychód
uzyskany ze zbycia tej QLHUXFKRPRĞFL lub tego prawa PDMąWNRZHJR ]RVWDá
wydatkowany na ZáDVQH cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele XZ]JOĊGQLD VLĊ do Z\VRNRĞFL przychodu z RGSáDWQHJR
zbycia QLHUXFKRPRĞFL i praw PDMąWNRZ\FK
132) przyznane przez krajowe i zagraniczne organy ZáDG]\ i ich XU]ĊG\ w tym
jednostki organizacyjne im SRGOHJáH lub przez nie nadzorowane, oraz krajowe, zagraniczne i PLĊG]\QDURGRZH organizacje (instytucje) i ich organy,
nagrody:
a) za wybitne RVLąJQLĊFLD z dziedziny nauki, kultury i sztuki,
b) z W\WXáX G]LDáDOQRĞFL na rzecz praw F]áRZLHND
– w F]ĊĞFL przekazanej jako darowizna przez podatników, którzy otrzymali
te nagrody, na rzecz instytucji UHDOL]XMąFHM cele RNUHĞORQH w art. 4 ustawy o
G]LDáDOQRĞFL SRĪ\WNX publicznego, z ]DVWU]HĪHQLHP ust. 31;
133) premia termomodernizacyjna, premia remontowa i premia kompensacyjna
uzyskane na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz. 1459, z 2009 r. Nr 157,
poz. 1241, z 2010 r. Nr 76, poz. 493 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622);
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134) ĞZLDGF]HQLD SLHQLĊĪQH otrzymane na podstawie ustawy z dnia 7 maja 2009 r.
o ]DGRĞüXF]\QLHQLX rodzinom ofiar zbiorowych Z\VWąSLHĔ ZROQRĞFLRZ\FK
w latach 1956–1989 (Dz. U. Nr 91, poz. 741 oraz z 2011 r. Nr 106, poz.
622);
135) kwoty QDOHĪQRĞFL umorzonych na podstawie ustawy z dnia 19 czerwca 2009
r. o pomocy SDĔVWZD w VSáDFLH niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które XWUDFLá\ SUDFĊ (Dz. U. Nr 115, poz. 964);
136) SáDWQRĞFL na UHDOL]DFMĊ projektów w ramach programów finansowanych z
XG]LDáHP ĞURGNów europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z Z\áąF]HQLHP SáDWQRĞFL otrzymanych przez wykonawców;
137) ĞURGNL finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z XG]LDáHP ĞURGNów europejskich, o
których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z SyĨQ zm.15));
138) kwoty finansowego wsparcia udzielanego na podstawie ustawy z dnia 27
ZU]HĞQLD  U R SRPRF\ SDĔVWZD Z QDE\FLX SLHUZV]HJR mieszkania
SU]H]PáRG\FKOXG]L ']8SR] 
139) kwoty zwrotu wydatków, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27
ZU]HĞQLD  U R SRPRF\ SDĔVWZD Z QDE\FLX SLHUZV]HJR PLHV]NDQLD
SU]H]PáRG\FKOXG]L
1a. Do przychodów pracowników tymczasowych, w rozumieniu RGUĊEQ\FK przepisów, otrzymanych od pracodawcy XĪ\WNRZQLND ma zastosowanie ust. 1 pkt 11–
11b, 13 i 16.
2. (uchylony).
2a. (uchylony).
3. (uchylony).
4. (uchylony).
5. (uchylony).
5a. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 63a, SU]\VáXJXMH podatnikowi Z\áąFznie z W\WXáX dochodów uzyskanych z G]LDáDOQRĞFL gospodarczej prowadzonej na
terenie strefy.
5b. W razie FRIQLĊFLD zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 63a, podatnik traci
prawo do zwolnienia i jest RERZLą]DQ\ do ]DSáDW\ podatku za FDá\ okres korzystania ze zwolnienia podatkowego.
5c. W razie Z\VWąSLHQLD RNROLF]QRĞFL o których mowa w ust. 5b, podatnik jest oboZLą]DQ\ do ]ZLĊNV]HQLD podstawy opodatkowania o NZRWĊ dochodu, w odniesieniu do którego XWUDFLá prawo do zwolnienia, a w razie poniesienia straty do jej
zmniejszenia o WĊ NZRWĊ – w rozliczeniu zaliczki za wybrany okres ZSáDW\ zaliczek, o którym mowa w art. 44, w którym XWUDFLá to prawo, a gdy utrata prawa
QDVWąSL w ostatnim okresie ZSáDW\ zaliczek danego roku podatkowego – w zeznaniu rocznym.
5d. (uchylony).
15)

=PLDQ\ Z\PLHQLRQHMXVWDZ\]RVWDá\RJáRV]RQH Z '] 8]U Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.
620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr
185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.
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6. (uchylony).
7. Za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 36, poniesione z W\WXáX prowadzenia
V]NRá\ niepublicznej w rozumieniu przepisów o systemie RĞZLDW\ MHĪHOL nie zoVWDá\ zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, XZDĪD VLĊ wydatki na:
1) zakup VWDQRZLąF\FK ĞURGNL WUZDáH pomocy dydaktycznych i innych XU]ąG]HĔ
QLH]EĊGQ\FK do prowadzenia V]NRá\
2) wydatki ]ZLą]DQH z organizowaniem wypoczynku wakacyjnego uczniów, w
F]ĊĞFL VWDQRZLąFHM wynagrodzenie personelu wychowawczego i REVáXJL jeĪHOL nie ]RVWDáR pokryte przez ZSáDW\ rodziców.
8. (uchylony).
9. (uchylony).
10. (uchylony).
11. (uchylony).
12. (uchylony).
13. Przepis ust. 1 pkt 16 lit. b stosuje VLĊ MHĪHOL otrzymane ĞZLDGF]HQLD nie ]RVWDá\
zaliczone do kosztów uzyskania przychodów i ]RVWDá\ poniesione:
1) w celu RVLąJQLĊFLD przychodów lub
2) w celu realizacji ]DGDĔ organizacji i jednostek organizacyjnych G]LDáDMąF\FK
na podstawie przepisów RGUĊEQ\FK ustaw, lub
3) przez organy XU]ĊG\) ZáDG]\ lub administracji SDĔVWZRZHM albo samorzą
dowej oraz jednostki organizacyjne im SRGOHJáH lub przez nie nadzorowane,
lub
4) przez osoby SHáQLąFH funkcje obywatelskie, o których mowa w art. 13 pkt 5,
w ]ZLą]NX z wykonywaniem tych funkcji.
14. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 19, ma zastosowanie do pracowników,
których miejsce zamieszkania jest SRáRĪRQH poza PLHMVFRZRĞFLą w której znajduje VLĊ ]DNáDG pracy, a podatnik nie korzysta z kosztów uzyskania przychodów
RNUHĞORQ\FK w art. 22 ust. 2 pkt 3 i 4.
15. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 20, nie ma zastosowania do wynagrodzenia:
1) pracownika RGE\ZDMąFHJR SRGUyĪ VáXĪERZą poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
2) pracownika w ]ZLą]NX z jego pobytem poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej w celu XG]LDáX w konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia VLá paĔ
stwa albo SDĔVWZ sojuszniczych, misji pokojowej, akcji ]DSRELHĪHQLD aktom
terroryzmu lub ich skutkom, a WDNĪH w ]ZLą]NX z SHáQLHQLHP funkcji obserwatora w misjach pokojowych organizacji PLĊG]\QDURGRZ\FK i VLá wielonarodowych, o ile otrzymuje ĞZLDGF]HQLD zwolnione od podatku na podstawie
ust. 1 pkt 83 lub 83a;
3) uzyskiwanego przez F]áRQND VáXĪE\ zagranicznej.
16. (uchylony).
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17. (uchylony).
18. (uchylony).
19. Zwolnieniu, o ktyU\PPRZDZXVWSNWQLHSRGOHJDMąĞURGNLVWDQRZLąFH
]ZURW Z\GDWNyZ SRQLHVLRQ\FK QD UHDOL]DFMĊ ]DGDQLD SXEOLF]QHJR OXE SU]HGVLĊ
Z]LĊFLD EĊGąFHJR SU]HGPLRWHP XPRZ\ R SDUWQHUVWZLH SXEOLF]QR-prywatnym
SU]H]SDUWQHUDSU\ZDWQHJROXE]DMHJRSRĞUHGQLFWZHPRUD]ĞURGNLSU]H]QDF]RQH
QD QDE\FLH XG]LDáyZ DNFML  Z VSyáFH ]DZLą]DQHM Z FHOX UHDOL]DFML XPRZ\ R
partnerstwie publiczno-prywatnym.
20. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 125, nie ma zastosowania do ĞZLDGF]HĔ
otrzymywanych na podstawie stosunku pracy, pracy QDNáDGF]HM lub na podstawie umów EĊGąF\FK SRGVWDZą uzyskiwania przychodów zaliczonych do ĨUyGáD
o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2.
21. (uchylony).
22. (uchylony).
23. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 6 i 6a, w odniesieniu do wygranych
uzyskanych w innym QLĪ Rzeczpospolita Polska SDĔVWZLH F]áRQNRZVNLP Unii
Europejskiej lub w innym SDĔVWZLH QDOHĪąF\P do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosuje VLĊ pod warunkiem istnienia podstawy prawnej Z\QLNDMąFHM
z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych
umów PLĊG]\QDURGRZ\FK których VWURQą jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego
SDĔVWZD na którego terytorium loterie, gry lub ]DNáDG\ wzajemne Vą XU]ąG]DQH i
prowadzone.
24. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 46, nie ma zastosowania do otrzymanych dochodów z W\WXáX realizacji projektu w ramach umowy o ZVSyáSUDF\ bliĨ
niaczej (umowy twinningowej), zawartej na podstawie prawa wspólnotowego,
zgodnie z NWyUą LQVW\WXFMą ZGUDĪDMąFą jest instytucja polskiej administracji publicznej.
25. Za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, XZDĪD VLĊ
1) wydatki poniesione na:
a) nabycie budynku mieszkalnego, jego F]ĊĞFL lub XG]LDáX w takim budynku, lokalu mieszkalnego VWDQRZLąFHJR RGUĊEQą QLHUXFKRPRĞü lub XG]LDáX
w takim lokalu, a WDNĪH na nabycie gruntu lub XG]LDáX w gruncie albo
prawa XĪ\WNRZDQLD wieczystego gruntu lub XG]LDáX w takim prawie,
]ZLą]DQ\FK z tym budynkiem lub lokalem,
b) nabycie VSyáG]LHOF]HJR ZáDVQRĞFLRZHJR prawa do lokalu mieszkalnego
lub XG]LDáX w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spóá
dzielni mieszkaniowej lub XG]LDáX w takim prawie,
c) nabycie gruntu pod EXGRZĊ budynku mieszkalnego lub XG]LDáX w takim
gruncie, prawa XĪ\WNRZDQLD wieczystego takiego gruntu lub XG]LDáX w takim prawie, w tym UyZQLHĪ z UR]SRF]ĊWą EXGRZą budynku mieszkalnego,
oraz nabycie innego gruntu lub XG]LDáX w gruncie, prawa XĪ\WNRZDQLD
wieczystego gruntu lub XG]LDáX w takim prawie, MHĪHOL w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod
EXGRZĊ budynku mieszkalnego,
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d) EXGRZĊ UR]EXGRZĊ QDGEXGRZĊ SU]HEXGRZĊ lub remont ZáDVQHJR budynku mieszkalnego, jego F]ĊĞFL lub ZáDVQHJR lokalu mieszkalnego,
e) UR]EXGRZĊ QDGEXGRZĊ SU]HEXGRZĊ lub DGDSWDFMĊ na cele mieszkalne
ZáDVQHJR budynku niemieszkalnego, jego F]ĊĞFL ZáDVQHJR lokalu niemieszkalnego lub ZáDVQHJR pomieszczenia niemieszkalnego
– SRáRĪRQ\FK w SDĔVWZLH F]áRQNRZVNLP Unii Europejskiej lub w innym
SDĔVWZLH QDOHĪąF\P do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej;
2) wydatki poniesione na:
a) VSáDWĊ kredytu SRĪ\F]NL oraz odsetek od tego kredytu SRĪ\F]NL zacią
JQLĊWHJR przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z RGSáDWQHJR
zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c, na cele RNUHĞORQH w
pkt 1,
b) VSáDWĊ kredytu SRĪ\F]NL oraz odsetek od tego kredytu SRĪ\F]NL zacią
JQLĊWHJR przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z RGSáDWQHJR
zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c, na VSáDWĊ kredytu
SRĪ\F]NL  o którym mowa w lit. a,
c) VSáDWĊ NDĪGHJR kolejnego kredytu SRĪ\F]NL oraz odsetek od tego kredytu SRĪ\F]NL ]DFLąJQLĊWHJR przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z RGSáDWQHJR zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c,
na VSáDWĊ kredytu SRĪ\F]NL  o których mowa w lit. a lub b
– w banku lub w VSyáG]LHOF]HM kasie RV]F]ĊGQRĞFLRZR-kredytowej, mają
cych VLHG]LEĊ w SDĔVWZLH F]áRQNRZVNLP Unii Europejskiej lub w innym
SDĔVWZLH QDOHĪąF\P do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z ]DVWU]HĪHQLHP ust. 29 i 30;
3) ZDUWRĞü otrzymanego w ramach RGSáDWQHJR zbycia w drodze zamiany znajGXMąFHJR VLĊ w SDĔVWZLH F]áRQNRZVNLP Unii Europejskiej lub w innym paĔ
stwie QDOHĪąF\P do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej:
a) budynku mieszkalnego, jego F]ĊĞFL lub XG]LDáX w takim budynku, lokalu
mieszkalnego VWDQRZLąFHJR RGUĊEQą QLHUXFKRPRĞü lub XG]LDáX w takim
lokalu, lub
b) VSyáG]LHOF]HJR ZáDVQRĞFLRZHJR prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do
domu jednorodzinnego w VSyáG]LHOQL mieszkaniowej, lub XG]LDáX w tych
prawach, lub
c) gruntu lub XG]LDáX w gruncie, prawa XĪ\WNRZDQLD wieczystego gruntu lub
XG]LDáX w takim prawie przeznaczonych pod EXGRZĊ budynku mieszkalnego, w tym UyZQLHĪ gruntu lub XG]LDáX w gruncie albo prawa wieczystego XĪ\WNRZDQLD gruntu lub XG]LDáX w takim prawie z UR]SRF]ĊWą EXGRZą
budynku mieszkalnego, lub
d) gruntu, XG]LDáX w gruncie albo prawa XĪ\WNRZDQLa wieczystego gruntu
lub XG]LDáX w takim prawie, ]ZLą]DQ\FK z budynkiem lub lokalem wymienionym w lit. a.
26. Przez ZáDVQ\ budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1
lit. d i e, rozumie VLĊ budynek, lokal lub pomieszczenie VWDQRZLąFH ZáDVQRĞü lub
ZVSyáZáDVQRĞü podatnika lub do którego podatnikowi SU]\VáXJXMH VSyáG]LHOF]H
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ZáDVQRĞFLRZH prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w VSyáG]LHOQL
mieszkaniowej lub XG]LDá w takich prawach.
27. W przypadku ponoszenia wydatków na cele mieszkaniowe w innym QLĪ Rzeczpospolita Polska SDĔVWZLH F]áRQNRZVNLP Unii Europejskiej lub w innym paĔ
stwie QDOHĪąF\P do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji
Szwajcarskiej, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, stosuje VLĊ pod warunkiem istnienia podstawy prawnej Z\QLNDMąFHM z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów PLĊG]\QDURGRZ\FK których VWURQą jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego SDĔVWZD na którego terytorium
podatnik ponosi wydatki na cele mieszkaniowe.
28. Za wydatki, o których mowa w ust. 25, nie XZDĪD VLĊ wydatków poniesionych
na:
1) nabycie gruntu lub XG]LDáX w gruncie, prawa wieczystego XĪ\WNRZDQLD
gruntu lub XG]LDáX w takim prawie, budynku, jego F]ĊĞFL lub XG]LDáX w budynku, lub
2) EXGRZĊ UR]EXGRZĊ QDGEXGRZĊ SU]HEXGRZĊ DGDSWDFMĊ lub remont budynku albo jego F]ĊĞFL
– przeznaczonych na cele rekreacyjne.
29. W przypadku gdy kredyt SRĪ\F]ND  o którym mowa w ust. 25 pkt 2 lit. a–c,
stanowi F]ĊĞü kredytu SRĪ\F]NL przeznaczonego na VSáDWĊ UyZQLHĪ innych QLĪ
wymienione w tych przepisach ]RERZLą]DĔ kredytowych SRĪ\F]NRZ\FK podatnika, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, XZDĪD
VLĊ wydatki SU]\SDGDMąFH na VSáDWĊ kredytu SRĪ\F]NL RNUHĞORQHJR w ust. 25 pkt
2 lit a–c oraz ]DSáDFRQH odsetki od tej F]ĊĞFL kredytu SRĪ\F]NL  która proporcjonalnie przypada na VSáDWĊ kredytu SRĪ\F]NL  o których mowa w ust. 25 pkt 2
lit. a–c.
30. Przepis ust. 1 pkt 131 nie ma zastosowania do tej F]ĊĞFL wydatków, o których
mowa w ust. 25 pkt 2, które podatnik XZ]JOĊGQLá NRU]\VWDMąF z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz do tej F]ĊĞFL wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, którymi sfinansowane ]RVWDá\ wydatki RNUHĞORQH w ust. 25 pkt 1, XZ]JOĊGQLRQH
przez podatnika NRU]\VWDMąFHJR z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji
podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
31. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 132, stosuje VLĊ MHĪHOL
1) Z\VRNRĞü nagrody przekazanej na rzecz instytucji UHDOL]XMąFHM cele, o których mowa w art. 4 ustawy o G]LDáDOQRĞFL SRĪ\WNX publicznego, jest udokumentowana dowodem ZSáDW\ na rachunek bankowy obdarowanej instytucji,
a w przypadku nagrody innej QLĪ SLHQLĊĪQD – dokumentem, z którego wynika ZDUWRĞü przekazanej nagrody, oraz RĞZLDGF]HQLHP obdarowanej instytucji o jej SU]\MĊFLX
2) nagroda, o której mowa w pkt 1, ]RVWDáD przekazana QDMSyĨQLHM do dnia
XSá\ZX terminu dla ]áRĪHQLD zeznania podatkowego, o którym mowa w art.
45 ust. 1, VNáDGDQHJR za rok podatkowy, w którym otrzymano QDJURGĊ
32. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 136, nie ma zastosowania do przychodów RNUHĞORnych w art. 12 ust. 1.
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33. Przez pracownicze programy emerytalne rozumie VLĊ pracownicze programy
emerytalne utworzone i G]LDáDMąFH w oparciu o przepisy GRW\F]ąFH pracowniczych programów emerytalnych RERZLą]XMąFH w SDĔVWZDFK F]áRQNRZVNLFK Unii
Europejskiej lub w innych SDĔVWZDFK QDOHĪąF\FK do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.
5R]G]LDá 4
Koszty uzyskania przychodów
Art. 22.
1. Kosztami uzyskania przychodów Vą koszty poniesione w celu RVLąJQLĊFLD przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia ĨUyGáD przychodów, z Z\MąWNLHP
kosztów wymienionych w art. 23.
1a. (uchylony).
1b. Kosztami uzyskania przychodów Vą UyZQLHĪ wydatki poniesione przez pracoGDZFĊ na zapewnienie SUDZLGáRZHM realizacji pracowniczego programu emerytalnego w rozumieniu przepisów o pracowniczych programach emerytalnych.
1c. U pracodawców EĊGąF\FK akcjonariuszami pracowniczych towarzystw emerytalnych kosztami uzyskania przychodu Vą WDNĪH
1) wydatki na pokrycie kosztów G]LDáDOQRĞFL pracowniczych towarzystw emerytalnych;
2) RSáDW\ pobierane przez .RPLVMĊ Nadzoru Finansowego, o których mowa w
przepisach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.
1d. W przypadku RGSáDWQHJR zbycia QLHRGSáDWQLH lub F]ĊĞFLRZR RGSáDWQLH nabytych
rzeczy lub praw, a WDNĪH innych QLHRGSáDWQLH lub F]ĊĞFLRZR RGSáDWnie nabytych
ĞZLDGF]HĔ w ]ZLą]NX z którymi, stosownie do art. 11 ust. 2–2b, RNUHĞORQ\ zoVWDá przychód, kosztem uzyskania przychodów z ich RGSáDWQHJR zbycia, z
XZ]JOĊGQLHQLHP aktualizacji zgodnie z RGUĊEQ\PL przepisami, jest:
1) ZDUWRĞü przychodu RNUHĞORQHJR w art. 11 ust. 2 i 2a albo
2) ZDUWRĞü przychodu RNUHĞORQHJR w art. 11 ust. 2b, SRZLĊNV]RQD o wydatki na
nabycie F]ĊĞFLRZR RGSáDWQ\FK rzeczy lub praw albo innych ĞZLDGF]HĔ
– pomniejszona o VXPĊ odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h
ust. 1 pkt 1.
1e. :SU]\SDGNXREMĊFLDXG]LDáyZ DNFML ZVSyáFHDOERZNáDGyZZVSyáG]LHOQLZ
]DPLDQ]DZNáDGQLHSLHQLĊĪQ\ZLQQHMSRVWDFLQLĪSU]HGVLĊELRUVWZROXEMHJR]RrJDQL]RZDQDF]ĊĞü– QDG]LHĔREMĊFLDW\FKXG]LDáyZ DNFML ZNáDGyZ– XVWDODVLĊ
koszt uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a, w wyVRNRĞFL
1) ZDUWRĞFL SRF]ąWNRZHM przedmiotu ZNáDGX zaktualizowanej zgodnie z odUĊEQ\PL przepisami, pomniejszonej o VXPĊ dokonanych przed wniesieniem
tego ZNáDGX odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1
pkt 1, MHĪHOL przedmiotem ZNáDGX QLHSLHQLĊĪQHJR Vą ĞURGNL WUZDáH lub warWRĞFL niematerialne i prawne;
2) ZDUWRĞFL
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D  RNUHĞORQHM ]JRGQLH ] DUW  XVW  SNW  DOER D – MHĪHOL SU]HGPLRWHP
ZNáDGXVąXG]LDá\ DNFMH DOER ZNáDG\REMĊWHZ]DPLDQ]DZNáDGQLHSLeQLĊĪQ\ Z LQQHM SRVWDFL QLĪ SU]HGVLĊELRUVWZR OXE MHJR ]RUJDQL]RZDQD
F]ĊĞü
b) RNUHĞORQHM zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38, w przypadku gdy XG]LDá\ (akcje) w VSyáFH albo ZNáDG\ w VSyáG]LHOQL które Vą wnoszone w formie
ZNáDGX QLHSLHQLĊĪQHJR nie ]RVWDá\ REMĊWH w zamian za ZNáDG QLHSLHQLĊĪ
ny,
c) RNUHĞORQHM zgodnie z ust. 1f, w przypadku gdy XG]LDá\ (akcje) w VSyáFH
albo ZNáDG\ w VSyáG]LHOQL które Vą wnoszone w formie ZNáDGX niepieQLĊĪQHJR ]RVWDá\ REMĊWH w zamian za ZNáDd QLHSLHQLĊĪQ\ w postaci
SU]HGVLĊELRUVWZD lub jego zorganizowanej F]ĊĞFL
– MHĪHOL przedmiotem ZNáDGX QLHSLHQLĊĪQHJR Vą XG]LDá\ (akcje) w VSyáFH albo ZNáDG\ w VSyáG]LHOQL
3) faktycznie poniesionych, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów,
wydatków na nabycie innych QLĪ wymienione w pkt 1 i 2 VNáDGQLNyZ maMąWNX podatnika – MHĪHOL przedmiotem ZNáDGX Vą te inne VNáDGQLNL
4) wydatków na nabycie lub wytworzenie VNáDGQLND PDMąWNX niezaliczonych
do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie lub ZDUWRĞFL poF]ąWNRZHM takiego VNáDGQLND PDMąWNX pomniejszonej o VXPĊ dokonanych od
tego VNáDGQLND odpisów amortyzacyjnych – MHĪHOL VNáDGQLN ten ]RVWDá otrzymany przez podatnika w ]ZLą]NX z OLNZLGDFMą VSyáNL QLHEĊGąFHM RVREą
SUDZQą lub Z\VWąSLHQLHP z takiej VSyáNL
 SU]\MĊWHMGODFHOyZSRGDWNRZ\FKZDUWRĞFLVNáDGQLNyZPDMąWNXZ\QLNDMąFHM
]NVLąJHZLGHQFMLLZ\ND]XRNWyU\FKPRZDZDUWXVWDLDUWDXVW
RNUHĞORQHMQDG]LHĔREMĊFLDXG]LDáyZ DNFML QLHZ\ĪV]HMMHGQDNQLĪLFK
ZDUWRĞüRNUHĞORQD ]JRGQLH]DUWXVWSNWDOERD]GQLDREMĊFLD– w
SU]\SDGNX JG\ XG]LDá\ DNFMH  ZQRV]RQH Z IRUPLH ZNáDGX QLHSLHQLĊĪQHJR
]RVWDá\REMĊWHZQDVWĊSVWZLHSU]HNV]WDáFHQLDSU]HGVLĊELRUF\EĊGąFHJRRVREą
IL]\F]QąZVSyáNĊNDSLWDáRZą
I:SU]\SDGNXRGSáDWQHJR]E\FLDXG]LDáyZ DNFML ZVSyáFHREMĊW\FK Z]DPLDQ
]D ZNáDG QLHSLHQLĊĪQ\ QD G]LHĔ ]E\FLD W\FK XG]LDáyZ DNFML  NRV]W X]\VNDQLD
SU]\FKRGyZXVWDODVLĊZZ\VRNRĞFL
 RNUHĞORQHM]JRGQLH]DUWXVWSNWDOERD– MHĪHOLSU]HGPLRWHPZNáDGX
Vą XG]LDá\ DNFMH  REMĊWH Z ]DPLDQ ]D ZNáDG QLHSLHQLĊĪQ\ Z LQQHM SRVWDFL
QLĪSU]HGVLĊELRUVWZROXEMHJR]RUJDQL]RZDQDF]ĊĞü
 SU]\MĊWHMGODFHOyZSRGDWNRZ\FKZDUWRĞFLVNáDGQLNyZSU]HGVLĊELRUVWZDOXE
MHJR]RUJDQL]RZDQHMF]ĊĞFLZ\QLNDMąFHM]NVLąJLHZLGHQFML o których moZDZDUWDXVWRNUHĞORQHMQDG]LHĔREMĊFLDW\FKXG]LDáyZ DNFML QLH
Z\ĪV]HM MHGQDN QLĪ ZDUWRĞü W\FK XG]LDáyZ DNFML  ] GQLD LFK REMĊFLD RNUeĞORQD]JRGQLH]DUWXVWSNWDOERD
1g. W przypadku zbycia XG]LDáyZ (akcji) REMĊW\ch w wyniku SRG]LDáX o którym
mowa w art. 24 ust. 5 pkt 7, kosztem uzyskania przychodu z RGSáDWQHJR zbycia
XG]LDáyZ (akcji) w VSyáFH SU]HMPXMąFHM lub nowo ]DZLą]DQHM jest ich ZDUWRĞü
nominalna ustalona na G]LHĔ zarejestrowania SRGZ\ĪV]HQLD NDSLWDáX ]DNáDGRZego VSyáNL SU]HMPXMąFHM albo na G]LHĔ zarejestrowania VSyáHN nowo ]DZLą]DQ\FK
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1h. W przypadku umowy najmu lub G]LHUĪDZ\ rzeczy albo praw PDMąWNRZ\FK oraz
umów o podobnym charakterze, MHĪHOL Z\QDMPXMąF\ lub Z\G]LHUĪDZLDMąF\ przeQLyVá na rzecz osoby trzeciej ZLHU]\WHOQRĞFL z W\WXáX RSáDW Z\QLNDMąF\FK z takich
umów, a umowy te PLĊG]\ stronami nie Z\JDVDMą do kosztów uzyskania przychodów Z\QDMPXMąFHJR lub Z\G]LHUĪDZLDMąFHJR zalicza VLĊ ]DSáDFRQH osobie
trzeciej dyskonto lub wynagrodzenie.
1i. -HĪHOL podatnik w ]ZLą]NX z obejmowaniem XG]LDáyZ (akcji) w zamian za ZNáDG
QLHSLHQLĊĪQ\ SRQLyVá wydatki ]ZLą]DQH z REMĊFLHP tych XG]LDáyZ (akcji), to wydatki te SRZLĊNV]DMą koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 1e.
1j. Dla partnera prywatnego RNUHĞORQHJR w umowie o partnerstwie publicznoprywatnym, w rozumieniu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, w przypadku QLHRGSáDWQHJR przeniesienia na rzecz podmiotu publicznego lub innego
podmiotu, o którym mowa w art. 11 ust. 2 tej ustawy, ZáDVQRĞFL ĞURGNyZ trwaá\FK lub ZDUWRĞFL niematerialnych i prawnych w terminie RNUHĞORQ\P w tej
umowie, kosztem uzyskania przychodu jest ZDUWRĞü SRF]ąWNRZD tych ĞURGNyZ
WUZDá\FK lub ZDUWRĞFL niematerialnych i prawnych, pomniejszona o VXPĊ odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1.
1k. W przypadku nabycia SU]HGVLĊELRUVWZD lub jego zorganizowanej F]ĊĞFL w drodze ZNáDGX QLHSLHQLĊĪQHJR (aportu), ZDUWRĞü poszczególnych VNáDGQLNyZ PDMątku, ZFKRG]ąF\FK w VNáDG SU]HGVLĊELRUVWZD lub jego zorganizowanej F]ĊĞFL
ustala VLĊ
1) w Z\VRNRĞFL ZDUWRĞFL SRF]ąWNRZHM RNUHĞORQHM w ewidencji ĞURGNyZ trwaá\FK oraz ZDUWRĞFL niematerialnych i prawnych podmiotu ZQRV]ąFHJR ZNáDG
– w przypadku VNáDGQLNyZ zaliczonych do ĞURGNyZ WUZDá\FK lub ZDUWRĞFL
niematerialnych i prawnych;
2) w Z\VRNRĞFL SU]\MĊWHM dla celów podatkowych i Z\QLNDMąFHM z NVLąJ podatkowych podmiotu ZQRV]ąFHJR ZNáDG na G]LHĔ nabycia – w przypadku po]RVWDá\FK VNáDGQLNyZ
1l. W przypadku zbycia VNáDGQLNyZ PDMąWNX ZFKRG]ąF\FK w VNáDG SU]HGVLĊELRUVWZD
lub jego zorganizowanej F]ĊĞFL nabytych w sposób, o którym mowa w ust. 1k,
koszty uzyskania przychodów ustala VLĊ w Z\VRNRĞFL o której mowa w tym
przepisie, pomniejszonej o dokonane od tych VNáDGQLNyZ odpisy amortyzacyjne.
á W przypadku RGSáDWQHJR zbycia XG]LDáyZ (akcji) VSyáNL SRZVWDáHM z przeksztaá
cenia SU]HGVLĊELRUF\ EĊGąFHJR RVREą IL]\F]Qą w VSyáNĊ NDSLWDáRZą koszt uzyskania przychodów ustala VLĊ na G]LHĔ zbycia tych XG]LDáyZ (akcji) w Z\VRNRĞFL
SU]\MĊWHM dla celów podatkowych ZDUWRĞFL VNáDGQLNyZ PDMąWNX Z\QLNDMąFHM z
NVLąJ ewidencji i wykazu, o których mowa w art. 24 ust. 3a i art. 24a ust. 1,
RNUHĞORQHM na G]LHĔ REMĊFLD tych XG]LDáyZ (akcji), nie Z\ĪV]HM jednak QLĪ ich
ZDUWRĞü nominalna z dnia REMĊFLD
P:SU]\SDGNXRGSáDWQHJR]E\FLDXG]LDáyZ ZVSyáFHNDSLWDáRZHMRUD]SDSLHUyZ
ZDUWRĞFLRZ\FKZ\NXSXSU]H]HPLWHQWDSDSLHUyZZDUWRĞFLRZ\FKDOERRGNXSLeQLD XPRU]HQLD W\WXáyZXF]HVWQLFWZDZIXQGXV]DFKNDSLWDáRZ\FKDWDNĪH]ZUoWX ZNáDGyZ DOER XG]LDáyZ Z VSyáG]LHOQL QDE\W\FK SU]H] SRGDWQLND Z GURG]e
VSDGNXNRV]WDPLX]\VNDQLDSU]\FKRGXVąZ\GDWNLSRQLHVLRQHSU]H]VSDGNRGDwFĊZFHOXREMĊFLDOXEQDE\FLDW\FKXG]LDáyZZVSyáFHNDSLWDáRZHMRUD]SDSLHUyZ
ZDUWRĞFLRZ\FKXG]LDáyZDOERZNáDGyZZVSyáG]LHOQLDWDNĪHQDQDE\FLHW\FK
W\WXáyZXF]HVWQLFWZDZIXQGXV]DFKNDSLWDáRZ\FK
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2. Koszty uzyskania przychodów z W\WXáX stosunku VáXĪERZHJR stosunku pracy,
VSyáG]LHOF]HJR stosunku pracy oraz pracy QDNáDGF]HM
1) Z\QRV]ą 111 ]á 25 gr PLHVLĊF]QLH a za rok podatkowy nie ZLĊFHM QLĪ 1335
]á w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z W\WXáX jednego stosunku
VáXĪERZHJR stosunku pracy, VSyáG]LHOF]HJR stosunku pracy oraz pracy naNáDGF]HM
2) nie PRJą SU]HNURF]\ü áąF]QLH 2002 ]á 05 gr za rok podatkowy, w przypadku
gdy podatnik uzyskuje przychody UyZQRF]HĞQLH z W\WXáX ZLĊFHM QLĪ jednego
stosunku VáXĪERZHJR stosunku pracy, VSyáG]LHOF]HJR stosunku pracy oraz
pracy QDNáDGF]HM
3) Z\QRV]ą 139 ]á 06 gr PLHVLĊF]QLH a za rok podatkowy áąF]QLH nie ZLĊFHM QLĪ
1668 ]á 72 gr, w przypadku gdy miejsce VWDáHJR lub czasowego zamieszkania podatnika jest SRáRĪRQH poza PLHMVFRZRĞFLą w której znajduje VLĊ zaNáDG pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za UR]áąNĊ
4) nie PRJą SU]HNURF]\ü áąF]QLH 2502 ]á 56 gr za rok podatkowy, w przypadku
gdy podatnik uzyskuje przychody UyZQRF]HĞQLH z W\WXáX ZLĊFHM QLĪ jednego
stosunku VáXĪERZHJR stosunku pracy, VSyáG]LHOF]HJR stosunku pracy oraz
pracy QDNáDGF]HM a miejsce VWDáHJR lub czasowego zamieszkania podatnika
jest SRáRĪRQH poza PLHMVFRZRĞFLą w której znajduje VLĊ ]DNáDG pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za UR]áąNĊ
2a. (uchylony).
3. -HĪHOL podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze ĨUyGHá z których dochód podlega opodatkowaniu, oraz koszty ]ZLą]DQH z przychodami z innych
ĨUyGHá a nie jest PRĪOLZH ustalenie kosztów uzyskania SU]\SDGDMąF\FK na poszczególne ĨUyGáD koszty te ustala VLĊ w takim stosunku, w jakim SR]RVWDMą
przychody z tych ĨUyGHá w ogólnej kwocie przychodów.
3a. =DVDGĊ o której mowa w ust. 3, stosuje VLĊ UyZQLHĪ w przypadku, gdy F]ĊĞü dochodów z tego samego ĨUyGáD przychodów podlega opodatkowaniu, a F]ĊĞü jest
wolna od opodatkowania, z Z\áąF]HQLHP ĨUyGHá przychodów RNUHĞORQ\FK w art.
10 ust. 1 pkt 1 i 2.
4. Koszty uzyskania przychodów Vą SRWUąFDQH tylko w tym roku podatkowym, w
którym ]RVWDá\ poniesione, z ]DVWU]HĪHQLHP ust. 5, 6 i 10.
5. U podatników SURZDG]ąF\FK NVLĊJL rachunkowe koszty uzyskania przychodów
EH]SRĞUHGQLR ]ZLą]DQH z przychodami, poniesione w latach SRSU]HG]DMąF\FK
rok podatkowy oraz w roku podatkowym, Vą SRWUąFDOQH w tym roku podatkowym, w którym RVLąJQLĊWH ]RVWDá\ RGSRZLDGDMąFH im przychody, z ]DVWU]HĪeniem ust. 5a i 5b.
5a. Koszty uzyskania przychodów EH]SRĞUHGQLR ]ZLą]DQH z przychodami, odnoszą
ce VLĊ do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po ]DNRĔF]HQLX
tego roku podatkowego do dnia:
1) VSRU]ąG]HQLD sprawozdania finansowego, zgodnie z RGUĊEQ\PL przepisami,
nie SyĨQLHM jednak QLĪ do XSá\ZX terminu RNUHĞORQHJR do ]áRĪHQLD zeznania,
MHĪHOL podatnicy Vą RERZLą]DQL do VSRU]ąG]DQLD takiego sprawozdania, albo
2) ]áRĪHQLD zeznania, nie SyĨQLHM jednak QLĪ do XSá\ZX terminu RNUHĞORQHJR do
]áRĪHQLD tego zeznania, MHĪHOL podatnicy, zgodnie z RGUĊEQ\PL przepisami,
nie Vą RERZLą]DQL do VSRU]ąG]DQLD sprawozdania finansowego
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– Vą SRWUąFDOQH w roku podatkowym, w którym RVLąJQLĊWH ]RVWDá\ odpowiadaMąFH im przychody.
5b. Koszty uzyskania przychodów EH]SRĞUHGQLR ]ZLą]DQH z przychodami, odnoszą
ce VLĊ do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po dniu, o którym mowa w ust. 5a pkt 1 albo pkt 2, Vą SRWUąFDOQH w roku podatkowym nastĊ
SXMąF\P po roku, za który VSRU]ąG]DQH jest sprawozdanie finansowe lub VNáDGane jest zeznanie.
5c. Koszty uzyskania przychodów, inne QLĪ koszty EH]SRĞUHGQLR ]ZLą]DQH z przychodami, Vą SRWUąFDOQH w dacie ich poniesienia. -HĪHOL koszty te dotyF]ą okresu
SU]HNUDF]DMąFHJR rok podatkowy, a nie jest PRĪOLZH RNUHĞOHQLH jaka ich F]ĊĞü
dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku VWDQRZLą koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do GáXJRĞFL okresu, którego GRW\F]ą
5d. Za G]LHĔ poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z ]DVWU]HĪHQLHP ust. 5e, 6ba,
6bb i 7b, XZDĪD VLĊ G]LHĔ na który XMĊWR koszt w NVLĊJDFK rachunkowych (zaNVLĊJRZDQR na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo G]LHĔ na który
XMĊWR koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku),
z Z\MąWNLHP sytuacji gdy GRW\F]\áRE\ to XMĊW\FK jako koszty rezerw albo biernych UR]OLF]HĔ PLĊG]\RNUHVRZ\FK kosztów.
5e. Koszty zaniechanych inwestycji Vą SRWUąFDOQH w dacie zbycia inwestycji lub ich
likwidacji.
6. Zasady RNUHĞORQH w ust. 5–5c, z ]DVWU]HĪHQLHP ust. 6b, PDMą zastosowanie rówQLHĪ do podatników SURZDG]ąF\FK podatkowe NVLĊJL przychodów i rozchodów,
pod warunkiem ĪH stale w NDĪG\P roku podatkowym NVLĊJL te EĊGą prowadzone
w sposób XPRĪOLZLDMąF\ Z\RGUĊEQLHnie kosztów uzyskania przychodów odnoV]ąF\FK VLĊ tylko do tego roku podatkowego.
6a. W celu ustalenia ZDUWRĞFL ]XĪ\W\FK w pozarolniczej G]LDáDOQRĞFL gospodarczej
lub w G]LDáDFK specjalnych produkcji rolnej surowców i PDWHULDáyZ pochodzą
cych z ZáDVQHM produkcji URĞOLQQHM lub ]ZLHU]ĊFHM oraz ZáDVQHM gospodarki OHĞQHM
stosuje VLĊ odpowiednio przepis art. 11 ust. 2.
6b. Za G]LHĔ poniesienia kosztu uzyskania przychodów w przypadku podatników, o
których mowa w ust. 6, z ]DVWU]HĪHQLHP ust. 5e, 6ba, 6bb i 7b, XZDĪD VLĊ G]LHĔ
wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu VWDQRZLąFHJR SRGVWDZĊ do
]DNVLĊJRZDQLD XMĊFLD kosztu.
6ba. 1DOHĪQRĞFL z W\WXáyZ o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6, oraz ]DVLáNL SLHQLĊĪQH
z ubezpieczenia VSRáHF]QHJR Z\SáDFDQH przez ]DNáDG pracy VWDQRZLą koszty
uzyskania przychodów w PLHVLąFX za który Vą QDOHĪQH pod warunkiem ĪH zoVWDá\ Z\SáDFRQH lub postawione do dyspozycji w terminie Z\QLNDMąF\P z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego áąF]ąFHJR strony. W
przypadku uchybienia temu terminowi do QDOHĪQRĞFL tych stosuje VLĊ art. 23 ust.
1 pkt 55.
6bb. 6NáDGNL z W\WXáX QDOHĪQRĞFL o których mowa w ust. 6ba, RNUHĞORQH w ustawie z
dnia 13 SDĨG]LHUQLND 1998 r. o systemie XEH]SLHF]HĔ VSRáHF]Q\FK (Dz. U. z 2009
r. Nr 205, poz. 1585, z SyĨQ zm.16)), w F]ĊĞFL finansowanej przez SáDWQLND VNáa16)

Zmiany tekstu jednolitego wymienLRQHMXVWDZ\]RVWDá\RJáRV]RQHZ']8]U1USR]
1690, z 2010 r. Nr 105, poz. 668, Nr 182, poz. 1228, Nr 225, poz. 1474, Nr 254, poz. 1700 i Nr
257, poz. 1725 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 75, poz. 398, Nr 138, poz. 808, Nr 171, poz.
1016, Nr 197, poz. 1170, Nr 199, poz. 1175, Nr 232, poz. 1378 i Nr 291, poz. 1706.
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dek, VNáDGNL na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych ĝZLDGF]HĔ Pracowniczych, z ]DVWU]HĪHQLHP art. 23 ust. 1 pkt 37, VWDQRZLą koszty uzyskania
przychodów w PLHVLąFX za który QDOHĪQRĞFL te Vą QDOHĪQH pod warunkiem ĪH
VNáDGNL ]RVWDQą RSáDFRQH
1) z W\WXáX QDOHĪQRĞFL Z\SáDFDQ\FK lub postawionych do dyspozycji w miesią
cu, za który Vą QDOHĪQH – w terminie Z\QLNDMąF\P z RGUĊEQ\FK przepisów;
2) z W\WXáX QDOHĪQRĞFL Z\SáDFDQ\FK lub postawionych do dyspozycji w miesią
cu QDVWĊSQ\P w terminie Z\QLNDMąF\P z przepisów prawa pracy, umowy
lub innego stosunku prawnego áąF]ąFHJR strony – nie SyĨQLHM QLĪ do 15 dnia
tego PLHVLąFD
W przypadku uchybienia tym terminom do VNáDGHN tych stosuje VLĊ art. 23 ust.
1 pkt 55a i ust. 3d.
6c. Koszty uzyskania przychodu z W\WXáX RGSáDWQHJR zbycia, o którym mowa w art.
10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c, z ]DVWU]HĪHQLHP ust. 6d, VWDQRZLą udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, SRZLĊNV]RQH o udokumentowane QDNáDG\ które ]ZLĊNV]\á\ ZDUWRĞü rzeczy i praw PDMąWNRZ\FK poczynione w czasie ich posiadania.
6d. Za koszty uzyskania przychodu z W\WXáX RGSáDWQHJR zbycia, o którym mowa w
art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c, nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny
QLHRGSáDWQ\ sposób, XZDĪD VLĊ udokumentowane QDNáDG\ które ]ZLĊNV]\á\ warWRĞü rzeczy i praw PDMąWNRZ\FK poczynione w czasie ich posiadania oraz NZRWĊ
]DSáDFRQHJR podatku od spadków i darowizn w takiej F]ĊĞFL w jakiej ZDUWRĞü
zbywanej rzeczy lub prawa SU]\MĊWD do opodatkowania podatkiem od spadków i
darowizn odpowiada áąF]QHM ZDUWRĞFL rzeczy i praw PDMąWNRZ\FK SU]\MĊWHM do
opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.
6e. :\VRNRĞü QDNáDGyZ o których mowa w ust. 6c i 6d, ustala VLĊ na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i XVáXJ oraz dokumentów VWZLHUG]DMąF\FK poniesienie RSáDW administracyjnych.
6f. Koszty nabycia lub koszty wytworzenia, o których mowa w ust. 6c, Vą corocznie
SRGZ\ĪV]DQH SRF]ąZV]\ od roku QDVWĊSXMąFHJR po roku, w którym QDVWąSLáR
nabycie lub wytworzenie zbywanych rzeczy lub praw PDMąWNRZ\FK do roku poSU]HG]DMąFHJR rok podatkowy, w którym QDVWąSLáR ich zbycie, w stopniu odpoZLDGDMąF\P ZVNDĨQLNRZL wzrostu cen towarów i XVáXJ konsumpcyjnych w
okresie pierwszych trzech NZDUWDáyZ roku podatkowego w stosunku do tego samego okresu roku XELHJáHJR RJáDV]DQHPX przez Prezesa *áyZQHJR 8U]ĊGX Statystycznego w Dzienniku 8U]ĊGRZ\P Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
7. (uchylony).
7a. (uchylony).
7b. Koszty prac rozwojowych PRJą E\ü zaliczane do kosztów uzyskania przychodów:
1) w PLHVLąFX w którym ]RVWDá\ poniesione albo SRF]ąZV]\ od tego PLHVLąFD
w równych F]ĊĞFLDFK w okresie nie GáXĪV]\P QLĪ 12 PLHVLĊF\ albo
2) jednorazowo w roku podatkowym, w którym ]RVWDá\ ]DNRĔF]RQH albo
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3) poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z art. 22m ust. 1 pkt 3
od ZDUWRĞFL niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 22b ust. 2
pkt 2.
8. Kosztem uzyskania przychodów Vą odpisy z W\WXáX ]XĪ\FLD ĞURGNyZ WUZDá\FK
oraz ZDUWRĞFL niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane
Z\áąF]QLH zgodnie z art. 22a–22o, z XZ]JOĊGQLHQLHP art. 23.
8a. W przypadku RGSáDWQHJR zbycia przez VSyáNĊ QLHEĊGąFą RVREą SUDZQą rzeczy i
praw EĊGąF\FK przedmiotem ZNáDGX do takiej VSyáNL za koszt uzyskania przychodu XZDĪD VLĊ
1) ZDUWRĞü SRF]ąWNRZą SU]\MĊWą przez VSyáNĊ w ewidencji ĞURGNyZ WUZDá\FK
oraz ZDUWRĞFL niematerialnych i prawnych, XVWDORQą zgodnie z art. 22g ust. 1
pkt 4, SRPQLHMV]RQą o VXPĊ odpisów amortyzacyjnych – MHĪHOL rzeczy te lub
prawa E\á\ zaliczone do ĞURGNyZ WUZDá\FK lub ZDUWRĞFL niematerialnych i
prawnych VSyáNL
2) ZDUWRĞü poniesionych wydatków na nabycie albo wytworzenie przedmiotu
ZNáDGX niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek
formie – MHĪHOL rzeczy te lub prawa nie E\á\ zaliczone do ĞURGNyZ WUZDá\FK
lub ZDUWRĞFL niematerialnych i prawnych VSyáNL
9. Koszty uzyskania niektórych przychodów RNUHĞOD VLĊ
1) z W\WXáX ]DSáDW\ twórcy za przeniesienie prawa ZáDVQRĞFL wynalazku, topografii XNáDGX scalonego, wzoru XĪ\WNRZHJR wzoru SU]HP\VáRZHJR znaku
towarowego lub wzoru zdobniczego – w Z\VRNRĞFL 50% uzyskanego przychodu, z ]DVWU]HĪHQLHP ust. 9a;
2) z W\WXáX RSáDW\ licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku,
topografii XNáDGX scalonego, wzoru XĪ\WNRZHJR wzoru SU]HP\VáRZHJR
znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku
trwania licencji od pierwszej jednostki, z NWyUą zawarto XPRZĊ OLFHQF\MQą –
w Z\VRNRĞFL 50% uzyskanego przychodu, z zaVWU]HĪHQLHP ust. 9a;
3) z W\WXáX korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu RGUĊEQ\FK przepisów, lub rozporzą
dzania przez nich tymi prawami – w Z\VRNRĞFL 50% uzyskanego przychodu, z ]DVWU]HĪHQLHP ust. 9a, z tym ĪH koszty te oblicza VLĊ od przychodu pomniejszonego o SRWUąFRQH przez SáDWQLND w danym PLHVLąFX VNáDGNL na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o
których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których SRGVWDZĊ wymiaru stanowi ten przychód;
3a) (uchylony);
4) z W\WXáyZ RNUHĞORQ\FK w art. 13 pkt 2, 4, 6 i 8 – w Z\VRNRĞFL 20% uzyskanego przychodu, z tym ĪH koszty te oblicza VLĊ od przychodu pomniejszonego o SRWUąFRQH przez SáDWQLND w danym PLHVLąFX VNáDGNL na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w
art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których SRGVWDZĊ wymiaru stanowi ten przychód;
5) z W\WXáyZ RNUHĞORQ\FK w art. 13 pkt 5, 7 i 9 w Z\VRNRĞFL RNUHĞORQHM w ust. 2
pkt 1, a MHĪHOL podatnik tego samego rodzaju przychody uzyskuje od ZLĊFHM
QLĪ jednego podmiotu albo od tego samego podmiotu, ale z W\WXáX kilku stosunków prawnych, w Z\VRNRĞFL RNUHĞORQHM w ust. 2 pkt 2;
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6) z innych ĨUóGHá o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uzyskanych na podstawie umowy, do której stosuje VLĊ przepisy prawa cywilnego GRW\F]ąFH
umowy zlecenia lub o G]LHáR – w Z\VRNRĞFL 20% uzyskanego przychodu, z
tym ĪH koszty te oblicza VLĊ od przychodu pomniejszonego o SRWUąFRQH
przez SáDWQLND lub RSáDFRQH przez podatnika w danym PLHVLąFX VNáDGNL na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o
których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których SRGVWDZĊ wymiaru stanowi ten przychód.
9a. W roku podatkowym áąF]QH koszty uzyskania przychodów, o których mowa w
ust. 9 pkt 1–3, nie PRJą SU]HNURF]\ü ½ kwoty VWDQRZLąFHM JyUQą JUDQLFĊ pierwszego SU]HG]LDáX skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1.
10. -HĪHOL podatnik udowodni, ĪH koszty uzyskania przychodów E\á\ Z\ĪV]H QLĪ
Z\QLNDMąFH z zastosowania normy procentowej RNUHĞORQHM w ust. 9 pkt 1–4 i pkt
6, koszty uzyskania przyjmuje VLĊ w Z\VRNRĞFL kosztów faktycznie poniesionych. Przepisy ust. 5 i ust. 5a pkt 2 stosuje VLĊ odpowiednio.
10a. Przepis ust. 10 stosuje VLĊ UyZQLHĪ MHĪHOL podatnik udowodni, ĪH w roku podatkowym áąF]QH koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 9 pkt 1–3,
E\á\ Z\ĪV]H QLĪ kwota RNUHĞORQD w ust. 9a.
11. -HĪHOL roczne koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 2, Vą QLĪV]H
od wydatków na dojazd do ]DNáDGX lub ]DNáDGyZ pracy ĞURGNDPL transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym
rozliczeniu podatku koszty te PRJą E\ü SU]\MĊWH przez pracownika lub przez
SáDWQLND pracownika w Z\VRNRĞFL wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych Z\áąF]QLH imiennymi biletami okresowymi.
11a. (uchylony).
12. Do przychodów, o których mowa w art. 14, nie PDMą zastosowania koszty uzyskania przychodów RNUHĞORQH w ust. 9.
13. Przepisów ust. 2 pkt 3 i 4 oraz ust. 11 nie stosuje VLĊ w przypadku, gdy pracownik otrzymuje zwrot kosztów dojazdu do ]DNáDGX pracy, z Z\MąWNLHP gdy zwrócone koszty ]RVWDá\ zaliczone do przychodów SRGOHJDMąF\FK opodatkowaniu.
Art. 22a.
1. Amortyzacji SRGOHJDMą z ]DVWU]HĪHQLHP art. 22c, VWDQRZLąFH ZáDVQRĞü lub
ZVSyáZáDVQRĞü podatnika, nabyte lub wytworzone we ZáDVQ\P zakresie, kompletne i zdatne do XĪ\WNX w dniu SU]\MĊFLD do XĪ\ZDQLD
1) budowle, budynki oraz lokale EĊGąFH RGUĊEQą ZáDVQRĞFLą
2) maszyny, XU]ąG]HQLD i ĞURGNL transportu,
3) inne przedmioty
– o przewidywanym okresie XĪ\ZDQLD GáXĪV]\P QLĪ rok, wykorzystywane
przez podatnika na potrzeby ]ZLą]DQH z SURZDG]RQą przez niego G]LDáDOQRĞFLą
JRVSRGDUF]ą albo oddane do XĪ\ZDQLD na podstawie umowy najmu, G]LHUĪDZ\
lub umowy RNUHĞORQHM w art. 23a pkt 1, zwane ĞURGNDPL WUZDá\PL
2. Amortyzacji SRGOHJDMą UyZQLHĪ z ]DVWU]HĪHQLHP art. 22c, QLH]DOHĪQLH od przewidywanego okresu XĪ\ZDQLD
1) SU]\MĊWH do XĪ\ZDQLD inwestycje w obcych ĞURGNDFK WUZDá\FK zwane dalej
„inwestycjami w obcych ĞURGNDFK WUZDá\FK´
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2) budynki i budowle wybudowane na cudzym gruncie,
3) VNáDGQLNL PDMąWNX wymienione w ust. 1, QLHVWDQRZLąFH ZáDVQRĞFL lub
ZVSyáZáDVQRĞFL podatnika, wykorzystywane przez niego na potrzeby zwią
zane z SURZDG]RQą G]LDáDOQRĞFLą na podstawie umowy RNUHĞORQHM w art. 23a
pkt 1, zawartej z ZáDĞFLFLHOHP lub ZVSyáZáDĞFLFLHODPL tych VNáDGQLNyZ –
MHĪHOL zgodnie z przepisami UR]G]LDáX 4a odpisów amortyzacyjnych dokonuje NRU]\VWDMąF\
– zwane WDNĪH ĞURGNDPL WUZDá\PL
4) tabor transportu morskiego w budowie (PKWiU 30.11).
Art. 22b.
1. Amortyzacji SRGOHJDMą z ]DVWU]HĪHQLHP art. 22c, nabyte QDGDMąFH VLĊ do gospodarczego wykorzystania w dniu SU]\MĊFLD do XĪ\ZDQLD
1) VSyáG]LHOF]H ZáDVQRĞFLRZH prawo do lokalu mieszkalnego,
2) VSyáG]LHOF]H prawo do lokalu XĪ\WNRZHJR
3) prawo do domu jednorodzinnego w VSyáG]LHOQL mieszkaniowej,
4) autorskie lub pokrewne prawa PDMąWNRZH
5) licencje,
6) prawa RNUHĞORQH w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo ZáDVQRĞFL
SU]HP\VáRZHM (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z SyĨQ zm. 17)),
7) ZDUWRĞü VWDQRZLąFD UyZQRZDUWRĞü uzyskanych informacji ]ZLą]DQ\FK z
ZLHG]ą w dziedzinie SU]HP\VáRZHM handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how)
– o przewidywanym okresie XĪ\ZDQLD GáXĪV]\P QLĪ rok, wykorzystywane
przez podatnika na potrzeby ]ZLą]DQH z SURZDG]RQą przez niego G]LDáDOQRĞFLą
JRVSRGDUF]ą albo oddane przez niego do XĪ\ZDQLD na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, G]LHUĪDZ\ lub umowy RNUHĞORQHM w art.
23a pkt 1, zwane ZDUWRĞFLDPL niematerialnymi i prawnymi.
2. Amortyzacji SRGOHJDMą UyZQLHĪ z ]DVWU]HĪHQLHP art. 22c, QLH]DOHĪQLH od przewidywanego okresu XĪ\ZDQLD
1) ZDUWRĞü firmy, MHĪHOL ZDUWRĞü ta SRZVWDáD w wyniku nabycia SU]HGVLĊELRrstwa lub jego zorganizowanej F]ĊĞFL w drodze:
a) kupna,
b) SU]\MĊFLD do RGSáDWQHJR korzystania, a odpisów amortyzacyjnych, zgodnie z przepisami UR]G]LDáX 4a, dokonuje NRU]\VWDMąF\
2) koszty prac rozwojowych ]DNRĔF]RQ\FK wynikiem pozytywnym, który moĪH E\ü wykorzystany na potrzeby G]LDáDOQRĞFL gospodarczej podatnika, MHĪeli:
a) produkt lub technologia wytwarzania Vą ĞFLĞOH ustalone, a GRW\F]ąFH ich
koszty prac rozwojowych wiarygodnie RNUHĞORQH oraz
17)

=PLDQ\WHNVWXMHGQROLWHJRZ\PLHQLRQHMXVWDZ\]RVWDá\RJáRV]RQHZ']8]U1USR]
286, z 2005 r. Nr 10, poz. 68, Nr 163, poz. 1362 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i
1218 i Nr 208, poz. 1539, z 2007 r. Nr 99, poz. 662 i Nr 136, poz. 958, z 2008 r. Nr 180, poz. 1113,
Nr 216, poz. 1368 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228.
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b) techniczna SU]\GDWQRĞü produktu lub technologii ]RVWDáD przez podatnika
odpowiednio udokumentowana i na tej podstawie podatnik SRGMąá GHF\]MĊ
o wytwarzaniu tych produktów lub stosowaniu technologii, oraz
c) z dokumentacji GRW\F]ąFHM prac rozwojowych wynika, ĪH koszty prac
rozwojowych ]RVWDQą pokryte spodziewanymi przychodami ze VSU]HGDĪ\
tych produktów lub zastosowania technologii,
3) VNáDGQLNL PDMąWNX wymienione w ust. 1, QLHVWDQRZLąFH ZáDVQRĞFL lub
ZVSyáZáDVQRĞFL podatnika, wykorzystywane przez niego na potrzeby zwią
zane z SURZDG]RQą G]LDáDOQRĞFLą na podstawie umowy RNUHĞORQHM w art. 23a
pkt 1, zawartej z ZáDĞFLFLHOHP lub ZVSyáZáDĞFLFLHODPL albo uprawnionymi
do korzystania z tych ZDUWRĞFL – MHĪHOL zgodnie z przepisami UR]G]LDáX 4a
odpisów amortyzacyjnych dokonuje NRU]\VWDMąF\
– zwane WDNĪH ZDUWRĞFLDPL niematerialnymi i prawnymi.
Art. 22c.
Amortyzacji nie SRGOHJDMą
1) grunty i prawa wieczystego XĪ\WNRZDQLD gruntów,
2) budynki mieszkalne wraz ze ]QDMGXMąF\PL VLĊ w nich GĨZLJDPL lub lokale
mieszkalne, VáXĪąFH prowadzonej G]LDáDOQRĞFL gospodarczej lub Z\G]LHUĪawiane albo wynajmowane na podstawie umowy, MHĪHOL podatnik nie podejmie decyzji o ich amortyzowaniu,
3) G]LHáD sztuki i eksponaty muzealne,
4) ZDUWRĞü firmy, MHĪHOL ZDUWRĞü ta SRZVWDáD w inny sposób QLĪ RNUHĞORQ\ w art.
22b ust. 2 pkt 1,
5) VNáDGQLNL PDMąWNX które nie Vą XĪ\ZDQH na skutek zawieszenia wykonywania G]LDáDOQRĞFL gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie G]LDáDlQRĞFL gospodarczej albo zaprzestania G]LDáDOQRĞFL w której te VNáDGQLNL E\á\
XĪ\ZDQH w tym przypadku VNáDGQLNL te nie SRGOHJDMą amortyzacji od mieVLąFD QDVWĊSXMąFHJR po PLHVLąFX w którym zawieszono albo zaprzestano WĊ
G]LDáDOQRĞü
– zwane odpowiednio ĞURGNDPL WUZDá\PL lub ZDUWRĞFLDPL niematerialnymi i
prawnymi.
Art. 22d.
1. Podatnicy PRJą nie GRNRQ\ZDü odpisów amortyzacyjnych od VNáDGQLNyZ maMąWNX o których mowa w art. 22a i 22b, których ZDUWRĞü SRF]ąWNRZD RNUHĞORQD
zgodnie z art. 22g, nie przekracza 3500 ]á wydatki poniesione na ich nabycie
VWDQRZLą wówczas koszty uzyskania przychodów w PLHVLąFX oddania ich do
XĪ\ZDQLD
2. 6NáDGQLNL PDMąWNX o których mowa w art. 22a–22c, z Z\áąF]HQLHP VNáDGQLNyZ
wymienionych w ust. 1, wprowadza VLĊ do ewidencji ĞURGNyZ WUZDá\FK oraz
ZDUWRĞFL niematerialnych i prawnych zgodnie z art. 22n, QDMSyĨQLHM w PLHVLąFX
przekazania ich do XĪ\ZDQLD 3yĨQLHMV]\ termin wprowadzenia uznaje VLĊ za
ujawnienie ĞURGND WUZDáHJR lub ZDUWRĞFL niematerialnej i prawnej, o których
mowa w art. 22h ust. 1 pkt 4.
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Art. 22e.
1. -HĪHOL podatnicy QDEĊGą lub Z\WZRU]ą we ZáDVQ\P zakresie VNáDGQLNL PDMąWNX
wymienione w art. 22a ust. 1 i art. 22b ust. 1, o ZDUWRĞFL SRF]ąWNRZHM przekraF]DMąFHM 3500 ]á i ze Z]JOĊGX na przewidywany przez nich okres XĪ\ZDQLD
równy lub krótszy QLĪ rok nie ]DOLF]ą ich do ĞURGNyZ WUZDá\FK albo ZDUWRĞFL
niematerialnych i prawnych, a faktyczny okres ich XĪ\ZDQLD przekroczy rok –
podatnicy Vą RERZLą]DQL w pierwszym PLHVLąFX QDVWĊSXMąF\P po PLHVLąFX w
którym ten rok XSá\Qąá
1) ]DOLF]\ü te VNáDGQLNL do ĞURGNyZ WUZDá\FK albo ZDUWRĞFL niematerialnych i
prawnych, SU]\MPXMąF je do ewidencji w cenie nabycia albo koszcie wytworzenia;
2) ]PQLHMV]\ü koszty uzyskania przychodów o UyĪQLFĊ PLĊG]\ FHQą nabycia
lub kosztem wytworzenia a NZRWą odpisów amortyzacyjnych, SU]\SDGDMąFą
na okres ich dotychczasowego XĪ\ZDQLD obliczonych dla ĞURGNyZ WUZDá\FK
przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych RNUHĞORQ\FK w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, VWDQRZLąF\P ]DáąF]QLN nr 1 do ustawy, zwanym „Wykazem stawek amortyzacyjnych”, a dla ZDUWRĞFL niematerialnych i
prawnych przy zastosowaniu zasad RNUHĞORQ\FK w art. 22m;
3) stosowDü stawki amortyzacji, o których mowa w pkt 2, w FDá\P okresie dokonywania odpisów amortyzacyjnych;
4) ZSáDFLü w terminie do 20 dnia tego PLHVLąFD do XU]ĊGX skarbowego NZRWĊ
odsetek naliczonych od dnia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów
wydatków na nabycie lub wytworzenie we ZáDVQ\P zakresie VNáDGQLNyZ
PDMąWNX do dnia, w którym okres ich XĪ\ZDQLD SU]HNURF]\á rok, i QDOLF]RQą
NZRWĊ odsetek Z\ND]Dü w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub 1a
pkt 2; odsetki od UyĪQLF\ o której mowa w pkt 2, Vą naliczane ZHGáXJ stawki odsetek za ]ZáRNĊ od ]DOHJáRĞFL podatkowych RERZLą]XMąFHM w dniu zaliczenia VNáDGQLND PDMąWNX do ĞURGNyZ WUZDá\FK lub ZDUWRĞFL niematerialnych
i prawnych.
2. Przepisy ust. 1 stosuje VLĊ odpowiednio w przypadku zaliczenia wydatków na
nabycie lub wytworzenie we ZáDVQ\P zakresie VNáDGQLNyZ PDMąWNX o ZDUWRĞFL
SRF]ąWNRZHM SU]HNUDF]DMąFHM 3500 ]á do kosztów uzyskania przychodów, a naVWĊSQLH zaliczenia tych VNáDGQLNyZ do ĞURGNyZ WUZDá\FK lub ZDUWRĞFL niematerialnych i prawnych przed XSá\ZHP roku od dnia ich nabycia lub wytworzenia;
w tym przypadku odsetki nalicza VLĊ do dnia zaliczenia ich do ĞURGNyZ WUZDá\FK
lub ZDUWRĞFL niematerialnych i prawnych.
3. -HĪHOL UyĪQLFD o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest Z\ĪV]D od kosztów danego
PLHVLąFa, nierozliczona QDGZ\ĪND kosztów pomniejsza koszty w QDVWĊSQ\FK
PLHVLąFDFK
Art. 22f.
1. Podatnicy, z Z\MąWNLHP tych, którzy ze Z]JOĊGX na RJáRV]RQą XSDGáRĞü obejmuMąFą OLNZLGDFMĊ PDMąWNX nie SURZDG]ą G]LDáDOQRĞFL gospodarczej, GRNRQXMą odpisów amortyzacyjnych od ZDUWRĞFL SRF]ąWNRZHM ĞURGNyZ WUZDá\FK oraz ZDUWRĞFL
niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 22a ust. 1 i ust. 2 pkt 1–3
oraz w art. 22b.
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2. Podatnicy EĊGąF\ armatorami, z Z\MąWNLHP tych, którzy ze Z]JOĊGX na RJáRV]oQą XSDGáRĞü REHMPXMąFą OLNZLGDFMĊ PDMąWNX nie SURZDG]ą G]LDáDOQRĞFL gospodarczej, PRJą GRNRQ\ZDü odpisów amortyzacyjnych od zamówionego przez
nich taboru transportu morskiego w budowie, o którym mowa w art. 22a ust. 2
pkt 4.
3. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje VLĊ zgodnie z art. 22h–22m, gdy ZDUWRĞü
SRF]ąWNRZD ĞURGND WUZDáHJR albo ZDUWRĞFL niematerialnej i prawnej w dniu przyMĊFLD do XĪ\ZDQLD jest Z\ĪV]D QLĪ 3500 ]á W przypadku gdy ZDUWRĞü SRF]ąWNowa jest równa lub QLĪV]D QLĪ 3500 ]á podatnicy, z ]DVWU]HĪHQLHP art. 22d ust. 1,
PRJą GRNRQ\ZDü odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 22h–22m albo jednorazowo – w PLHVLąFX oddania do XĪ\ZDQLD tego ĞURGND WUZDáHJR lub ZDUWRĞFL
niematerialnej i prawnej, albo w PLHVLąFX QDVWĊSQ\P
4. -HĪHOL tylko F]ĊĞü QLHUXFKRPRĞFL w tym budynku mieszkalnego lub lokalu
mieszkalnego, jest wykorzystywana do prowadzenia G]LDáDOQRĞFL gospodarczej
EąGĨ wynajmowana lub Z\G]LHUĪDZLDQD – odpisów amortyzacyjnych dokonuje
VLĊ w Z\VRNRĞFL ustalonej od ZDUWRĞFL SRF]ąWNRZHM QLHUXFKRPRĞFL budynku lub
lokalu RGSRZLDGDMąFHM stosunkowi powierzchni XĪ\WNRZHM wykorzystywanej do
prowadzenia G]LDáDOQRĞFL gospodarczej, wynajmowanej lub Z\G]LHUĪDZLDQHM do
ogólnej powierzchni XĪ\WNRZHM tej QLHUXFKRPRĞFL budynku lub lokalu.
5. Odpisów amortyzacyjnych od ĞURGNyZ WUZDá\FK oraz ZDUWRĞFL niematerialnych i
prawnych, które ]RVWDá\ SU]HZáDV]F]RQH w celu zabezpieczenia ZLHU]\WHOQRĞFL
w tym SRĪ\F]NL lub kredytu, dokonuje dotychczasowy ZáDĞFLFLHO w tym poĪ\F]NRELRUFD lub kredytobiorca.
Art. 22g.
1. Za ZDUWRĞü poF]ąWNRZą ĞURGNyZ WUZDá\FK oraz ZDUWRĞFL niematerialnych i prawnych, z XZ]JOĊGQLHQLHP ust. 2–18, XZDĪD VLĊ
1) w razie RGSáDWQHJR nabycia – FHQĊ ich nabycia;
1a) w razie F]ĊĞFLRZR RGSáDWQHJR nabycia – FHQĊ ich nabycia SRZLĊNV]RQą o
ZDUWRĞü przychodu, RNUHĞORQHJR w art. 11 ust. 2b;
2) w razie wytworzenia we ZáDVQ\P zakresie – koszt wytworzenia;
3) w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny QLHRGSáDWQ\ sposób
– ZDUWRĞü U\QNRZą z dnia nabycia, chyba ĪH umowa darowizny albo umowa
o QLHRGSáDWQ\P przekazaniu RNUHĞOD WĊ ZDUWRĞü w QLĪV]HM Z\VRNRĞFL
4) w razie nabycia w postaci ZNáDGX QLHSLHQLĊĪQHJR (aportu) wniesionego do
VSyáNL QLHEĊGąFHM RVREą SUDZQą
a) ZDUWRĞü SRF]ąWNRZą od której dokonywane E\á\ odpisy amortyzacyjne –
MHĪHOL przedmiot ZNáDGX E\á amortyzowany,
b) wydatki poniesione na nabycie lub wytworzenie przedmiotu ZNáDGX niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie –
MHĪHOL przedmiot ZNáDGX nie E\á amortyzowany,
c) ZDUWRĞü RNUHĞORQą zgodnie z art. 19 – MHĪHOL ustalenie wydatków na nabycie lub wytworzenie przedmiotu ZNáDGX przez wspólnika ZQRV]ąFHJR
ZNáDG EĊGąFHJR RVREą IL]\F]Qą jest QLHPRĪOLZH i przedmiot ZNáDGX nie
E\á wykorzystywany przez ZQRV]ąFHJR ZNáDG w prowadzonej G]LDáDOQo-
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ĞFL gospodarczej, z Z\áąF]HQLem ZDUWRĞFL niematerialnych i prawnych
wytworzonych przez wspólnika we ZáDVQ\P zakresie;
 ZUD]LHRWU]\PDQLDZ]ZLą]NX]OLNZLGDFMąVSyáNLOXERVRE\SUDZQHM]]aVWU]HĪHQLHP XVW E XVWDORQą SU]H] SRGDWQLND ZDUWRĞü SRV]F]HJyOQ\FK
ĞURGNyZ WUZDá\FK RUD] ZDUWRĞFL QLHPDWHULDOQ\FK L SUDZQ\FK QLH Z\ĪV]ą
MHGQDNRGLFKZDUWRĞFLU\QNRZHM
1a. Przepis ust. 1 pkt 4 lit. a i b stosuje VLĊ odpowiednio w przypadku VNáDGQLND maMąWNX wnoszonego w postaci ZNáDGX QLHSLHQLĊĪQHJR (aportu) do VSyáNL QLHEĊGą
cej RVREą SUDZQą przez wspólnika, który VNáDGQLN ten RWU]\PDá w QDVWĊSVWZLH likwidacji VSyáNL QLHEĊGąFHM RVREą SUDZQą EąGĨ Z\VWąSLHQLD z takiej VSyáNL
 :DUWRĞü SRF]ąWNRZą ILUP\ VWDQRZL GRGDWQLD UyĪQLFD PLĊG]\ FHQą QDE\FLD
SU]HGVLĊELRUVWZDOXEMHJR]RUJDQL]RZDQHMF]ĊĞFLXVWDORQą]JRGQLH]XVWLD
ZDUWRĞFLąU\QNRZąVNáDGQLNyZPDMąWNRZ\FKZFKRG]ąF\FKZVNáDGNXSLRQHJR
SU]\MĊWHJR GR RGSáDWQHJR NRU]\VWDQLD DOER ZQLHVLRQHJR GR VSyáNL QLHEĊGąFHM
RVREąSUDZQąSU]HGVLĊELRUVWZDOXEMHJR]RUJDQL]RZDQHMF]ĊĞFLRGSRZLednio z
GQLDNXSQDSU]\MĊFLDGRRGSáDWQHJRNRU]\VWDQLDDOERZQLHVLHQLDGRWDNLHMVSyá
ki.
3. Za FHQĊ nabycia XZDĪD VLĊ NZRWĊ QDOHĪQą zbywcy, SRZLĊNV]RQą o koszty zwią
zane z zakupem naliczone do dnia przekazania ĞURGND WUZDáHJR lub ZDUWRĞFL
niematerialnej i prawnej do XĪ\ZDQLD a w V]F]HJyOQRĞFL o koszty transportu, zaáDGXQNX i Z\áDGXQNX ubezpieczenia w drodze, PRQWDĪX instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, RSáDW notarialnych, skarbowych
i innych, odsetek, prowizji, oraz SRPQLHMV]RQą o podatek od towarów i XVáXJ z
Z\MąWNLHP przypadków, gdy zgodnie z RGUĊEQ\PL przepisami podatek od towarów i XVáXJ nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie SU]\VáXJXMH
REQLĪHQLH kwoty QDOHĪQHJR podatku o podatek naliczony albo zwrot UyĪQLF\ podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i XVáXJ W przypadku importu cena nabycia obejmuje FáR i podatek akcyzowy od importu VNáDGQLNyZ PDMątku.
4. Za koszt wytworzenia XZDĪD VLĊ ZDUWRĞü w cenie nabycia, ]XĪ\W\FK do wytworzenia ĞURGNyZ WUZDá\FK rzeczowych VNáDGQLNyZ PDMąWNX i wykorzystanych
XVáXJ obcych, kosztów Z\QDJURG]HĔ za prace wraz z pochodnymi i inne koszty
GDMąFH VLĊ ]DOLF]\ü do ZDUWRĞFL wytworzonych ĞURGNyZ WUZDá\FK Do kosztu wytworzenia nie zalicza VLĊ ZDUWRĞFL ZáDVQHM pracy podatnika, jego PDáĪRQND i maáROHWQLFK dzieci, kosztów ogólnych ]DU]ąGX kosztów VSU]HGDĪ\ oraz SR]RVWDá\FK
kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, w V]F]HJyOQRĞFL odsetek
od SRĪ\F]HN (kredytów) i prowizji, z Z\áąF]HQLHP odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania ĞURGND WUZDáHJR do XĪ\ZDQLD
5. &HQĊ nabycia, o której mowa w ust. 3, oraz koszt wytworzenia, o którym mowa
w ust. 4, koryguje VLĊ o UyĪQLFH kursowe, naliczone do dnia przekazania do XĪywania ĞURGND WUZDáHJR lub ZDUWRĞFL niematerialnej i prawnej.
6. :DUWRĞü SRF]ąWNRZą VNáDGQLNyZ PDMąWNX nabytych w sposób RNUHĞORQ\ w ust. 1
pkt 3–5, Z\PDJDMąF\FK PRQWDĪX SRZLĊNV]D VLĊ o wydatki poniesione na ich
PRQWDĪ
7. :DUWRĞü SRF]ąWNRZą inwestycji w obcych ĞURGNDFK WUZDá\FK oraz budynków i
budowli wybudowanych na obcym gruncie ustala VLĊ VWRVXMąF odpowiednio ust.
3–5.
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8. -HĪHOL nie PRĪQD XVWDOLü ceny nabycia ĞURGNyZ WUZDá\FK lub ich F]ĊĞFL nabytych
przez podatników przed dniem ]DáRĪHQLD ewidencji lub VSRU]ąG]HQLD wykazu, o
których mowa w art. 22n, ZDUWRĞü SRF]ąWNRZą tych ĞURGNyZ przyjmuje VLĊ w
Z\VRNRĞFL Z\QLNDMąFHM z wyceny dokonanej przez podatnika, z XZ]JOĊGQLHQLHP
cen rynkowych ĞURGNyZ WUZDá\FK tego samego rodzaju z grudnia roku poprzeG]DMąFHJR rok ]DáRĪHQLD ewidencji lub VSRU]ąG]HQLD wykazu oraz stanu i stopnia
ich ]XĪ\FLD
9. -HĪHOL podatnik nie PRĪH XVWDOLü kosztu wytworzenia, o którym mowa w ust. 4,
ZDUWRĞü SRF]ąWNRZą ĞURGNyZ WUZDá\FK ustala VLĊ w Z\VRNRĞFL RNUHĞORQHM z
XZ]JOĊGQLHQLHP cen rynkowych, o których mowa w ust. 8, przez ELHJáHJR poZRáDQHJR przez podatnika.
10. Podatnicy PRJą XVWDOLü ZDUWRĞü SRF]ąWNRZą budynków mieszkalnych lub lokali
mieszkalnych: wynajmowanych, Z\G]LHUĪDZLDQ\FK albo XĪ\ZDQ\FK przez ZáaĞFLFLHOD na cele prowadzonej przez niego G]LDáDOQRĞFL gospodarczej, SU]\MPXMąF
w NDĪG\P roku podatkowym ZDUWRĞü VWDQRZLąFą iloczyn metrów kwadratowych
wynajmowanej, Z\G]LHUĪDZLDQHM lub XĪ\ZDQHM przez ZáDĞFLFLHOD powierzchni
XĪ\WNRZHM tego budynku lub lokalu i kwoty 988 ]á przy czym za SRZLHU]FKQLĊ
XĪ\WNRZą XZDĪD VLĊ SRZLHU]FKQLĊ SU]\MĊWą dla celów podatku od QLHUXFKRPRĞFL
11. W razie gdy VNáDGQLN PDMąWNX stanowi ZVSyáZáDVQRĞü podatnika, ZDUWRĞü poF]ąWNRZą tego VNáDGQLND ustala VLĊ w takiej proporcji jego ZDUWRĞFL w jakiej pozostaje XG]LDá podatnika we ZáDVQRĞFL tego VNáDGQLND PDMąWNX zasada ta nie ma
zastosowania do VNáDGQLNyZ PDMąWNX VWDQRZLąF\FK ZVSyOQRĞü PDMąWNRZą maá
ĪRQNyZ chyba ĪH PDáĪRQNRZLH Z\NRU]\VWXMą VNáDGQLN PDMąWNX w G]LDáDOQRĞFL
gospodarczej prowadzonej RGUĊEQLH
12. W razie zmiany formy prawnej, a WDNĪH SRáąF]HQLD albo SRG]LDáX podmiotów
dokonywanych na podstawie RGUĊEQ\FK przepisów – ZDUWRĞü SRF]ąWNRZą ĞURdków WUZDá\FK oraz ZDUWRĞFL niematerialnych i prawnych ustala VLĊ w Z\VRNRĞFL
ZDUWRĞFL SRF]ąWNRZHM RNUHĞORQHM w ewidencji (wykazie) podmiotu o zmienionej
formie prawnej, podzielonego albo SRáąF]RQHJR =DVDGĊ WĊ stosuje VLĊ odpowiednio do VSyáHN QLHEĊGąF\FK osobami prawnymi.
13. Przepis ust. 12 stosuje VLĊ odpowiednio w razie:
1) SRGMĊFLD G]LDáDOQRĞFL przez podmiot po przerwie WUZDMąFHM nie GáXĪHM QLĪ 3
lata,
2) zmiany formy prawnej prowadzonej G]LDáDOQRĞFL SROHJDMąFHM na SRáąF]HQLX
lub podziale dotychczasowych podmiotów albo zmianie wspólników VSyáNL
QLHEĊGąFHM RVREą SUDZQą
3) (uchylony),
4) (uchylony),
5) zmiany G]LDáDOQRĞFL wykonywanej samodzielnie przez jednego z PDáĪRQNyZ
na G]LDáDOQRĞü Z\NRQ\ZDQą samodzielnie przez drugiego z PDáĪRQNyZ
– MHĪHOL przed SU]HUZą lub ]PLDQą VNáDGQLNL PDMąWNX E\á\ wprowadzone do
ewidencji (wykazu).
14. W razie nabycia w drodze kupna lub SU]\MĊFLD do RGSáDWQHJR korzystania przedVLĊELRUVWZD lub jego zorganizowanej F]ĊĞFL áąF]Qą ZDUWRĞü SRF]ąWNRZą nabytych ĞURGNyZ WUZDá\FK oraz ZDUWRĞFL niematerialnych i prawnych stanowi:
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1) suma ich ZDUWRĞFL rynkowej w przypadku Z\VWąSLHQLD dodatniej ZDUWRĞFL
firmy, ustalonej zgodnie z ust. 2;
2) UyĪQLFD PLĊG]\ FHQą nabycia SU]HGVLĊELRUVWZD lub jego zorganizowanej czĊ
ĞFL XVWDORQą zgodnie z ust. 3 i 5, a ZDUWRĞFLą VNáDGQLNyZ PDMąWNRZ\FK nieEĊGąF\FK ĞURGNDPL WUZDá\PL ani ZDUWRĞFLDPL niematerialnymi i prawnymi,
w przypadku QLHZ\VWąSLHQLD dodatniej ZDUWRĞFL firmy.
14a. Przepis ust. 12 stosuje VLĊ odpowiednio w razie nabycia SU]HGVLĊELRUVWZD lub
jego zorganizowanej F]ĊĞFL w drodze ZNáDGX QLHSLHQLĊĪQHJR
E : SU]\SDGNX RWU]\PDQLD Z ]ZLą]NX ] OLNZLGDFMą RVRE\ SUDZQHM OXE VSyáNL
ĞURGNyZ WUZDá\FK RUD] ZDUWRĞFL QLHPDWHULDOQ\FK L SUDZQ\FK NWyUH XSU]HGQLR
]RVWDá\ ZQLHVLRQH GR WHM RVRE\ SUDZQHM OXE VSyáNL MDNR ZNáDG QLHSLHQLĊĪQ\ Z
SRVWDFLSU]HGVLĊELRUVWZDOXEMHJR]RUJDQL]RZDQHMF]ĊĞFLSU]HSLVXVWVWRVXMH
VLĊRGSRZLHGnio.
14c. W przypadku otrzymania, w ]ZLą]NX z OLNZLGDFMą VSyáNL QLHEĊGąFHM RVREą
SUDZQą lub Z\VWąSLHQLHP wspólnika z takiej VSyáNL ĞURGNyZ WUZDá\FK oraz warWRĞFL niematerialnych i prawnych przepis ust. 12 stosuje VLĊ odpowiednio.
15. W razie nabycia SU]HGVLĊELRUVWZD lub jego zorganizowanej F]ĊĞFL w drodze
spadku lub darowizny, áąF]Qą ZDUWRĞü SRF]ąWNRZą nabytych ĞURGNyZ WUZDá\FK
oraz ZDUWRĞFL niematerialnych i prawnych stanowi suma ich ZDUWRĞFL rynkowej,
nie Z\ĪV]D jednak od UyĪQLF\ SRPLĊG]\ ZDUWRĞFLą tego SU]HGVLĊELRUVWZD albo
jego ]RUJDQL]RZDQą F]ĊĞFLą a ZDUWRĞFLą VNáDGQLNyZ mienia, QLHEĊGąF\FK ĞURdkami WUZDá\PL ani ZDUWRĞFLDPL niematerialnymi i prawnymi, RNUHĞORQą dla celów podatku od spadków i darowizn.
16. Przy ustalaniu ZDUWRĞFL SRF]ąWNRZHM poszczególnych ĞURGNyZ WUZDá\FK oraz
ZDUWRĞFL niematerialnych i prawnych, zgodnie z ust. 1 pkt 3–5 oraz ust. 2, 8, 9,
14 i 15, przepis art. 19 stosuje VLĊ odpowiednio.
17. -HĪHOL ĞURGNL WUZDáH XOHJá\ ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, ZDUWRĞü SRF]ąWNRZą tych ĞURGNyZ ustaORQą zgodnie z ust. 1, 3–9 i 11–15, SRZLĊNV]D VLĊ o VXPĊ wydatków na ich ulepszenie, w tym WDNĪH o wydatki na nabycie F]ĊĞFL VNáDGRZ\FK lub peryferyjnych,
których jednostkowa cena nabycia przekracza 3500 ]á ĝURGNL WUZDáH XZDĪD VLĊ
za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich SU]HEXGRZĊ rozbudoZĊ UHNRQVWUXNFMĊ DGDSWDFMĊ lub PRGHUQL]DFMĊ w danym roku podatkowym
przekracza 3500 ]á i wydatki te SRZRGXMą wzrost ZDUWRĞFL XĪ\WNRZHM w stosunku
do ZDUWRĞFL z dnia SU]\MĊFLD ĞURGNyZ WUZDá\FK do XĪ\ZDQLD mierzonej w szczeJyOQRĞFL okresem XĪ\ZDQLD ]GROQRĞFLą Z\WZyUF]ą MDNRĞFLą produktów uzyskiwanych za SRPRFą ulepszonych ĞURGNyZ WUZDá\FK i kosztami ich eksploatacji.
18. :DUWRĞü SRF]ąWNRZą praw PDMąWNRZ\FK w tym licencji i autorskich praw maMąWNRZ\FK stanowi cena nabycia tych praw; MHĪHOL wynagrodzenie RSáDW\ wyQLNDMąFH z umowy licencyjnej albo z umowy o przeniesienie innych praw PDMątkowych jest X]DOHĪQLRQH od Z\VRNRĞFL przychodów z licencji lub praw uzyskanych przez OLFHQFMRELRUFĊ albo QDE\ZFĊ – przy ustalaniu ZDUWRĞFL SRF]ąWNRZHM
praw PDMąWNRZ\FK w tym licencji, nie XZ]JOĊGQLD VLĊ tej F]ĊĞFL wynagrodzenia.
19. (uchylony).
20. W razie WUZDáHJR RGáąF]HQLD od danego ĞURGND WUZDáHJR F]ĊĞFL VNáDGRZHM lub
peryferyjnej ZDUWRĞü SRF]ąWNRZą tego ĞURGND zmniejsza VLĊ od QDVWĊSQHJR mieVLąFD po RGáąF]HQLX o UyĪQLFĊ PLĊG]\ FHQą nabycia (kosztem wytworzenia) od2014-07-28
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áąF]RQHM F]ĊĞFL a SU]\SDGDMąFą na QLą w okresie SRáąF]HQLD VXPą odpisów
amortyzacyjnych REOLF]RQą przy zastosowaniu metody amortyzacji i stawki
amortyzacyjnej stosowanej przy obliczaniu odpisów amortyzacyjnych tego
ĞURGND WUZDáHJR
21. -HĪHOL RGáąF]RQD F]ĊĞü zostanie QDVWĊSQLH SU]\áąF]RQD do innego ĞURGND WUZDáego, w PLHVLąFX SRáąF]HQLD ]ZLĊNV]D VLĊ ZDUWRĞü SRF]ąWNRZą tego innego ĞURGND
o UyĪQLFĊ o której mowa w ust. 20.
22. Przepis ust. 12 ma zastosowanie, MHĪHOL z RGUĊEQ\FK przepisów wynika, ĪH podmiot SRZVWDá\ w wyniku zmiany formy prawnej, SRG]LDáX albo SRáąF]HQLD lub
podmiot LVWQLHMąF\ do którego przeniesiono w wyniku wydzielenia F]ĊĞü PDMątku podmiotu dzielonego, ZVWĊSXMH we wszelkie prawa i RERZLą]NL podmiotu o
zmienionej formie prawnej, SRáąF]RQHJR albo podzielonego.
Art. 22h.
1. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje VLĊ
1) od ZDUWRĞFL SRF]ąWNRZHM ĞURGNyZ WUZDá\FK lub ZDUWRĞFL niematerialnych i
prawnych, z ]DVWU]HĪHQLHP art. 22k, SRF]ąZV]\ od pierwszego PLHVLąFD naVWĊSXMąFHJR po PLHVLąFX w którym ten ĞURGHN lub ZDUWRĞü wprowadzono do
ewidencji (wykazu), z ]DVWU]HĪHQLHP art. 22e, do NRĔFD tego PLHVLąFD w
którym QDVWĊSXMH zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartoĞFLą SRF]ąWNRZą lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub
stwierdzono ich niedobór; suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje rówQLHĪ odpisy, których, zgodnie z art. 23 ust. 1, nie XZDĪD VLĊ za koszty uzyskania przychodów;
2) od zamówionego przez armatora taboru transportu morskiego w budowie, o
którym mowa w art. 22a ust. 2 pkt 4, SRF]ąZV]\ od pierwszego PLHVLąFD
QDVWĊSXMąFHJR po PLHVLąFX w którym armator SRQLyVá wydatki (w tym doNRQDá ZSáDW zaliczek) na EXGRZĊ taboru w Z\VRNRĞFL co najmniej 10% warWRĞFL kontraktowej RGUĊEQLH dla NDĪGHJR obiektu tego taboru; ZDUWRĞü konWUDNWRZą o której mowa w niniejszym punkcie, ustala VLĊ na G]LHĔ zawarcia
umowy na EXGRZĊ danego obiektu;
3) od XĪ\ZDQ\FK sezonowo ĞURGNyZ WUZDá\FK oraz ZDUWRĞFL niematerialnych i
prawnych w okresie ich wykorzystywania; w tym przypadku Z\VRNRĞü odpisu PLHVLĊF]QHJR ustala VLĊ przez podzielenie rocznej kwoty odpisów
amortyzacyjnych przez OLF]EĊ PLHVLĊF\ w sezonie albo przez 12 PLHVLĊF\ w
roku;
4) od ujawnionych ĞURGNyZ WUZDá\FK lub ZDUWRĞFL niematerialnych i prawnych
QLHREMĊW\FK dotychczas HZLGHQFMą SRF]ąZV]\ od PLHVLąFD QDVWĊSXMąFHJR
po PLHVLąFX w którym te ĞURGNL lub ZDUWRĞFL ]RVWDá\ wprowadzone do ewidencji ĞURGNyZ WUZDá\FK oraz ZDUWRĞFL niematerialnych i prawnych.
2. Podatnicy, z ]DVWU]HĪHQLHP art. 22l i á GRNRQXMą wyboru jednej z metod amortyzacji RNUHĞORQHM w art. 22i–22k dla poszczególnych ĞURGNyZ WUZDá\FK przed
UR]SRF]ĊFLHP ich amortyzacji; Z\EUDQą PHWRGĊ stosuje VLĊ do SHáQHJR zamortyzowania danego ĞURGND WUZDáHJR
3. Podmioty SRZVWDáH w wyniku zmiany formy prawnej, SRG]LDáX albo SRáąF]HQLD
podmiotów, o których mowa w art. 22g ust. 12 lub 13, GRNRQXMą odpisów amortyzacyjnych z XZ]JOĊGQLHQLHP dotychczasowej Z\VRNRĞFL odpisów oraz konty2014-07-28

©Kancelaria Sejmu

s. 67/179

QXXMą PHWRGĊ amortyzacji SU]\MĊWą przez podmiot o zmienionej formie prawnej,
podzielony albo SRáąF]RQ\ z XZ]JOĊGQLHQLHP art. 22i ust. 2–7.
3a. Przepis ust. 3 stosuje VLĊ odpowiednio w razie nabycia SU]HGVLĊELRUVWZD lub jego
zorganizowanej F]ĊĞFL w drodze ZNáDGX QLHSLHQLĊĪQHJR MHĪHOL VNáDGQLNL PDMątku ZFKRG]ąFH w VNáDG ZNáDGX QLHSLHQLĊĪQHJR E\á\ wprowadzone do ewidencji
ĞURGNyZ WUZDá\FK oraz ZDUWRĞFL niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszą
cego taki ZNáDG
E : SU]\SDGNX RWU]\PDQLD Z ]ZLą]NX ] OLNZLGDFMą RVRE\ SUDZQHM OXE VSyáNL
ĞURGNyZ WUZDá\FK RUD] ZDUWRĞFL QLHPDWHULDOQ\FK L SUDZQ\FK NWyUH XSU]HGQLR
]RVWDá\ ZQLHVLRQH GR WHM RVRE\ SUDZQHM OXE VSyáNL MDNR ZNáDG QLHSLHQLĊĪQ\ Z
SRVWDFL SU]HGVLĊELRUVWZD OXE MHJR ]RUJDQL]RZDQHM F]ĊĞFL SU]HSLV XVW  VWRVXMH
VLĊRGSRZLHGQLR
3c. W przypadku otrzymania, w ]ZLą]NX z OLNZLGDFMą VSyáNL QLHEĊGąFHM RVREą
SUDZQą lub Z\VWąSLHQLHP wspólnika z takiej VSyáNL ĞURGNyZ WUZDá\FK oraz warWRĞFL niematerialnych i prawnych przepis ust. 3 stosuje VLĊ odpowiednio.
3d. Przepis ust. 3 stosuje VLĊ odpowiednio w przypadku RNUHĞORQ\P w art. 22g ust. 1
pkt 4 lit. a.
4. Podatnicy PRJą GRNRQ\ZDü odpisów amortyzacyjnych w równych ratach co
PLHVLąF albo w równych ratach co NZDUWDá albo jednorazowo na koniec roku
podatkowego, z XZ]JOĊGQLHQLHP art. 22i. Suma odpisów amortyzacyjnych od
ĞURGNyZ WUZDá\FK oraz ZDUWRĞFL niematerialnych i prawnych dokonanych w
pierwszym roku podatkowym, w którym ĞURGNL te zRVWDá\ wprowadzone do ewidencji, nie PRĪH SU]HNURF]\ü ZDUWRĞFL tych odpisów SU]\SDGDMąF\FK za okres od
wprowadzenia ich do ewidencji (wykazu) do NRĔFD tego roku podatkowego.
Art. 22i.
1. Odpisów amortyzacyjnych od ĞURGNyZ WUZDá\FK z ]DVWU]HĪHQLHP art. 22j–á
dokonuje VLĊ przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych RNUHĞORQ\FK w Wykazie stawek amortyzacyjnych i zasad, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1.
2. Podatnicy PRJą podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych stawki podwyĪ
V]Dü
1) dla budynków i budowli XĪ\ZDQ\FK w warunkach:
a) pogorszonych – przy zastosowaniu ZVSyáF]\QQLNyZ nie Z\ĪV]\FK QLĪ
1,2,
b) ]á\FK – przy zastosowaniu ZVSyáF]\QQLNyZ nie Z\ĪV]\FK QLĪ 1,4;
2) dla maszyn, XU]ąG]HĔ i ĞURGNyZ transportu, z Z\MąWNLHP morskiego taboru
Sá\ZDMąFHJR XĪ\ZDQ\FK bardziej intensywnie w stosunku do warunków
SU]HFLĊWQ\FK albo Z\PDJDMąF\FK szczególnej VSUDZQRĞFL technicznej – przy
zastosowaniu w tym okresie ZVSyáF]\QQLNyZ nie Z\ĪV]\FK QLĪ 1,4;
3) dla maszyn i XU]ąG]HĔ zaliczonych do grupy 4–6 i 8 Klasyfikacji ĝURGNyZ
7UZDá\FK .ĝ7 wydanej na podstawie RGUĊEQ\FK przepisów, zwanej dalej
Ä.ODV\ILNDFMą´ poddanych szybkiemu SRVWĊSRZL technicznemu – przy zastosowaniu ZVSyáF]\QQLNyZ nie Z\ĪV]\FK QLĪ 2,0.
3. W razie Z\VWąSLHQLD EąGĨ ustania warunków X]DVDGQLDMąF\FK SRGZ\ĪV]HQLH
stawek, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, stawki te XOHJDMą SRGZ\ĪV]HQLX lub
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REQLĪHQLX od PLHVLąFD QDVWĊSXMąFHJR po PLHVLąFX w którym ]DLVWQLDá\ okoliczQRĞFL X]DVDGQLDMąFH te zmiany.
4. Podatnicy PRJą SRGZ\ĪV]Dü stawki dla ĞURGNyZ WUZDá\FK wymienionych w ust.
2 pkt 3 EąGĨ UH]\JQRZDü z ich stosowania SRF]ąZV]\ od PLHVLąFD QDVWĊSXMąFHJR
po PLHVLąFX w którym ĞURGNL te ]RVWDá\ wprowadzone do ewidencji, albo od
pierwszego PLHVLąFD NDĪGHJR QDVWĊSQHJR roku podatkowego.
5. Podatnicy PRJą REQLĪDü podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych stawki dla
poszczególnych ĞURGNyZ WUZDá\FK Zmiany stawki dokonuje VLĊ SRF]ąZV]\ od
PLHVLąFD w którym ĞURGNL te ]RVWDá\ wprowadzone do ewidencji, albo od pierwszego PLHVLąFD NDĪGHJR QDVWĊSQHJR roku podatkowego.
6. W przypadku SRGZ\ĪV]HQLD stawek amortyzacyjnych, podanych w Wykazie
stawek amortyzacyjnych przy zastosowaniu ZVSyáF]\QQLNyZ RNUHĞORQ\FK w ust.
2, QDOHĪ\ dla poszczególnych ĞURGNyZ WUZDá\FK VWRVRZDü jeden wybrany wspóá
czynnik, przez który PQRĪ\ VLĊ VWDZNĊ DPRUW\]DF\MQą ZáDĞFLZą dla danego
ĞURGND WUZDáHJR SU]\MĊWą z Wykazu stawek amortyzacyjnych.
7. :\MDĞQLHQLD GRW\F]ąFH warunków XĪ\ZDQLD budynków i budowli, RNUHĞOHQLD
szczególnej VSUDZQRĞFL technicznej maszyn, XU]ąG]HĔ i ĞURGNyZ transportu oraz
maszyn i XU]ąG]HĔ poddanych szybkiemu SRVWĊSRZL technicznemu, o których
mowa w ust. 2, zawarte Vą w REMDĞQLHQLDFK do Wykazu stawek amortyzacyjnych.
Art. 22j.
1. Podatnicy, z ]DVWU]HĪHQLHP art. 22l, PRJą indywidualnie XVWDOLü stawki amortyzacyjne dla XĪ\ZDQ\FK lub ulepszonych ĞURGNyZ WUZDá\FK po raz pierwszy
wprowadzonych do ewidencji danego podatnika, z tym ĪH okres amortyzacji nie
PRĪH E\ü krótszy QLĪ
1) dla ĞURGNyZ WUZDá\FK zaliczonych do grupy 3–6 i 8 Klasyfikacji:
a) 24 PLHVLąFH – gdy ich ZDUWRĞü SRF]ąWNRZD nie przekracza 25 000 ]á
b) 36 PLHVLĊF\ – gdy ich ZDUWRĞü SRF]ąWNRZD jest Z\ĪV]D od 25 000 ]á i nie
przekracza 50 000 ]á
c) 60 PLHVLĊF\ – w SR]RVWDá\FK przypadkach;
2) dla ĞURGNyZ transportu, w tym samochodów osobowych – 30 PLHVLĊF\
3) dla budynków (lokali) i budowli, innych QLĪ wymienione w pkt 4 – 10 lat, z
Z\MąWNLHP
a) trwale ]ZLą]DQ\FK z gruntem budynków handlowo-XVáXJRZ\FK wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych
wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale ]ZLą]DQ\FK z gruntem,
b) kiosków towarowych o kubaturze SRQLĪHM 500 m3, domków kempingowych i budynków ]DVWĊSF]\FK
– dla których okres amortyzacji – nie PRĪH E\ü krótszy QLĪ 3 lata;
4) dla budynków (lokali) niemieszkalnych, dla których stawka amortyzacyjna z
Wykazu stawek amortyzacyjnych wynosi 2,5% – 40 lat pomniejszone o
SHáQą OLF]EĊ lat, które XSá\QĊá\ od dnia ich oddania po raz pierwszy do
XĪ\ZDQLD do dnia wprowadzenia do ewidencji ĞURGNyZ WUZDá\FK oraz war-
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WRĞFL niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podatnika, z tym ĪH
okres amortyzacji nie PRĪH E\ü krótszy QLĪ 10 lat.
2. ĝURGNL WUZDáH o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, uznaje VLĊ za:
1) XĪ\ZDQH – MHĪHOL podatnik udowodni, ĪH przed ich nabyciem E\á\ wykorzystywane co najmniej przez okres 6 PLHVLĊF\ lub
2) ulepszone – MHĪHOL przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione
przez podatnika na ich ulepszenie VWDQRZLá\ co najmniej 20% ZDUWRĞFL poF]ąWNRZHM
3. ĝURGNL WUZDáH o których mowa w ust. 1 pkt 3, uznaje VLĊ za:
1) XĪ\ZDQH – MHĪHOL podatnik Z\NDĪH ĪH przed ich nabyciem E\á\ wykorzystywane co najmniej przez okres 60 PLHVLĊF\ lub
2) ulepszone – MHĪHOL przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione
przez podatnika na ulepszenie VWDQRZLá\ co najmniej 30% ZDUWRĞFL SRF]ątkowej.
4. Podatnicy PRJą indywidualnie XVWDOLü stawki amortyzacyjne dla SU]\MĊW\FK do
XĪ\ZDQLD inwestycji w obcych ĞURGNDFK WUZDá\FK z tym ĪH dla:
1) inwestycji w obcych budynkach (lokalach) lub budowlach – okres amortyzacji nie PRĪH E\ü krótszy QLĪ 10 lat;
2) inwestycji w obcych ĞURGNDFK WUZDá\FK innych QLĪ wymienione w pkt 1 –
okres amortyzacji ustala VLĊ ZHGáXJ zasad RNUHĞORQ\FK w ust. 1 pkt 1 i 2.
5. (uchylony).
Art. 22k.
1. Odpisów amortyzacyjnych PRĪQD GRNRQ\ZDü od ZDUWRĞFL SRF]ąWNRZHM maszyn
i XU]ąG]HĔ zaliczonych do grupy 3–6 i 8 Klasyfikacji oraz ĞURGNyZ transportu, z
Z\áąF]HQLHP samochodów osobowych, w pierwszym podatkowym roku ich
XĪ\ZDQLD przy zastosowaniu stawek podanych w Wykazie stawek amortyzacyjnych SRGZ\ĪV]RQ\FK z ]DVWU]HĪHQLHP ust. 2, o ZVSyáF]\QQLN nie Z\ĪV]\ QLĪ
2,0, a w QDVWĊSQ\FK latach podatkowych od ich ZDUWRĞFL SRF]ąWNRZHM pomniejszonej o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne, ustalonej na SRF]ąWHN kolejnych
lat ich XĪ\ZDQLD 3RF]ąZV]\ od roku podatkowego, w którym tak RNUHĞORQD
roczna kwota amortyzacji PLDáDE\ E\ü QLĪV]D od rocznej kwoty amortyzacji obliczonej przy zastosowaniu metody RNUHĞORQHM w art. 22i ust. 1, podatnicy dokoQXMą dalszych odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 22i.
2. W przypadku XĪ\ZDQLD ĞURGNyZ WUZDá\FK RNUHĞORQ\FK w ust. 1, w ]DNáDG]LH
danego podatnika SRáRĪRQ\P na terenie gminy o szczególnym ]DJURĪHQLX wysokim bezrobociem strukturalnym albo w gminie ]DJURĪRQHM UHFHVMą i degradaFMą VSRáHF]Qą których wykaz na podstawie RGUĊEQ\FK przepisów ustala Rada
Ministrów – stawki podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych PRĪQD podZ\ĪV]\ü przy zastosowaniu ZVSyáF]\QQLNyZ nie Z\ĪV]\FK QLĪ 3,0, GRNRQXMąF
obliczenia odpisów amortyzacyjnych zgodnie z ]DVDGą RNUHĞORQą w ust. 1.
3. -HĪHOL w trakcie roku podatkowego:
1) gmina zostanie Z\áąF]RQD z wykazu, o którym mowa w ust. 2, lub
2) podatnik przestanie PLHü VLHG]LEĊ na terenie gminy, o której mowa w ust. 2

2014-07-28

©Kancelaria Sejmu

s. 70/179

– podatnik PRĪH VWRVRZDü do NRĔFD tego roku SRGZ\ĪV]RQH stawki amortyzacyjne.
4. (uchylony).
5. (uchylony).
6. (uchylony).
7. Podatnicy, w roku podatkowym, w którym UR]SRF]ĊOL prowadzenie G]LDáDOQRĞFL
gospodarczej, z ]DVWU]HĪHQLHP ust. 11, oraz mali podatnicy, PRJą GRNRQ\ZDü
jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od ZDUWRĞFL SRF]ąWNRZHM ĞURGNyZ trwaá\FK zaliczonych do grupy 3–8 Klasyfikacji, z Z\áąF]HQLHP samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym ĞURGNL te ]RVWDá\ wprowadzone do ewidencji ĞURGNyZ WUZDá\FK oraz ZDUWRĞFL niematerialnych i prawnych, do wysokoĞFL QLHSU]HNUDF]DMąFHM w roku podatkowym UyZQRZDUWRĞFL kwoty 50 000 euro
áąF]QHM ZDUWRĞFL tych odpisów amortyzacyjnych.
8. Podatnicy PRJą GRNRQ\ZDü odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w ust.
7, nie ZF]HĞQLHM QLĪ w PLHVLąFX w którym ĞURGNL WUZDáH ]RVWDá\ wprowadzone
do ewidencji ĞURGNyZ WUZDá\FK oraz ZDUWRĞFL niematerialnych i prawnych, lub
VWRVRZDü zasady RNUHĞORQH w art. 22h ust. 4. Od QDVWĊSQHJR roku podatkowego
podatnicy GRNRQXMą odpisów amortyzacyjnych zgodnie z ust. 1 lub art. 22i; suma odpisów amortyzacyjnych, w tym dokonanych w pierwszym roku podatkowym oraz niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 22
ust. 1, nie PRĪH SU]HNURF]\ü ZDUWRĞFL SRF]ąWNRZHM tych ĞURGNyZ WUZDá\FK
9. Przy RNUHĞODQLX limitu, o którym mowa w ust. 7, nie XZ]JOĊGQLD VLĊ odpisów
amortyzacyjnych od QLHSU]HNUDF]DMąFHM 3500 ]á ZDUWRĞFL SRF]ąWNRZHM ĞURGNyZ
WUZDá\FK oraz ZDUWRĞFL niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 22f
ust. 3.
10. Pomoc, o której mowa w ust. 7, stanowi pomoc de minimis XG]LHODQą w zakresie
i na zasadach RNUHĞORQ\FK w EH]SRĞUHGQLR RERZLą]XMąF\FK aktach prawa wspólnotowego GRW\F]ąF\FK pomocy w ramach zasady de minimis.
3U]HSLVXVWQLHPD]DVWRVRZDQLDGRSRGDWQLNDUR]SRF]\QDMąFHJRSURZDG]HQLH
G]LDáDOQRĞFLJRVSRGDUF]HMNWyU\ ZURNXUR]SRF]ĊFLDWHMG]LDáDOQRĞFLDWDNĪHZ
RNUHVLH GZyFK ODW OLF]ąF RG NRĔFD URNX SRSU]HG]DMąFHJR URN MHM UR]SRF]ĊFLD
SURZDG]Lá G]LDáDOQRĞü JRVSRGDUF]ą VDPRG]LHOQLH OXE MDNR ZVSyOQLN VSyáNL QLeEĊGąFHMRVREąSUDZQąOXEG]LDáDOQRĞüWDNąSURZDG]LáPDáĪRQHNWHMRVRE\MHĪHOL
PLĊG]\PDáĪRQNDPLLVWQLDáDZW\PF]DVLHZVSyOQRĞüPDMąWNRZD
12. Przeliczenia na ]áRWH kwoty, o której mowa w ust. 7, dokonuje VLĊ ZHGáXJ ĞUHdniego kursu euro RJáDV]DQHJR przez Narodowy Bank Polski na pierwszy G]LHĔ
roboczy SDĨG]LHUQLND roku SRSU]HG]DMąFHJR rok podatkowy, w którym Z\VWąSLáR
zdarzenie, o którym mowa w tym przepisie, w ]DRNUąJOHQLX do 1000 ]á
:SU]\SDGNXVSyáNLQLHEĊGąFHMRVREąSUDZQąNZRWDOLPLWXRGSLVyZDPRUW\]acyjnych, o której mowa w ust. 7, dotyczy teMVSyáNL
Art. 22l.
1. Odpisów amortyzacyjnych od taboru transportu morskiego w budowie, wymienionego w art. 22a ust. 2 pkt 4, dokonuje VLĊ w ratach co PLHVLąF przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych RNUHĞORQ\FK dla taboru Sá\ZDMąFHJR w Wykazie
stawek amortyzacyjnych.
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2. 3RGVWDZĊ obliczenia odpisów amortyzacyjnych od obiektów taboru wymienionych w ust. 1 stanowi F]ĊĞü ZDUWRĞFL kontraktowej, o której mowa w art. 22h
ust. 1 pkt 2, SRZLĊNV]RQD o kolejne wydatki (zaliczki), ponoszone na EXGRZĊ
danego obiektu; wydatki te ]ZLĊNV]DMą sukcesywnie SRGVWDZĊ dokonywania odpisów amortyzacyjnych w PLHVLąFX QDVWĊSXMąF\P po PLHVLąFX ich poniesienia.
3. Odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w ust. 1, dokonuje VLĊ do NRĔFD
PLHVLąFD w którym dany obiekt taboru ]RVWDá SU]\MĊW\ do XĪ\ZDQLD MHĪHOL nie
dojdzie do zawarcia umowy SU]HQRV]ąFHM na armatora ZáDVQRĞü zamawianego
taboru, armator jest RERZLą]DQ\ ]PQLHMV]\ü koszty uzyskania przychodów o dokonane odpisy amortyzacyjne, obliczone zgodnie z ust. 1 i 2, w PLHVLącu, w którym RGVWąSLRQR od umowy.
4. Odpisów amortyzacyjnych od SU]\MĊWHJR do XĪ\ZDQLD taboru morskiego dokonuje VLĊ zgodnie z art. 22i. Suma odpisów amortyzacyjnych dokonanych zgodnie
z art. 22i i odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w ust. 2, nie PRĪH przeNURF]\ü ZDUWRĞFL SRF]ąWNRZHM danego obiektu taboru transportu morskiego.
Art. á
1. Od ĞURGNyZ WUZDá\FK oraz ZDUWRĞFL niematerialnych i prawnych otrzymanych do
RGSáDWQHJR korzystania, zgodnie z umowami zawartymi na podstawie przepisów
o komercjalizacji i prywatyzacji, MHĪHOL z tych umów wynika prawo zakupu tych
ĞURGNyZ albo ZDUWRĞFL przez NRU]\VWDMąFHJR za FHQĊ XVWDORQą w umowach, podatnicy GRNRQXMą odpisów amortyzacyjnych na zasadach RNUHĞORQ\FK w art. 22h
ust. 1. Stawki amortyzacyjne, z XZ]JOĊGQLHQLHP art. 22i i 22m, ustala VLĊ w proporcji do okresu Z\QLNDMąFHJR z umowy, z Z\MąWNLHP ĞURGNyZ WUZDá\FK oraz
ZDUWRĞFL niematerialnych i prawnych o krótszym okresie amortyzacji QLĪ okres
trwania umowy.
2. W razie nabycia ĞURGNyZ WUZDá\FK lub ZDUWRĞFL niematerialnych i prawnych
otrzymanych do RGSáDWQHJR korzystania na podstawie umów, o których mowa w
ust. 1, przed XSá\ZHP okresu, na jaki ]RVWDáD zawarta umowa, podatnicy dokoQXMą dalszych odpisów amortyzacyjnych od tych ĞURGNyZ i ZDUWRĞFL kontynuuMąF stosowanie zasad i stawek, RNUHĞORQ\FK w ust. 1.
3. W razie SU]HGáXĪHQLD okresu RERZLą]\ZDQLD umowy zawartej na podstawie
przepisów, o których mowa w ust. 1, stawki odpisów amortyzacyjnych XOHJDMą
REQLĪHQLX proporcjonalnie do okresu SU]HGáXĪHQLD okresu RERZLą]\ZDQLD umowy, z Z\MąWNLHP ĞURGNyZ WUZDá\FK lub ZDUWRĞFL niematerialnych i prawnych o
okresie amortyzacji krótszym QLĪ okres RERZLą]\ZDQLD umowy; zasada ta ma
zastosowanie Z\áąF]QLH do stawek odpisów amortyzacyjnych, dokonywanych
od QDVWĊSQHJR PLHVLąFD po PLHVLąFX w którym zmieniono XPRZĊ
4. Od ĞURGNyZ WUZDá\FK lub ZDUWRĞFL niematerialnych i prawnych, przekazanych do
XĪ\ZDQLD na podstawie innych umów QLĪ wymienione w ust. 1, odpisów amortyzacyjnych od tych VNáDGQLNyZ GRNRQXMą odpowiednio finaQVXMąF\ lub korzyVWDMąF\ na zasadach RNUHĞORQ\FK w art. 22h–22k i art. 22m, z XZ]JOĊGQLHQLHP
przepisów UR]G]LDáX 4a.
5. -HĪHOL umowy inne QLĪ wymienione w ust. 1 GRW\F]ą ĞURGNyZ WUZDá\FK zaliczonych do grupy 3–6 Klasyfikacji i ]RVWDá\ zawarte na okres co najmniej 60 mieVLĊF\ oraz zgodnie z przepisami UR]G]LDáX 4a odpisów amortyzacyjnych dokonuje NRU]\VWDMąF\ podatnik PRĪH VWRVRZDü zasady RNUHĞORQH w ust. 1–3.
2014-07-28

©Kancelaria Sejmu

s. 72/179

6. -HĪHOL zgodnie z przepisami UR]G]LDáX 4a:
1) odpisów amortyzacyjnych dokonuje NRU]\VWDMąF\ albo
2) ILQDQVXMąF\ rezygnuje z dokonywania odpisów amortyzacyjnych
– oraz QDVWąSL zmiana, Z\JDĞQLĊFLH lub UR]ZLą]DQLH umów, o których mowa w
ust. 4 lub 5, i w ]ZLą]NX z tym nie zostanie przeniesiona na NRU]\VWDMąFHJR
ZáDVQRĞü ĞURGNów WUZDá\FK lub ZDUWRĞFL niematerialnych i prawnych, ZáDĞFiciel SU]HMPXMąF te VNáDGQLNL PDMąWNX RNUHĞOD ich ZDUWRĞü SRF]ąWNRZą zgodnie z
art. 22g, przed zawarciem pierwszej umowy leasingu, SRPQLHMV]RQą o VSáDWĊ
ZDUWRĞFL SRF]ąWNRZHM o której mowa w art. 23a pkt 7, oraz o VXPĊ dokonanych przez siebie odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1
pkt 1.
Art. 22m.
1. Z ]DVWU]HĪHQLHP ust. 2 i 3 oraz art. á ust. 1–3, okres dokonywania odpisów
amortyzacyjnych od ZDUWRĞFL niematerialnych i prawnych nie PRĪH E\ü krótszy
QLĪ
1) od licencji (sublicencji) na programy komputerowe oraz od praw autorskich
– 24 PLHVLąFH
2) od licencji na Z\ĞZLHWODQLH filmów oraz na HPLVMĊ programów radiowych i
telewizyjnych – 24 PLHVLąFH
3) od poniesionych kosztów ]DNRĔF]RQ\FK prac rozwojowych – 12 PLHVLĊF\
4) od SR]RVWDá\FK ZDUWRĞFL niematerialnych i prawnych – 60 PLHVLĊF\
2. -HĪHOL Z\QLNDMąF\ z umowy okres XĪ\ZDQLD praw PDMąWNRZ\FK o których mowa
w ust. 1 pkt 2, jest krótszy od okresu ustalonego w tym przepisie, podatnicy moJą GRNRQ\ZDü odpisów amortyzacyjnych w okresie Z\QLNDMąF\P z umowy.
3. Podatnicy XVWDODMą stawki amortyzacyjne dla poszczególnych ZDUWRĞFL niematerialnych i prawnych na FDá\ okres amortyzacji przed UR]SRF]ĊFLHP dokonywania
odpisów amortyzacyjnych.
4. Odpisów amortyzacyjnych od ZáDVQRĞFLRZHJR VSyáG]LHOF]HJR prawa do lokalu
mieszkalnego, VSyáG]LHOF]HJR prawa do lokalu XĪ\WNRZHJR oraz prawa do domu
jednorodzinnego w VSyáG]LHOQL mieszkaniowej dokonuje VLĊ przy zastosowaniu
rocznej stawki amortyzacyjnej w Z\VRNRĞFL 2,5%; przy ustalaniu ZDUWRĞFL poF]ąWNRZHM tych praw podatnicy PRJą VWRVRZDü ]DVDGĊ RNUHĞORQą w art. 22g ust.
10, z tym ĪH wówczas roczna stawka amortyzacyjna wynosi 1,5%.
Art. 22n.
1. Podatnicy SURZDG]ąF\ zgodnie z przepisami o UDFKXQNRZRĞFL NVLĊJL rachunkowe Vą RERZLą]DQL do XZ]JOĊGQLHQLD w ewidencji ĞURGNyZ WUZDá\FK oraz warWRĞFL niematerialnych i prawnych informacji QLH]EĊGQ\FK do obliczenia wysokoĞFL odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 22a–22m.
2. Podatnicy SURZDG]ąF\ SRGDWNRZą NVLĊJĊ przychodów i rozchodów Vą obowią
zani do prowadzenia ewidencji ĞURGNyZ WUZDá\FK oraz ZDUWRĞFL niematerialnych
i prawnych, ]DZLHUDMąFHM z ]DVWU]HĪHQLHP ust. 3, co najmniej:
1) OLF]EĊ SRU]ąGNRZą
2) GDWĊ nabycia;
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3) GDWĊ SU]\MĊFLD do XĪ\ZDQLD
4) RNUHĞOHQLH dokumentu VWZLHUG]DMąFHJR nabycie;
5) RNUHĞOHQLH ĞURGND WUZDáHJR lub ZDUWRĞFL niematerialnej i prawnej;
6) symbol Klasyfikacji ĝURGNyZ 7UZDá\FK
7) ZDUWRĞü SRF]ąWNRZą
8) VWDZNĊ DPRUW\]DF\MQą
9) NZRWĊ odpisu amortyzacyjnego za dany rok podatkowy i QDUDVWDMąFR za
okres dokonywania tych odpisów, w tym WDNĪH gdy VNáDGQLN PDMąWNX E\á
kiedykolwiek wprowadzony do ewidencji (wykazu), a QDVWĊSQLH z niej wyNUHĞORQ\ i ponownie wprowadzony;
10) ]DNWXDOL]RZDQą ZDUWRĞü SRF]ąWNRZą
11) ]DNWXDOL]RZDQą NZRWĊ odpisów amortyzacyjnych;
12) ZDUWRĞü ulepszenia ]ZLĊNV]DMąFą ZDUWRĞü SRF]ąWNRZą
13) GDWĊ likwidacji oraz jej SU]\F]\QĊ albo GDWĊ zbycia.
3. Nie SRGOHJDMą REMĊFLX HZLGHQFMą budynki mieszkalne, lokale mieszkalne i ZáaVQRĞFLRZH VSyáG]LHOF]H prawo do lokalu mieszkalnego, VSyáG]LHOF]H prawo do
lokalu XĪ\WNRZHJR prawo do domu jednorodzinnego w VSyáG]LHOQL mieszkaniowej, których ZDUWRĞü SRF]ąWNRZą ustala VLĊ zgodnie z art. 22g ust. 10.
4. Zapisów GRW\F]ąF\FK ĞURGNyZ WUZDá\FK oraz ZDUWRĞFL niematerialnych i prawnych dokonuje VLĊ w ewidencji QDMSyĨQLHM w PLHVLąFX przekazania ich do XĪywania. 3yĨQLHMV]\ termin wprowadzenia uznaje VLĊ za ujawnienie ĞURGND WUZDáego, o którym mowa w art. 22h ust. 1 pkt 4.
5. W razie zmiany formy opodatkowania podatnicy, ]DNáDGDMąF ewiGHQFMĊ o której
mowa w ust. 2, XZ]JOĊGQLDMą w niej odpisy amortyzacyjne SU]\SDGDMąFH za
okres opodatkowania w formie ]U\F]DáWRZDQHJR podatku dochodowego lub podatku WRQDĪRZHJR
6. W razie braku ewidencji ĞURGNyZ WUZDá\FK oraz ZDUWRĞFL niematerialnych i
prawnych dokonywane odpisy amortyzacyjne nie VWDQRZLą kosztów uzyskania
przychodów.
Art. 22o.
1. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych RNUHĞOD w drodze rozporzą
dzenia, tryb i terminy aktualizacji wyceny ĞURGNyZ WUZDá\FK o których mowa w
art. 22a, ZDUWRĞFL SRF]ąWNRZHM VNáDGQLNyZ PDMąWNX o której mowa w art. 22d
ust. 1, kwoty RNUHĞORQHM w art. 22g ust. 10 do obliczenia ZDUWRĞFL SRF]ąWNRZHM
budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych, jednostkowej ceny nabycia
F]ĊĞFL VNáDGRZ\FK i peryferyjnych, o których mowa w art. 22g ust. 17, oraz warWRĞFL SRF]ąWNRZHM ĞURGNyZ WUZDá\FK o której mowa w art. 22j ust. 1 pkt 1 lit. a i
b, MHĪHOL ZVNDĨQLN wzrostu cen QDNáDGyZ inwestycyjnych w okresie trzech kwarWDáyZ w roku SRSU]HG]DMąF\P rok podatkowy w stosunku do analogicznego
okresu roku XELHJáHJR przekroczy 10%.
2. :VNDĨQLNL wzrostu cen QDNáDGyZ inwestycyjnych RJáDV]D Prezes *áyZQHJR
8U]ĊGX Statystycznego w RGVWĊSDFK kwartalnych.
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Art. 23.
1. Nie XZDĪD VLĊ za koszty uzyskania przychodów:
1) wydatków na:
a) nabycie gruntów lub prawa wieczystego XĪ\WNRZDQLD gruntów, z Z\Mątkiem RSáDW za wieczyste XĪ\WNRZDQLH gruntów,
b) nabycie lub wytworzenie we ZáDVQ\P zakresie innych QLĪ wymienione w
lit. a ĞURGNyZ WUZDá\FK oraz ZDUWRĞFL niematerialnych i prawnych, w tym
UyZQLHĪ ZFKRG]ąF\FK w VNáDG nabytego SU]HGVLĊELRUVWZD lub jego zorganizowanych F]ĊĞFL
c) ulepszenie ĞURGNyZ WUZDá\FK które zgodnie z art. 22g ust. 17 SRZLĊNV]aMą ZDUWRĞü ĞURGNyZ WUZDá\FK VWDQRZLąFą SRGVWDZĊ naliczania odpisów
amortyzacyjnych
– wydatki te, zaktualizowane zgodnie z RGUĊEQ\PL przepisami, pomniejszone o VXPĊ odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt
1, Vą jednak kosztem uzyskania przychodów przy RNUHĞODQLX dochodu z odSáDWQHJR zbycia rzeczy okreĞORQ\FK w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d, oraz gdy odSáDWQH zbycie rzeczy i praw jest przedmiotem G]LDáDOQRĞFL gospodarczej, a
WDNĪH w przypadku RGSáDWQHJR zbycia VNáDGQLNyZ PDMąWNX ]ZLą]DQ\FK z
G]LDáDOQRĞFLą JRVSRGDUF]ą o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, bez
Z]JOĊGX na czas ich poniesienia;
2) (uchylony);
3) (uchylony);
4) odpisów z W\WXáX ]XĪ\FLD samochodu osobowego, dokonywanych ZHGáXJ
zasad RNUHĞORQ\FK w art. 22a–22o, w F]ĊĞFL ustalonej od ZDUWRĞFL samochodu SU]HZ\ĪV]DMąFHM UyZQRZDUWRĞü 20 000 euro przeliczonej na ]áRWH ZHGáXJ
kursu ĞUHGQLHJR euro RJáDV]DQHJR przez Narodowy Bank Polski z dnia
przekazania samochodu do XĪ\ZDQLD
5) strat w ĞURGNDFK WUZDá\FK oraz ZDUWRĞFLDFK niematerialnych i prawnych w
F]ĊĞFL pokrytej VXPą odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h
ust. 1 pkt 1;
6) strat SRZVWDá\FK w wyniku likwidacji nie w SHáQL umorzonych ĞURGNyZ
WUZDá\FK MHĪHOL ĞURGNL te XWUDFLá\ SU]\GDWQRĞü JRVSRGDUF]ą na skutek zmiany rodzaju G]LDáDOQRĞFL
7) odpisów i ZSáDW na UyĪQHJR rodzaju fundusze tworzone przez podatnika;
kosztem uzyskania przychodów Vą jednak:
a) podstawowe odpisy i ZSáDW\ na te fundusze, MHĪHOL RERZLą]HN lub PRĪOiZRĞü ich tworzenia w FLĊĪDU kosztów RNUHĞODMą RGUĊEQH ustawy,
b) odpisy i ]ZLĊNV]HQLD które w rozumieniu przepisów o ]DNáDGRZ\P funduszu ĞZLDGF]HĔ socjalnych REFLąĪDMą koszty G]LDáDOQRĞFL pracodawcy,
MHĪHOL ĞURGNL SLHQLĊĪQH VWDQRZLąFH UyZQRZDUWRĞü tych odpisów i ]ZLĊkV]HĔ ]RVWDá\ ZSáDFRQH na rachunek Funduszu;
8) wydatków na:
a) VSáDWĊ SRĪ\F]HN (kredytów), z Z\MąWNLHP skapitalizowanych odsetek od
tych SRĪ\F]HN (kredytów), z tym ĪH kosztem uzyskania przychodów Vą
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wydatki na VSáDWĊ SRĪ\F]NL (kredytu) w przypadku, gdy SRĪ\F]ND (kredyt) E\áD waloryzowana kursem waluty obcej, MHĪHOL
– SRĪ\F]NRELRUFD (kredytobiorca) w ]ZLą]NX ze VSáDWą SRĪ\F]NL (kredytu)
zwraca NZRWĊ NDSLWDáX ZLĊNV]ą QLĪ kwota otrzymanej SRĪ\F]NL (kredytu) – w Z\VRNRĞFL UyĪQLF\ SRPLĊG]\ NZRWą zwrotu NDSLWDáX a NZRWą
otrzymanej SRĪ\F]NL (kredytu),
– SRĪ\F]NRGDZFD (kredytodawca) otrzymuje ĞURGNL SLHQLĊĪQH VWDQRZLąFH
VSáDWĊ NDSLWDáX w Z\VRNRĞFL QLĪV]HM od kwoty udzielonej SRĪ\F]NL (kredytu) – w Z\VRNRĞFL UyĪQLF\ SRPLĊG]\ NZRWą udzielonej SRĪ\F]NL
(kredytu) a NZRWą zwróconego NDSLWDáX
b) VSáDWĊ innych ]RERZLą]DĔ w tym z W\WXáX udzielonych gwarancji i porĊ
F]HĔ
c) umorzenie NDSLWDáyZ SR]RVWDMąF\FK w ]ZLą]NX z utworzeniem (nabyciem), SRZLĊNV]HQLHP lub ulepszeniem ĨUyGáD przychodów;
9) odsetek od ZáDVQHJR NDSLWDáX ZáRĪRQHJR przez podatnika w ĨUyGáR przychodów;
D RGVHWHNRGXG]LDáXNDSLWDáRZHJRZVSyOQLNDVSyáNLQLHEĊGąFHMRVREąSUDZQą
 ZDUWRĞFL ZáDVQHMSUDF\ SRGDWQLNDMHJRPDáĪRQNDLPDáROHWQLFKG]LHFLDZ
SU]\SDGNX SURZDG]HQLD G]LDáDOQRĞFL Z IRUPLH VSyáNL QLHEĊGąFHM RVREą
SUDZQą– WDNĪHPDáĪRQNyZLPDáROHWQLFKG]LHFLZVSyOQLNyZWHMVSyáNL
11) darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z tym ĪH kosztem uzyskania przychodów Vą koszty wytworzenia lub cena nabycia produktów VSRĪ\ZF]\FK o
których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku od towarów i XVáXJ
przekazanych na rzecz organizacji SRĪ\WNX publicznego w rozumieniu przepisów ustawy o G]LDáDOQRĞFL SRĪ\WNX publicznego, z przeznaczeniem wyáąF]QLH na cele G]LDáDOQRĞFL charytatywnej prowadzonej przez te organizacje;
12) podatku dochodowego, podatku od spadków i darowizn;
13) jednorazowych RGV]NRGRZDĔ z W\WXáX wypadków przy pracy i chorób zawodowych w Z\VRNRĞFL RNUHĞORQHM przez ZáDĞFLZHJR ministra oraz dodatkowej VNáDGNL ubezpieczeniowej w przypadku stwierdzenia pogorszenia warunków pracy;
14) kosztów egzekucyjnych ]ZLą]DQ\FK z niewykonaniem ]RERZLą]DĔ
15) grzywien i kar SLHQLĊĪQ\FK orzeczonych w SRVWĊSRZDQLX karnym, karnym
skarbowym, administracyjnym i w sprawach o wykroczenia oraz odsetek od
tych grzywien i kar;
16) kar, RSáDW i RGV]NRGRZDĔ oraz odsetek od tych ]RERZLą]DĔ z W\WXáX
a) nieprzestrzegania przepisów w zakresie ochrony ĞURGRZLVND
b) niewykonania nakazów ZáDĞFLZ\FK organów nadzoru i kontroli dotyczą
cych XFK\ELHĔ w dziedzinie EH]SLHF]HĔVWZD i higieny pracy;
16a) dodatkowej RSáDW\ produktowej, o której mowa w art. 17 ust. 2 ustawy z
dnia 11 maja 2001 r. o RERZLą]NDFK SU]HGVLĊELRUFyZ w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o RSáDFLH produktowej (Dz. U. z 2007 r.
Nr 90, poz. 607, z 2009 r. Nr 79, poz. 666 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2011 r.
Nr 106, poz. 622), z tym ĪH kosztem uzyskania przychodów jest poniesiona
RSáDWD produktowa, o której mowa w art. 12 ust. 2 tej ustawy;
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16b) dodatkowej RSáDW\ za brak sieci zbierania pojazdów, o której mowa w art.
17 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z SyĨQ zm. 18)), z tym ĪH kosztem uzyskania przychodów Vą poniesione RSáDW\ o których mowa w art. 12
ust. 2 i art. 14 tej ustawy;
[16c) dodatkowej RSáDW\ produktowej, o której mowa w art. 69 ust. 2 ustawy z
dnia 29 lipca 2005 r. o ]XĪ\W\P VSU]ĊFLH elektrycznym i elektronicznym (Dz.
U. Nr 180, poz. 1495, z SyĨQ zm. 19)), z tym ĪH kosztem uzyskania przychodów Vą poniesione RSáDW\ o których mowa w art. 9 ust. 1 i 3 oraz art. 64 ust.
2 tej ustawy;]
<16c) dodatkowej RSáDW\ produktowej, o której mowa w art. 69 ust. 2
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ]XĪ\W\P VSU]ĊFLH elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z SyĨQ zm. 20)), z tym ĪH kosztem
uzyskania przychodów jest poniesiona RSáDWD o której mowa w art. 64
tej ustawy;>
16d) dodatkowej RSáDW\ produktowej, o której mowa w art. 42 ust. 2 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz.
666 oraz z 2011 r. Nr 152, poz. 897, Nr 171, poz. 1016 i Nr 178, poz. 1060),
z tym ĪH kosztem uzyskania przychodów Vą poniesione wydatki, o których
mowa w art. 37 ust. 4, oraz poniesione RSáDW\ o których mowa w art. 38 ust.
2 tej ustawy;
H  GRGDWNRZHM RSáDW\ SURGXNWRZHM R NWyUHM PRZD Z DUW  XVW  XVWDZ\ ]
dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaQLRZ\PL '] 8 SR]   ] W\P ĪH NRV]WHP X]\VNDQLD SU]\FKodów jest
SRQLHVLRQDRSáDWDSURGXNWRZDRNWyUHMPRZDZDUWXVWWHMXVWDZ\
17) ZLHU]\WHOQRĞFL odpisanych jako przedawnione;
18) odsetek za ]ZáRNĊ z W\WXáX nieterminowych ZSáDW QDOHĪQRĞFL EXGĪHWRZ\FK i
innych QDOHĪQRĞFL do których stosuje VLĊ przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. – Ordynacja podatkowa;
19) kar umownych i RGV]NRGRZDĔ z W\WXáX wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i XVáXJ oraz ]ZáRNL w dostarczeniu towaru wolnego od wad
lub ]ZáRNL w XVXQLĊFLX wad towarów albo wykonanych robót i XVáXJ
20) ZLHU]\WHOQRĞFL odpisanych jako QLHĞFLąJDOQH z Z\MąWNLHP takich wierzytelQRĞFL QLHĞFLąJDOQ\FK które uprzednio na podstawie art. 14 ]RVWDá\ zarachowane jako przychody QDOHĪQH i których QLHĞFLąJDOQRĞü ]RVWDáD uprawdopodobniona;
21) odpisów DNWXDOL]XMąF\FK z tym ĪH kosztem uzyskania przychodów Vą odpisy DNWXDOL]XMąFH ZDUWRĞü QDOHĪQRĞFL RNUHĞORQH w ustawie o UDFKXQNRZRĞFL
=PLDQ\Z\PLHQLRQHMXVWDZ\]RVWDá\RJáRV]RQHZ']8]05 r. Nr 175, poz. 1458, z 2007 r. Nr
176, poz. 1236, z 2009 r. Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 28,
poz. 145 i Nr 76, poz. 489 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322.
19)
=PLDQ\Z\PLHQLRQHMXVWDZ\]RVWDá\RJáRV]RQHZ']8]8 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr
79, poz. 666 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 106, poz. 622, Nr 152, poz. 897
i Nr 171, poz. 1016.
20)
=PLDQ\Z\PLHQLRQHMXVWDZ\]RVWDá\RJáRV]RQHZ']8]U1USR]]U1U
79, poz. 666 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 106, poz. 622, Nr 152, poz. 897
i Nr 171, poz. 1016.

18)
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od tej F]ĊĞFL QDOHĪQRĞFL która E\áD uprzednio zaliczona na podstawie art. 14
do przychodów QDOHĪQ\FK a ich QLHĞFLąJDOQRĞü ]RVWDáD uprawdopodobniona
na podstawie ust. 3;
22) rezerw, MHĪHOL RERZLą]HN ich tworzenia w FLĊĪDU kosztów nie wynika z odUĊEQ\FK ustaw; nie Vą jednak kosztem uzyskania przychodów rezerwy utworzone zgodnie z XVWDZą o UDFKXQNRZRĞFL
23) kosztów reprezentacji, w V]F]HJyOQRĞFL poniesionych na XVáXJL gastronomiczne, zakup Ī\ZQRĞFL oraz napojów, w tym alkoholowych;
24) (uchylony);
25) (uchylony);
26) kwot dodatkowych RSáDW rocznych za niezabudowanie EąGĨ niezagospodarowanie gruntów w RNUHĞORQ\P terminie, Z\QLNDMąF\P z przepisów o gospodarce QLHUXFKRPRĞFLDPL
27) udzielonych SRĪ\F]HN w tym straconych SRĪ\F]HN
28) (uchylony);
29) ZSáDW o których mowa w art. 21 ust. 1 i w art. 23 ustawy o rehabilitacji zawodowej;
30) VNáDGHN na rzecz organizacji, do których SU]\QDOHĪQRĞü podatnika nie jest
RERZLą]NRZD z Z\MąWNLHP
a) ZSáDW podatników SURZDG]ąF\FK G]LDáDOQRĞü JRVSRGDUF]ą w dziedzinie
turystyki, wypoczynku, sportu i rekreacji na rzecz Polskiej Organizacji
Turystycznej,
b) VNáDGHN na rzecz organizacji ]U]HV]DMąF\FK SU]HGVLĊELRUFyZ i pracodawców, G]LDáDMąF\FK na podstawie RGUĊEQ\FK ustaw – do Z\VRNRĞFL áąF]QLH
QLHSU]HNUDF]DMąFHM w roku podatkowym kwoty RGSRZLDGDMąFHM 0,15%
kwoty Z\QDJURG]HĔ Z\SáDFRQ\FK w poprzednim roku podatkowym, staQRZLąF\FK SRGVWDZĊ wymiaru VNáDGHN na ubezpieczenie VSRáHF]QH MHĪHOL
SU]HGVLĊELRUFD nie Z\SáDFDá tych Z\QDJURG]HĔ kwota VNáDGHN zaliczana
do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym nie PRĪH przeNURF]\ü kwoty RGSRZLDGDMąFHM kwocie 114 ]á
31) kosztów uzyskania przychodów ze ĨUyGHá przychodów ]QDMGXMąF\FK VLĊ na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej lub za JUDQLFą MHĪHOL dochody z tych
ĨUyGHá w ogóle nie SRGOHJDMą opodatkowaniu albo Vą zwolnione od podatku
dochodowego;
32) naliczonych, lecz QLH]DSáDFRQ\FK albo umorzonych odsetek od ]RERZLą]DĔ
w tym UyZQLHĪ od SRĪ\F]HN (kredytów);
33) odsetek, prowizji i UyĪQLF kursowych od SRĪ\F]HN (kredytów) ]ZLĊNV]DMą
cych koszty inwestycji w okresie realizacji tych inwestycji;
34) strat z RGSáDWQHJR zbycia ZLHU]\WHOQRĞFL chyba ĪH ZLHU]\WHOQRĞü ta uprzednio na podstawie art. 14 ]RVWDáD zarachowana jako przychód QDOHĪQ\
35) (uchylony);
36) wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z W\WXáX XĪ\ZDQLD przez nich
samochodów na potrzeby wykonywanej G]LDáDOQRĞFL
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a) w celu odbycia SRGUyĪ\ VáXĪERZHM (jazdy zamiejscowe) w Z\VRNRĞFL
SU]HNUDF]DMąFHM NZRWĊ XVWDORQą przy zastosowaniu stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu,
b) w jazdach lokalnych – w Z\VRNRĞFL SU]HNUDF]DMąFHM Z\VRNRĞü PLHVLĊFznego U\F]DáWX SLHQLĊĪQHJR albo w Z\VRNRĞFL SU]HNUDF]DMąFHM stawki za
jeden kilometr przebiegu pojazdu,
RNUHĞORQ\FK w RGUĊEQ\FK przepisach wydanych przez ZáDĞFLZHJR ministra;
37) VNáDGHN na ubezpieczenie VSRáHF]QH oraz Fundusz Pracy i inne fundusze celowe utworzone na podstawie RGUĊEQ\FK ustaw – od nagród i premii Z\Sáaconych w gotówce lub papierach ZDUWRĞFLRZ\FK z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym;
  Z\GDWNyZ QD REMĊFLH OXE QDE\FLH XG]LDáyZ DOER ZNáDGyZ Z VSyáG]LHOQL
XG]LDáyZ DNFML RUD]SDSLHUyZZDUWRĞFLRZ\FKDWDNĪHZ\GDWNyZQDQDEyFLHW\WXáyZXF]HVWQLFWZDZIXQGXV]DFKNDSLWDáRZ\FKZ\GDWNLWDNLHVąMHdQDN NRV]WHP X]\VNDQLD SU]\FKRGX ] RGSáDWQHJR ]E\FLD W\FK XG]LDáyZ DkFML  RUD] SDSLHUyZ ZDUWRĞFLRZ\FK Z W\P ] W\WXáX Z\NXSX SU]H] HPLWHQWD
papierów waUWRĞFLRZ\FK D WDNĪH ] RGNXSLHQLD DOER XPRU]HQLD W\WXáyZ
XF]HVWQLFWZDZIXQGXV]DFKNDSLWDáRZ\FK]]DVWU]HĪHQLHPXVWH
38a) wydatków ]ZLą]DQ\FK z nabyciem pochodnych instrumentów finansowych
– do czasu realizacji praw Z\QLNDMąF\FK z tych instrumentów albo rezygnacji z realizacji praw Z\QLNDMąF\FK z tych instrumentów albo ich RGSáDWQHJR
zbycia – o ile wydatki te, stosownie do art. 22g ust. 3 i 4, nie SRZLĊNV]DMą
ZDUWRĞFL SRF]ąWNRZHM ĞURGND WUZDáHJR oraz ZDUWRĞFL niematerialnych i
prawnych;
38b) ]DSáDFRQ\FKRGVHWHNLSURZL]MLRGNUHG\WX]DNWyU\QDE\WRSDSLHU\ZDUWoĞFLRZH XG]LDá\ DNFMH  OXE SRFKRGQH LQVWUXPHQW\ ILQDQVRZH SU]\SDGDMą
F\FKSURSRUFMRQDOQLHQDWĊF]ĊĞüNUHG\WXNWyUDQLH]RVWDáDZ\GDWNRZDQDQD
QDE\FLHW\FKSDSLHUyZZDUWRĞFLRZ\FKXG]LDáyZ DNFML OXESRFKRGQ\FKLnstrumentów finansowych;
F Z\GDWNyZSRQLHVLRQ\FKSU]H]ZVSyOQLNDQDQDE\FLHOXEREMĊFLHXG]LDáyZ
DNFML  SU]HND]\ZDQ\FK VSyáFH QDE\ZDMąFHM Z GURG]H Z\PLDQ\ XG]LDáyZ
Z\GDWNL WH VWDQRZLą NRV]W X]\VNDQLD SU]\FKRGyZ Z SU]\SDGNX RGSáDWQHJR
]E\FLD RWU]\PDQ\FK ]D QLH XG]LDáyZ DNFML  VSyáNL QDE\ZDMąFHM XVWDORQ\
zgodnie z pkt 38 i art. 22 ust. 1f;
39) (uchylony);
40) umorzonych SRĪ\F]HN MHĪHOL ich umorzenie nie jest ]ZLą]DQH z SRVWĊSRZaniem XSDGáRĞFLRZ\P z PRĪOLZRĞFLą zawarcia XNáDGX w rozumieniu przepisów prawa XSDGáRĞFLRZHJR i naprawczego;
41) umorzonych ZLHU]\WHOQRĞFL z Z\MąWNLHP tych, które uprzednio na podstawie
art. 14 ]RVWDá\ zarachowane jako przychody QDOHĪQH
42) wydatków pracodawcy na G]LDáDOQRĞü VRFMDOQą o której mowa w przepisach
o ]DNáDGRZ\P funduszu ĞZLDGF]HĔ socjalnych; kosztem uzyskania przychodów Vą jednak ĞZLDGF]HQLD urlopowe Z\SáDFRQH zgodnie z przepisami o
]DNáDGRZ\P funduszu ĞZLDGF]HĔ socjalnych;
43) podatku od towarów i XVáXJ z tym ĪH jest kosztem uzyskania przychodów:
a) podatek naliczony:
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– MHĪHOL podatnik zwolniony jest od podatku od towarów i XVáXJ lub QDE\á
towary i XVáXJL w celu wytworzenia albo RGSU]HGDĪ\ towarów lub
ĞZLDGF]HQLD XVáXJ zwolnionych od podatku od towarów i XVáXJ
– w tej F]ĊĞFL w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i
XVáXJ podatnikowi nie SU]\VáXJXMH REQLĪHQLH kwoty lub zwrot UyĪQLF\
podatku od towarów i XVáXJ – MHĪHOL naliczony podatek od towarów i
XVáXJ nie SRZLĊNV]D ZDUWRĞFL ĞURGND WUZDáHJR lub ZDUWRĞFL niematerialnej i prawnej,
b) podatek QDOHĪQ\
– w przypadku importu XVáXJ oraz ZHZQąWU]ZVSólnotowego nabycia towarów, MHĪHOL nie stanowi on podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i XVáXJ kosztem uzyskania przychodów nie
jest jednak podatek QDOHĪQ\ w F]ĊĞFL SU]HNUDF]DMąFHM NZRWĊ podatku od
nabycia tych towarów i XVáXJ która PRJáDE\ VWDQRZLü podatek naliczony w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i XVáXJ
– w przypadku przekazania lub ]XĪ\FLD przez podatnika towarów lub
ĞZLDGF]HQLD XVáXJ na potrzeby reprezentacji i reklamy, obliczony zgodnie z RGUĊEQ\PL przepisami,
– od QLHRGSáDWQLH przekazanych towarów, obliczony zgodnie z RGUĊEQ\PL
przepisami, w przypadku gdy Z\áąF]Q\P warunkiem ich przekazania
jest uprzednie nabycie przez RWU]\PXMąFHJR towarów lub XVáXJ od
SU]HND]XMąFHJR w RNUHĞORQHM LORĞFL lub ZDUWRĞFL
c) NZRWDSRGDWNXRGWRZDUyZLXVáXJQLHXZ]JOĊGQLRQDZZDUWRĞFLSRF]ątNRZHMĞURGNyZWUZDá\FKRUD]ZDUWRĞFLQLHPDWHULDOQ\FKLSUDZQ\FKSRdOHJDMąF\FKDPRUW\]DFML]JRGQie z art. 22a–ROXEGRW\F]ąFDLQQ\FKU]eF]\ OXE SUDZ QLHEĊGąF\FK ĞURGNDPL WUZDá\PL OXE ZDUWRĞFLDPL QLHPDWeULDOQ\PLLSUDZQ\PLSRGOHJDMąF\PLWHMDPRUW\]DFML– ZWHMF]ĊĞFLZMaNLHM GRNRQDQR NRUHNW\ SRZRGXMąFHM ]PQLHMV]HQLH SRGDWNX RGOLF]RQHJR
zgodnie z SU]HSLVDPLXVWDZ\RSRGDWNXRGWRZDUyZLXVáXJ
44) strat SRZVWDá\FK w wyniku QLHREMĊW\FK zwolnieniem od podatku akcyzowego ubytków wyrobów akcyzowych oraz podatku akcyzowego od tych ubytków;
45) odpisów z W\WXáX ]XĪ\FLD ĞURGNyZ WUZDá\FK oraz ZDUWRĞFL niematerialnych i
prawnych dokonywanych, ZHGáXJ zasad RNUHĞORQ\FK w art. 22a–22o, od tej
F]ĊĞFL ich ZDUWRĞFL która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie
lub wytworzenie we ZáDVQ\P zakresie tych ĞURGNyZ lub ZDUWRĞFL niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem
dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie;
45a) odpisów amortyzacyjnych od ZDUWRĞFL SRF]ąWNRZHM ĞURGNyZ WUZDá\FK oraz
ZDUWRĞFL niematerialnych i prawnych:
a) nabytych QLHRGSáDWQLH z Z\MąWNLHP nabytych w drodze spadku lub darowizny, MHĪHOL
– nabycie to nie stanowi przychodu z W\WXáX QLHRGSáDWQHJR otrzymania
rzeczy lub praw lub
– dochód z tego W\WXáX jest zwolniony od podatku dochodowego, lub
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– nabycie to stanowi dochód, od którego na podstawie RGUĊEQ\FK przepisów zaniechano poboru podatku,
b) MHĪHOL przed dniem 1 stycznia 1995 r. ]RVWDá\ nabyte lecz niezaliczone do
ĞURGNyZ WUZDá\FK albo ZDUWRĞFL niematerialnych i prawnych,
c) oddanych do QLHRGSáDWQHJR XĪ\ZDQLD – za PLHVLąFH w których VNáDGQLNL
te E\á\ oddane do QLHRGSáDWQHJR XĪ\ZDQLD
E  RGSLVyZ DPRUW\]DF\MQ\FK RG ZDUWRĞFL SRF]ąWNRZHM ZDUWRĞFL QLHPDWHULDlQ\FKLSUDZQ\FKZQLHVLRQ\FKGRVSyáNLQLHEĊGąFHMRVREąSUDZQąZSRVWDFL
ZNáDGXQLHSLHQLĊĪQHJRVWDQRZLąF\FKUyZQRZDUWRĞüX]\VNDQ\FKLQIRUPDFMi
]ZLą]DQ\FK]ZLHG]ąZG]LHG]LQLHSU]HP\VáRZHMKDQGORZHMQDXNRZHMOXE
organizacyjnej (know-how);
46) poniesionych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, z
]DVWU]HĪHQLHP pkt 36, z W\WXáX XĪ\ZDQLD niewprowadzonego do ewidencji
ĞURGNyZ trwaá\FK samochodu osobowego, w tym WDNĪH VWDQRZLąFHJR ZáaVQRĞü osoby SURZDG]ąFHM G]LDáDOQRĞü JRVSRGDUF]ą dla potrzeb G]LDáDOQRĞFL
gospodarczej podatnika – w F]ĊĞFL SU]HNUDF]DMąFHM NZRWĊ Z\QLNDMąFą z poPQRĪHQLD liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za
1 km przebiegu, RNUHĞORQHM w RGUĊEQ\FK przepisach wydanych przez ZáaĞFLZHJR ministra; w celu ustalenia faktycznego przebiegu samochodu podatnik jest RERZLą]DQ\ do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu;
47) VNáDGHN na ubezpieczenie samochodu osobowego w Z\VRNRĞFL przekraczaMąFHM ich F]ĊĞü XVWDORQą w takiej proporcji, w jakiej pozostaje UyZQRZDUWRĞü
20 000 euro, przeliczona na ]áRWH ZHGáXJ kursu VSU]HGDĪ\ walut obcych
RJáDV]DQHJR przez Narodowy Bank Polski z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia w ZDUWRĞFL samochodu SU]\MĊWHM dla celów ubezpieczenia;
48) strat SRZVWDá\FK w wyniku utraty lub likwidacji samochodów oraz kosztów
ich remontów powypadkowych, MHĪHOL samochody nie E\á\ REMĊWH ubezpieczeniem dobrowolnym;
49) wydatków poniesionych na zakup ]XĪ\ZDMąF\FK VLĊ stopniowo rzeczowych
VNáDGQLNyZ PDMąWNX SU]HGVLĊELRUVWZD niezaliczanych zgodnie z RGUĊEQ\PL
przepisami do ĞURGNyZ WUZDá\FK – w przypadku stwierdzenia, ĪH VNáDGQLNL
te nie Vą wykorzystywane dla celów prowadzonej G]LDáDOQRĞFL gospodarczej,
lecz VáXĪą celom osobistym podatnika, pracowników lub innych osób, albo
bez uzasadnienia ]QDMGXMą VLĊ poza VLHG]LEą SU]HGVLĊELRUVWZD
50) RSáDW sankcyjnych, które zgodnie z RGUĊEQ\PL przepisami SRGOHJDMą ZSáDFLH
do EXGĪHWX SDĔVWZD lub EXGĪHWyw jednostek VDPRU]ąGX terytorialnego;
51) kosztów utrzymania ]DNáDGRZ\FK obiektów socjalnych, w F]ĊĞFL pokrytej ze
ĞURGNyZ ]DNáDGRZHJR funduszu ĞZLDGF]HĔ socjalnych;
52) ZDUWRĞFL diet z W\WXáX SRGUyĪ\ VáXĪERZ\FK osób SURZDG]ąF\FK G]LDáDOQRĞü
JRVSRGDUF]ą i osób z nimi ZVSyáSUDFXMąF\FK – w F]ĊĞFL SU]HNUDF]DMąFHM wyVRNRĞü diet SU]\VáXJXMąF\FK pracownikom, RNUHĞORQą w RGUĊEQ\FK przepisach wydanych przez ZáDĞFLZHJR ministra;
53) (uchylony);
54) strat (kosztów) SRZVWDá\FK w wyniku utraty dokonanych SU]HGSáDW (zaliczek, zadatków) w ]ZLą]NX z niewykonaniem umowy;
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55) QLHZ\SáDFRQ\FK niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji Z\SáDW
ĞZLDGF]HĔ oraz innych QDOHĪQRĞFL z W\WXáyZ RNUHĞORQ\FK w art. 12 ust. 1 i 6,
art. 13 pkt 2 i 4–9 oraz w art. 18, ĞZLDGF]HĔ SLHQLĊĪnych z W\WXáX odbywania
praktyk absolwenckich, o których mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o
praktykach absolwenckich (Dz. U. Nr 127, poz. 1052), a WDNĪH ]DVLáNyZ
SLHQLĊĪQ\FK z ubezpieczenia VSRáHF]QHJR Z\SáDFDQ\FK przez ]DNáDG pracy,
z ]DVWU]HĪHQLHP art. 22 ust. 6ba;
55a) QLHRSáDFRQ\FK do =DNáDGX 8EH]SLHF]HĔ 6SRáHF]Q\FK VNáDGHN z ]DVWU]HĪeniem pkt 37 oraz art. 22 ust. 6bb, RNUHĞORQ\FK w ustawie z dnia 13 SDĨG]LHrnika 1998 r. o systemie XEH]SLHF]HĔ VSRáHF]Q\FK w F]ĊĞFL finansowanej
przez SáDWQLND VNáDGHN
55b) QDOHĪQ\FK Z\SáDFRQ\FK dokonanych lub postawionych do dyspozycji
Z\SáDW ĞZLDGF]HĔ oraz innych QDOHĪQRĞFL z W\WXáyZ RNUHĞORQ\FK w art. 12
ust. 1 i art. 13 pkt 2, 5 i 7–9 cudzoziemcowi, który w okresie ĞZLDGF]HQLD
pracy lub wykonywania RVRELĞFLH G]LDáDOQRĞFL na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie SRVLDGDá ZDĪQHJR wymaganego na podstawie RGUĊEQ\FK
przepisów, dokumentu XSUDZQLDMąFHJR do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a WDNĪH VNáDGHN z W\WXáX tych QDOHĪQRĞFL w F]ĊĞFL finansowanej przez SáDWQLND VNáDGHN oraz ]DVLáNyZ SLHQLĊĪQ\FK z ubezpieczenia
VSRáHF]QHJR Z\SáDFDQ\FK przez ]DNáDG pracy temu cudzoziemcowi;
56) wydatków i kosztów EH]SRĞUHGQLR sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47c, 47d, 116, 122, 129,
136 i 137;
57) VNáDGHN RSáDFRQ\FK przez SUDFRGDZFĊ z W\WXáX zawartych lub odnowionych
umów ubezpieczenia na rzecz pracowników, z Z\MąWNLHP umów dotyczą
cych ryzyka grupy 1, 3 i 5 G]LDáX I oraz grupy 1 i 2 G]LDáX II wymienionych
w ]DáąF]QLNX do ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o G]LDáDOQRĞFL ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66, z SyĨQ zm. 21)) MHĪHOL uprawnionym
do otrzymania ĞZLDGF]HQLD nie jest pracodawca i umowa ubezpieczenia w
okresie 5 lat, OLF]ąF od NRĔFD roku kalendarzowego, w którym Mą zawarto
lub odnowiono, wyklucza:
a) Z\SáDWĊ kwoty VWDQRZLąFHM ZDUWRĞü RGVWąSLHQLD od umowy,
b) PRĪOLZRĞü ]DFLąJDQLD ]RERZLą]DĔ pod zastaw praw Z\QLNDMąF\FK z
umowy,
c) Z\SáDWĊ z W\WXáX GRĪ\FLD wieku oznaczonego w umowie;
58) VNáDGHN na ubezpieczenie zdrowotne, RSáDFRQ\FK w roku podatkowym przez
podatnika zgodnie z przepisami o ĞZLDGF]HQLDFK opieki zdrowotnej finansowanych ze ĞURGNyZ publicznych;
59) dodatkowej RSáDW\ wymierzanej przez =DNáDG 8EH]SLHF]HĔ 6SRáHF]Q\FK na
podstawie przepisów o systemie XEH]SLHF]HĔ VSRáHF]Q\FK
60) (uchylony);
61) poniesionych wydatków oraz ZDUWRĞFL przekazanych rzeczy, praw lub wykonanych XVáXJ Z\QLNDMąF\FK z F]\QQRĞFL które nie PRJą E\ü przedmio21)

=PLDQ\WHNVWXMHGQROLWHJRZ\PLHQLRQHMXVWDZ\]RVWDá\RJáRV]RQHZ']8]U1USR]
530, Nr 126, poz. 853 i Nr 127, poz. 858 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 80, poz. 432, Nr 106,
poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 133, poz. 767, Nr 205, poz. 1210 i Nr 232, poz. 1378.
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tem prawnie skutecznej umowy, w szczegóOQRĞFL w ]ZLą]NX z SRSHáQLHQLHP
SU]HVWĊSVWZD RNUHĞORQHJR w art. 229 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z SyĨQ zm.22));
62) podatku od wydobycia niektórych kopalin.
2. Za ZLHU]\WHOQRĞFL o których mowa w ust. 1 pkt 20, XZDĪD VLĊ te ZLHU]\WHOQRĞFL
których QLHĞFLąJDOQRĞü ]RVWDáD udokumentowana:
1) postanowieniem o QLHĞFLąJDOQRĞFL uznanym przez wierzyciela jako odpoZLDGDMąFH stanowi faktycznemu, wydanym przez ZáDĞFLZ\ organ SRVWĊSowania egzekucyjnego, albo
2) postanowieniem VąGX o:
a) oddaleniu wniosku o RJáRV]HQLH XSDGáRĞFL REHMPXMąFHM OLNZLGDFMĊ PDMątku, gdy PDMąWHN QLHZ\SáDFDOQHJR GáXĪQLND nie wystarcza na zaspokojenie
kosztów SRVWĊSRZDQLD lub
b) umorzeniu SRVWĊSRZDQLD XSDGáRĞFLRZHJR REHMPXMąFHJR OLNZLGDFMĊ maMąWNX gdy zachodzi RNROLF]QRĞü o której mowa w lit. a, lub
c) XNRĔF]HQLX SRVWĊSRZDQLD XSDGáRĞFLRZHJR REHMPXMąFHJR OLNZLGDFMĊ maMąWNX albo
3) SURWRNRáHP VSRU]ąG]RQ\P przez podatnika, VWZLHUG]DMąF\P ĪH przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne ]ZLą]Dne z dochodzeniem wierzytelQRĞFL E\á\E\ równe albo Z\ĪV]H od jej kwoty.
3. 1LHĞFLąJDOQRĞü ZLHU]\WHOQRĞFL w przypadku RNUHĞORQ\P w ust. 1 pkt 21, uznaje
VLĊ za XSUDZGRSRGREQLRQą w V]F]HJyOQRĞFL gdy:
1) GáXĪQLN ]RVWDá Z\NUHĞORQ\ z ewidencji G]LDáDOQRĞFL gospodarczej, postawiony w stan likwidacji lub ]RVWDáD RJáRV]RQD jego XSDGáRĞü REHMPXMąFD likwiGDFMĊ PDMąWNX albo
2) ]RVWDáR ZV]F]ĊWH SRVWĊSRZDQLH XSDGáRĞFLRZH z PRĪOLZRĞFLą zawarcia XNáadu w rozumieniu przepisów prawa XSDGáRĞFLRZHJR i naprawczego lub na
wniosek GáXĪQLND ]RVWDáR ZV]F]ĊWH SRVWĊSRZDQLH ugodowe w rozumieniu
przepisów o restrukturyzacji finansowej SU]HGVLĊELRUVWZ i banków, albo
3) ZLHU]\WHOQRĞü ]RVWDáD ]DVąG]RQD prawomocnym orzeczeniem VąGX i skierowana na GURJĊ SRVWĊSRZDQLD egzekucyjnego, albo
4) ZLHU]\WHOQRĞü jest kwestionowana przez GáXĪQLND na drodze powództwa są
dowego.
3a. (uchylony).
22)

=PLDQ\Z\PLHQLRQHMXVWDZ\]RVWDá\RJáRV]RQHZ']8U1USR]]U1U
poz. 729 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216, z 2001
r. Nr 98, poz. 1071, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 199,
poz. 1935 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243,
poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr
178, poz. 1479 i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 190, poz. 1409, Nr 218, poz. 1592 i Nr 226, poz.
1648, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 123, poz. 850, Nr 124, poz. 859 i Nr 192, poz. 1378, z 2008 r.
Nr 90, poz. 560, Nr 122, poz. 782, Nr 171, poz. 1056, Nr 173, poz. 1080 i Nr 214, poz. 1344, z
2009 r. Nr 62, poz. 504, Nr 63, poz. 533, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 190, poz. 1474,
Nr 201, poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 7, poz. 46, Nr 40, poz. 227 i 229, Nr 98, poz.
625 i 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 152, poz. 1018 i 1021, Nr 182, poz. 1228 i Nr
225, poz. 1474 oraz z 2011 r. Nr 17, poz. 78, Nr 24, poz. 130, Nr 39, poz. 202, Nr 48, poz. 245, Nr
72, poz. 381, Nr 94, poz. 549, Nr 117, poz. 678, Nr 133, poz. 767, Nr 160, poz. 964, Nr 191, poz.
1135, Nr 217, poz. 1280, Nr 233, poz. 1381 i Nr 240, poz. 1431.
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3b. Przepis ust. 1 pkt 46 nie dotyczy samochodów osobowych XĪ\ZDQ\FK na podstawie umowy leasingu, o której mowa w art. 23a pkt 1.
3c. Przepis ust. 1 pkt 43 OLWFVWRVXMHVLĊRGSRZLHGQLRZSU]\SDGNX]PLDQ\SUDZD
GR REQLĪHQLD NZRW\ SRGDWNX QDOHĪQHJR R NZRWĊ SRGDWNX QDOLF]RQHJR R której
PRZDZSU]HSLVDFKXVWDZ\RSRGDWNXRGWRZDUyZLXVáXJ
3d. Przepis ust. 1 pkt 55a stosuje VLĊ odpowiednio, z zastrzeĪeniem ust. 1 pkt 37 oraz
art. 22 ust. 6bb, do VNáDGHN na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych
ĝZLDGF]HĔ Pracowniczych.
3e. Przepisu ust. 1 pkt 38 zdanie po ĞUHGQLNX nie stosuje VLĊ przy zamianie jednostek
uczestnictwa subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu tego
samego funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami dokonanej na
podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych.
4. ,OHNURü w ust. 1 jest mowa o stawce za jeden kilometr przebiegu pojazdu, rozumie VLĊ przez to VWDZNĊ RNUHĞORQą dla samochodów osobowych, XZ]JOĊGQLDMąFą
odpowiednio SRMHPQRĞü silnika.
5. Przebieg pojazdu, o którym mowa w ust. 1 pkt 36 i 46, powinien E\ü z Z\áą
czeniem U\F]DáWX SLHQLĊĪQHJR udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu
potwierdzonej przez podatnika na koniec NDĪGHJR PLHVLąFD Do prowadzenia
ewidencji przebiegu pojazdu RERZLą]DQD jest osoba XĪ\ZDMąFD tego pojazdu. W
razie braku tej ewidencji wydatki ponoszone przez podatnika z W\WXáX XĪ\ZDQLD
samochodów na potrzeby podatnika nie VWDQRZLą kosztu uzyskania przychodów.
6. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych RNUHĞOL w drodze rozporzą
dzenia, PDNV\PDOQą Z\VRNRĞü ZSáDW dokonywanych przez SU]HGVLĊELRUFyZ
SURZDG]ąF\FK G]LDáDOQRĞü JRVSRGDUF]ą w dziedzinie turystyki, wypoczynku,
sportu i rekreacji, na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej, X]QDZDQą za
koszt uzyskania przychodów.
7. Ewidencja przebiegu pojazdu, o której mowa w ust. 5, powinna ]DZLHUDü co
najmniej QDVWĊSXMąFH dane: nazwisko, LPLĊ i adres zamieszkania osoby XĪ\ZDMą
cej pojazdu, numer rejestracyjny pojazdu i SRMHPQRĞü silnika, kolejny numer
wpisu, GDWĊ i cel wyjazdu, opis trasy VNąG – GRNąG  OLF]EĊ faktycznie przejechanych kilometrów, VWDZNĊ za 1 km przebiegu, NZRWĊ Z\QLNDMąFą z przemnoĪHQLD liczby faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za 1 km przebiegu
oraz podpis podatnika (pracodawcy) i jego dane.
8. Przepis ust. 1 pkt 38b stosuje VLĊ Z\áąF]QLH przy RNUHĞODQLX dochodu, o którym
mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz art. 30b ust. 2 pkt 1–4.
5R]G]LDá 4a
Opodatkowanie stron umowy leasingu
Art. 23a.
,OHNURü w rozdziale jest mowa o:
1) umowie leasingu – rozumie VLĊ przez to XPRZĊ QD]ZDQą w kodeksie cywilnym, a WDNĪH NDĪGą LQQą XPRZĊ na mocy której jedna ze stron, zwana dalej
ÄILQDQVXMąF\P´ oddaje do RGSáDWQHJR XĪ\ZDQLD albo XĪ\ZDQLD i pobierania
SRĪ\WNyZ na warunkach RNUHĞORQ\FK w ustawie drugiej stronie, zwanej dalej ÄNRU]\VWDMąF\P´ SRGOHJDMąFH amortyzacji ĞURGNL WUZDáH lub ZDUWRĞFL
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niematerialne i prawne, a WDNĪH grunty oraz prawo wieczystego XĪ\WNRZDQLD
gruntów;
2) podstawowym okresie umowy leasingu – rozumie VLĊ przez to czas oznaczony, na jaki ]RVWDáD zawarta ta umowa, z Z\áąF]HQLHP czasu, na który
PRĪH E\ü SU]HGáXĪRQD lub skrócona; w przypadku zmiany strony lub stron
tej umowy podstawowy okres umowy XZDĪD VLĊ za zachowany, MHĪHOL inne
postanowienia umowy nie XOHJá\ zmianie;
3) odpisach amortyzacyjnych – rozumie VLĊ przez to odpisy amortyzacyjne dokonywane Z\áąF]QLH zgodnie z przepisami art. 22a–22m, z XZ]JOĊGQLHQLHP
art. 23;
4) normatywnym okresie amortyzacji – rozumie VLĊ przez to w odniesieniu do:
a) ĞURGNyZ WUZDá\FK – okres, w którym odpisy amortyzacyjne, Z\QLNDMąFH z
zastosowania stawek amortyzacyjnych RNUHĞORQ\FK w Wykazie stawek
amortyzacyjnych, ]UyZQXMą VLĊ z ZDUWRĞFLą SRF]ąWNRZą ĞURGNyZ trwaá\FK
b) ZDUWRĞFL niematerialnych i prawnych – okres ustalony w art. 22m;
5) rzeczywistej ZDUWRĞFL netto – rozumie VLĊ przez to:
a) ZDUWRĞü SRF]ąWNRZą ĞURGNyZ WUZDá\FK lub ZDUWRĞFL niematerialnych i
prawnych ]DNWXDOL]RZDQą zgodnie z RGUĊEQ\PL przepisami, pomniejV]RQą o VXPĊ odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h
ust. 1 pkt 1,
b) ZDUWRĞü o której mowa w art. á ust. 6;
6) hipotetycznej ZDUWRĞFL netto – rozumie VLĊ przez to ZDUWRĞü SRF]ąWNRZą
RNUHĞORQą zgodnie z art. 22g SRPQLHMV]RQą o:
a) odpisy amortyzacyjne obliczone ZHGáXJ zasad RNUHĞORQ\FK w art. 22k
ust. 1 z XZ]JOĊGQLHQLHP ZVSyáF]\QQLND 3 – w odniesieniu do ĞURGNyZ
WUZDá\FK
b) odpisy amortyzacyjne obliczone przy zastosowaniu trzykrotnie skróconych okresów amortyzowania, o których mowa w pkt 4b – w odniesieniu
do ZDUWRĞFL niematerialnych i prawnych;
7) VSáDFLH ZDUWRĞFL SRF]ąWNRZHM – rozumie VLĊ przez to faktycznie RWU]\PDQą
przez ILQDQVXMąFHJR w RSáDWDFK ustalonych w umowie leasingu równowarWRĞü ZDUWRĞFL SRF]ąWNRZHM ĞURGNyZ WUZDá\FK lub ZDUWRĞFL niematerialnych i
prawnych, RNUHĞORQą zgodnie z art. 22g, w podstawowym okresie umowy
leasingu; VSáDW\ tej nie koryguje VLĊ o NZRWĊ Z\SáDFRQą NRU]\VWDMąFHPX o
której mowa w art. 23d albo art. 23h.
Art. 23b.
1. 2SáDW\ ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez NRU]\VWDMąFHJR w podstawowym okresie umowy z W\WXáX XĪ\ZDQLD ĞURGNów WUZDá\FK oraz ZDUWRĞFL niematerialnych i prawnych VWDQRZLą przychód ILQDQVXMąFHJR i odpowiednio w
przypadku, o którym mowa w pkt 1, koszt uzyskania przychodów NRU]\VWDMąFego, z ]DVWU]HĪHQLHP ust. 2 i 3, MHĪHOL
1) umowa leasingu, w przypadku gdy NRU]\VWDMąF\P nie jest osoba wymieniona w pkt 2, ]RVWDáD zawarta na czas oznaczony, VWDQRZLąF\ co najmniej 40%
normatywnego okresu amortyzacji, MHĪHOL przedmiotem umowy leasingu Vą
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SRGOHJDMąFH odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub ZDUWRĞFL niematerialne i prawne, albo ]RVWDáD zawarta na okres co najmniej 5 lat, MHĪHOL jej
przedmiotem Vą SRGOHJDMąFH odpisom amortyzacyjnym QLHUXFKRPRĞFL
2) umowa leasingu, w przypadku gdy NRU]\VWDMąF\P jest osoba fizyczna nieSURZDG]ąFD G]LDáDOQRĞFL gospodarczej, ]RVWDáD zawarta na czas oznaczony;
3) suma ustalonych RSáDW w umowie leasingu, o której mowa w pkt 1 lub 2,
pomniejszona o QDOHĪQ\ podatek od towarów i XVáXJ odpowiada co najmniej ZDUWRĞFL SRF]ąWNRZHM ĞURGNyZ WUZDá\FK lub ZDUWRĞFL niematerialnych
i prawnych, a w przypadku zawarcia przez ILQDQVXMąFHJR QDVWĊSQHM umowy
leasingu ĞURGND WUZDáHJR lub ZDUWRĞFL niematerialnej i prawnej EĊGąF\FK
uprzednio przedmiotem takiej umowy odpowiada co najmniej jego ZDUWRĞFL
rynkowej z dnia zawarcia QDVWĊSQHM umowy leasingu; przepis art. 19 stosuje
VLĊ odpowiednio.
2. -HĪHOL ILQDQVXMąF\ w dniu zawarcia umowy leasingu korzysta ze ]ZROQLHĔ w podatku dochodowym SU]\VáXJXMąF\FK na podstawie:
1) art. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób
prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z SyĨQ zm.23)),
2) przepisów o specjalnych strefach ekonomicznych,
3) art. 23 i 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o spóáNDFK z XG]LDáHP zagranicznym 24) (Dz. U. z 1997 r. Nr 26, poz. 143, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063
oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 484 i Nr 101, poz. 1178)
– do umowy tej stosuje VLĊ zasady opodatkowania RNUHĞORQH w art. 23f–23h.
 : SU]\SDGNX ILQDQVXMąFHJR EĊGąFHJR VSyáNą QLHEĊGąFą RVREą SUDZQą RJUDQiF]HQLDRNWyU\FKPRZDZXVWGRW\F]ąWDNĪHZVSyOQLNyZW\FKVSyáHN
Art. 23c.
-HĪHOL po XSá\ZLH podstawowego okresu umowy leasingu, o której mowa w art. 23b
ust. 1, ILQDQVXMąF\ przenosi na NRU]\VWDMąFHJR ZáDVQRĞü ĞURGNyZ WUZDá\FK lub wartoĞFL niematerialnych i prawnych, EĊGąF\FK przedmiotem tej umowy:
1) przychodem ze VSU]HGDĪ\ ĞURGNyZ WUZDá\FK lub ZDUWRĞFL niematerialnych i
prawnych jest ich ZDUWRĞü Z\UDĪRQD w cenie RNUHĞORQHM w umowie sprzedaĪ\ MHĪHOL jednak cena ta jest QLĪV]D od hipotetycznej ZDUWRĞFL netto ĞURGNyZ
WUZDá\FK lub ZDUWRĞFL niematerialnych i prawnych, przychód ten RNUHĞOD VLĊ
w Z\VRNRĞFL ZDUWRĞFL rynkowej ZHGáXJ zasad RNUHĞORQ\FK w art. 19;
2) kosztem uzyskania przychodów przy ustalaniu dochodu ze VSU]HGDĪ\ jest
rzeczywista ZDUWRĞü netto.
Art. 23d.
1. -HĪHOL po XSá\ZLH podstawowego okresu umowy leasingu, o której mowa w art.
23b ust. 1, ILQDQVXMąF\ przenosi na RVREĊ WU]HFLą ZáDVQRĞü ĞURGNyZ WUZDá\FK lub
ZDUWRĞFL niematerialnych i prawnych, EĊGąF\FK przedmiotem tej umowy, oraz
23)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustaw\]RVWDá\RJáRV]RQHZ']8]U1USR]
585, Nr 106, poz. 622, Nr 134, poz. 781, Nr 178, poz. 1059, Nr 205, poz. 1202 i Nr 234, poz. 1389
i 1391.
24)
8WUDFLáDPRF
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Z\SáDFD NRU]\VWDMąFHPX z W\WXáX VSáDW\ ich ZDUWRĞFL X]JRGQLRQą NZRWĊ – przy
RNUHĞODQLX przychodu ze VSU]HGDĪ\ i kosztu jego uzyskania stosuje VLĊ przepisy
art. 14, art. 19, art. 22 i art. 23.
2. Kwota Z\SáDFRQD NRU]\VWDMąFHPX w przypadku RNUHĞORQ\P w ust. 1, stanowi
koszt uzyskania przychodów ILQDQVXMąFHJR w dniu ]DSáDW\ do Z\VRNRĞFL UyĪQicy SRPLĊG]\ U]HF]\ZLVWą ZDUWRĞFLą netto a KLSRWHW\F]Qą ZDUWRĞFLą netto.
3. Kwota otrzymana przez NRU]\VWDMąFHJR w przypadku RNUHĞORQ\P w ust. 1, stanowi jego przychód w dniu jej otrzymania.
Art. 23e.
1. -HĪHOL po XSá\ZLH podstawowego okresu umowy leasingu, o której mowa w art.
23b ust. 1 pkt 1, ILQDQVXMąF\ oddaje NRU]\VWDMąFHPX do dalszego XĪ\ZDQLD ĞURdki WUZDáH lub ZDUWRĞFL niematerialne i prawne, EĊGąFH przedmiotem tej umowy,
przychodem ILQDQVXMąFHJR i odpowiednio kosztem uzyskania przychodów koU]\VWDMąFHJR Vą RSáDW\ ustalone przez strony tej umowy.
2. -HĪHOL po XSá\ZLH podstawowego okresu umowy leasingu, o której mowa w art.
23b ust. 1 pkt 2, ILQDQVXMąF\ oddaje NRU]\VWDMąFHPX do dalszego XĪ\ZDQLD ĞURdki WUZDáH lub ZDUWRĞFL niematerialne i prawne, EĊGąFH przedmiotem tej umowy,
przychodem ILQDQVXMąFHJR Vą RSáDW\ ustalone przez strony tej umowy, WDNĪH
wtedy, gdy RGELHJDMą znacznie od ZDUWRĞFL rynkowej.
Art. 23f.
1. Do przychodów ILQDQVXMąFHJR z ]DVWU]HĪHQLHP ust. 3, i odpowiednio do kosztów uzyskania przychodów NRU]\VWDMąFHJR nie zalicza VLĊ RSáDW o których mowa
w art. 23b ust. 1, w F]ĊĞFL VWDQRZLąFHM VSáDWĊ ZDUWRĞFL poc]ąWNRZHM ĞURGNyZ
WUZDá\FK lub ZDUWRĞFL niematerialnych i prawnych, MHĪHOL Vą VSHáQLRne áąF]QLH
QDVWĊSXMąFH warunki:
1) umowa leasingu ]RVWDáD zawarta na czas oznaczony;
2) suma ustalonych w umowie leasingu RSáDW pomniejszona o QDOHĪQ\ podatek
od towarów i XVáXJ odpowiada co najmniej ZDUWRĞFL SRF]ąWNRZHM ĞURGNyZ
WUZDá\FK lub ZDUWRĞFL niematerialnych i prawnych, a w przypadku zawarcia
przez ILQDQVXMąFHJR QDVWĊSQHM umowy leasingu ĞURGND WUZDáHJR lub ZDUWRĞFL
niematerialnej i prawnej EĊGąF\FK uprzednio przedmiotem takiej umowy
odpowiada co najmniej jego ZDUWRĞFL rynkowej z dnia zawarcia QDVWĊSQHM
umowy leasingu; przepis art. 19 stosuje VLĊ odpowiednio;
3) umowa zawiera postanowienie, ĪH w podstawowym okresie umowy leasingu:
a) odpisów amortyzacyjnych dokonuje NRU]\VWDMąF\ w przypadku gdy nie
jest RVREą Z\PLHQLRQą w lit. b, albo
b) ILQDQVXMąF\ rezygnuje z dokonywania odpisów amortyzacyjnych, w
przypadku gdy NRU]\VWDMąF\P jest osoba fizyczna QLHSURZDG]ąFD G]LDáDlQRĞFL gospodarczej.
2. -HĪHOL Z\VRNRĞü kwoty VSáDW\ ZDUWRĞFL ĞURGNyZ WUZDá\FK lub ZDUWRĞFL niematerialnych i prawnych SU]\SDGDMąF\FK na poszczególne RSáDW\ nie jest RNUHĞORQD w
umowie leasingu, ustala VLĊ Mą proporcjonalnie do okresu trwania tej umowy.
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3. Do przychodów ILQDQVXMąFHJR zalicza VLĊ RSáDW\ o których mowa w art. 23b ust.
1, uzyskane z W\WXáX wszystkich umów leasingu zawartych przez ILQDQVXMąFHJR
GRW\F]ąF\FK tego samego ĞURGND WUZDáHJR lub ZDUWRĞFL niematerialnej i prawnej,
w F]ĊĞFL SU]HZ\ĪV]DMąFHM VSáDWĊ ZDUWRĞFL SRF]ąWNRZHM RNUHĞORQHM zgodnie z art.
22g.
Art. 23g.
1. -HĪHOL Vą VSHáQLRQH warunki, o których mowa w art. 23f ust. 1, i po XSá\ZLH podstawowego okresu umowy leasingu ILQDQVXMąF\ przenosi na NRU]\VWDMąFHJR ZáaVQRĞü ĞURGNyZ WUZDá\FK lub ZDUWRĞFL niematerialnych i prawnych EĊGąF\FK
przedmiotem tej umowy:
1) przychodem ze VSU]HGDĪ\ ĞURGNyZ WUZDá\FK lub ZDUWRĞFL niematerialnych i
prawnych jest ich ZDUWRĞü Z\UDĪRQD w cenie RNUHĞORQHM w umowie sprzedaĪ\ WDNĪH wtedy, gdy odbiega ona znacznie od ich ZDUWRĞFL rynkowej;
2) do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza VLĊ wydatków poniesionych
przez ILQDQVXMąFHJR na nabycie lub wytworzenie ĞURGNyZ WUZDá\FK lub warWRĞFL niematerialnych i prawnych VWDQRZLąF\FK przedmiot umowy leasingu;
kosztem Vą jednak te wydatki pomniejszone o VSáDWĊ ZDUWRĞFL SRF]ąWNRZHM
o której mowa w art. 23a pkt 7.
2. -HĪHOL Vą VSHáQLRQH warunki, o których mowa w art. 23f ust. 1, i po XSá\ZLH podstawowego okresu umowy leasingu ILQDQVXMąF\ oddaje NRU]\VWDMąFHPX do dalszego XĪ\ZDQLD ĞURGNL WUZDáH lub ZDUWRĞci niematerialne i prawne, EĊGąFH
przedmiotem umowy, przychodem ILQDQVXMąFHJR i odpowiednio kosztem uzyskania przychodów NRU]\VWDMąFHJR Vą RSáDW\ ustalone przez strony, WDNĪH wtedy,
gdy RGELHJDMą znacznie od ZDUWRĞFL rynkowej.
Art. 23h.
1. -HĪHOL Vą VSHáQLRQH warunki, o których mowa w art. 23f ust. 1, i po XSá\ZLH podstawowego okresu umowy leasingu ILQDQVXMąF\ przenosi na RVREĊ WU]HFLą ZáaVQRĞü ĞURGNyZ WUZDá\FK lub ZDUWRĞFL niematerialnych i prawnych, EĊGąF\FK
przedmiotem umowy, oraz Z\SáDFD NRU]\VWDMąFHPX z W\WXáX VSáDW\ ich ZDUWRĞFL
X]JRGQLRQą NZRWĊ
1) przy RNUHĞODQLX przychodu ze VSU]HGDĪ\ stosuje VLĊ przepisy, o których mowa w art. 14 i art. 19;
2) do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza VLĊ wydatków poniesionych
przez ILQDQVXMąFHJR na nabycie lub wytworzenie ĞURGNyZ WUZDá\FK lub warWRĞFL niematerialnych i prawnych VWDQRZLąF\FK przedmiot umowy; kosztem
Vą jednak te wydatki pomniejszone o VSáDWĊ ZDUWRĞFL SRF]ąWNRZHM o której
mowa w art. 23a pkt 7.
2. Kwota Z\SáDFRQD NRU]\VWDMąFHPX stanowi koszt uzyskania przychodów finansuMąFHJR i jest przychodem NRU]\VWDMąFHJR w dniu jej otrzymania.
Art. 23i.
1. -HĪHOL przedmiotem umowy leasingu zawartej na czas oznaczony Vą grunty lub
prawo wieczystego XĪ\WNRZDQLD gruntów, a suma ustalonych w niej RSáDW odpowiada co najmniej ZDUWRĞFL gruntów lub prawa wieczystego XĪ\WNRZDQLD grun2014-07-28
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tów równej wydatkom na ich nabycie – do przychodów ILQDQVXMąFHJR i odpowiednio do kosztów uzyskania przychodów NRU]\VWDMąFHJR nie zalicza VLĊ RSáDW
ustalonych w tej umowie, ponoszonych przez NRU]\VWDMąFHJR w podstawowym
okresie tej umowy z W\WXáX XĪ\ZDQLD przedmiotu umowy, w F]ĊĞFL VWDQRZLąFHM
VSáDWĊ tej ZDUWRĞFL przepis art. 23f ust. 2 stosuje VLĊ odpowiednio.
2. -HĪHOL po XSá\ZLH podstawowego okresu umowy leasingu ILQDQVXMąF\ przenosi
na NRU]\VWDMąFHJR lub RVREĊ WU]HFLą ZáDVQRĞü gruntów lub prawo wieczystego
XĪ\WNRZDQLD gruntów EĊGąF\FK przedmiotem tej umowy, albo oddaje je korzyVWDMąFHPX do dalszego XĪ\ZDQLD do ustalenia przychodów i kosztów uzyskania
przychodów stron umowy przepisy art. 23g i art. 23h stosuje VLĊ odpowiednio.
Art. 23j.
1. -HĪHOL w umowie leasingu ]RVWDáD RNUHĞORQD cena, po której NRU]\VWDMąF\ ma
prawo QDE\ü przedmiot umowy po ]DNRĔF]HQLX podstawowego okresu tej umowy, FHQĊ WĊ XZ]JOĊGQLD VLĊ w sumie RSáDW o których mowa w art. 23b ust. 1 pkt
3 i art. 23f ust. 1 pkt 2.
2. Do sumy RSáDW o której mowa w ust. 1, nie zalicza VLĊ
1) SáDWQRĞFL na rzecz ILQDQVXMąFHJR za ĞZLDGF]HQLD dodatkowe, o ile Vą one
Z\RGUĊEQLRQH z RSáDW leasingowych;
2) podatków, w których RERZLą]HN podatkowy FLąĪ\ na ILQDQVXMąF\P z W\WXáX
ZáDVQRĞFL lub posiadania ĞURGNyZ WUZDá\FK EĊGąF\FK przedmiotem umowy
leasingu, oraz VNáDGHN na ubezpieczenie tych ĞURGNyZ WUZDá\FK MHĪHOL w
umowie leasingu ]DVWU]HĪRQR ĪH NRU]\VWDMąFy EĊG]LH SRQRVLá FLĊĪDU tych
podatków i VNáDGHN QLH]DOHĪQLH od RSáDW za XĪ\ZDQLH
3) kaucji RNUHĞORQHM w umowie leasingu ZSáDFRQHM ILQDQVXMąFHPX przez korzyVWDMąFHJR
3. Kaucji, o której mowa w ust. 2 pkt 3, nie zalicza VLĊ do przychodów ILQDQVXMąFego i odpowiednio do kosztów uzyskania przychodów NRU]\VWDMąFHJR
Art. 23k.
1. -HĪHOL ILQDQVXMąF\ SU]HQLyVá na rzecz osoby trzeciej ZLHU]\WHOQRĞFL z W\WXáX RSáDW
o których mowa w art. 23b ust. 1, a nie ]RVWDáD przeniesiona na RVREĊ WU]HFLą
ZáDVQRĞü przedmiotu umowy leasingu:
1) do przychodów ILQDQVXMąFHJR nie zalicza VLĊ kwot Z\SáDFRQ\FK przez RVREĊ
WU]HFLą z W\WXáX przeniesienia ZLHU]\WHOQRĞFL
2) kosztem uzyskania przychodów ILQDQVXMąFHJR jest ]DSáDFRQH osobie trzeciej
dyskonto lub wynagrodzenie.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, RSáDW\ ponoszone przez NRU]\VWDMąFHJR
na rzecz osoby trzeciej VWDQRZLą przychód ILQDQVXMąFHJR w dniu Z\PDJDOQRĞFL
]DSáDW\
Art. 23l.
Do opodatkowania stron umowy zawartej na czas nieoznaczony lub na czas oznaczony, lecz QLHVSHáQLDMąFHM warunków, RNUHĞORQ\FK w art. 23b ust. 1 pkt 3 lub art. 23f

2014-07-28

©Kancelaria Sejmu

s. 89/179

ust. 1, lub art. 23i ust. 1, stosuje VLĊ przepisy, o których mowa w art. 11, art. 22 i art.
23, dla umów najmu i G]LHUĪDZ\
5R]G]LDá 5
Szczególne zasady ustalania dochodu
Art. 24.
1. U podatników, którzy prowadzą ksiĊgi rachunkowe, za dochód z dziaáalnoĞci
gospodarczej uwaĪa siĊ dochód wykazany na podstawie prawidáowo prowadzonych ksiąg, zmniejszony o dochody wolne od podatku i zwiĊkszony o wydatki
niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, zaliczone uprzednio w ciĊĪar
kosztów uzyskania przychodów.
2. U podatników RVLąJDMąF\FK dochody z G]LDáDOQRĞFL gospodarczej i prowadzą
cych NVLĊJL przychodów i rozchodów dochodem z G]LDáDOQRĞFL jest UyĪQLFD poPLĊG]\ przychodem w rozumieniu art. 14 a kosztami uzyskania SRZLĊNV]RQD o
UyĪQLFĊ SRPLĊG]\ ZDUWRĞFLą remanentu NRĔFRZHJR i SRF]ąWNRZHJR towarów
handlowych, PDWHULDáyZ (surowców) podstawowych i pomocniczych, SyáZ\Uobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadków, MHĪHOL ZDUWRĞü
remanentu NRĔFRZHJR jest Z\ĪV]D QLĪ ZDUWRĞü remanentu SRF]ąWNRZHJR lub
pomniejszona o UyĪQLFĊ SRPLĊG]\ ZDUWRĞFLą remanentu SRF]ąWNRZHJR i NRĔFowego, MHĪHOL ZDUWRĞü remanentu SRF]ąWNRZHJR jest Z\ĪV]D Dochodem z RGSáDtnego zbycia VNáDGQLNyZ PDMąWNX o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, wykorzystywanych na potrzeby G]LDáDOQRĞFL gospodarczej lub G]LDáyZ specjalnych
produkcji rolnej, jest przychód z RGSáDWQHJR zbycia VNáDGQLNyZ PDMąWNX o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. b, a w SR]RVWDá\FK przypadkach dochodem
lub VWUDWą jest UyĪQLFD PLĊG]\ przychodem z RGSáDWQHJR zbycia a:
1) ZDUWRĞFLą SRF]ąWNRZą Z\ND]DQą w ewidencji ĞURGNyZ WUZDá\FK oraz wartoĞFL niematerialnych i prawnych, z ]DVWU]HĪHQLHP pkt 2, SRZLĊNV]RQD o VXPĊ
odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od tych ĞURGNyZ i ZDUWRĞFL lub
2) ZDUWRĞFLą Z\QLNDMąFą z dokumentu VWZLHUG]DMąFHJR nabycie VSyáG]LHOF]HJR
ZáDVQRĞFLRZHJR prawa do lokalu XĪ\WNRZHJR lub XG]LDáX w takim prawie,
którego ZDUWRĞü SRF]ąWNRZą dla celów dokonywania odpisów amortyzacyjnych ustalono zgodnie z art. 22g ust. 10, SRZLĊNV]RQD o VXPĊ odpisów
amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od
tego prawa lub XG]LDáX w takim prawie.
3. (uchylony).
3a. W razie likwidacji G]LDáDOQRĞFL gospodarczej, w tym WDNĪH w formie VSyáNL nieEĊGąFHM RVREą SUDZQą lub Z\VWąSLHQLD wspólnika ze VSyáNL QLHEĊGąFHM RVREą
SUDZQą VSRU]ąG]D VLĊ wykaz VNáDGQLNyZ PDMąWNX na G]LHĔ likwidacji G]LDáDOQoĞFL gospodarczej lub na G]LHĔ Z\VWąSLHQLD wspólnika z takiej VSyáNL Wykaz powinien ]DZLHUDü co najmniej QDVWĊSXMąFH dane: OLF]EĊ SRU]ąGNRZą RNUHĞOHQLH
QD]ZĊ VNáDGQLND PDMąWNX GDWĊ nabycia VNáDGQLND PDMąWNX NZRWĊ wydatków
poniesionych na nabycie VNáDGQLND PDMąWNX oraz NZRWĊ wydatków poniesionych
na nabycie VNáDGQLND PDMąWNX ]DOLF]RQą do kosztów uzyskania przychodów,
warWRĞü SRF]ąWNRZą PHWRGĊ amortyzacji, VXPĊ odpisów amortyzacyjnych oraz
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Z\VRNRĞü Z\SáDFRQ\FK ĞURGNyZ SLHQLĊĪQ\FK QDOHĪQ\FK wspólnikom z W\WXáX
XG]LDáX w VSyáFH QLHEĊGąFHM RVREą SUDZQą na G]LHĔ Z\VWąSLHQLD lub likwidacji.
3b. Dochodem z RGSáDWQHJR zbycia VNáDGQLNyZ PDMąWNX o których mowa w art. 14
ust. 2 pkt 17 lit. a, jest UyĪQLFD PLĊG]\ przychodem z RGSáDWQHJR zbycia a wydatkami na nabycie zbywanych VNáDGQLNyZ niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie.
3c. Dochodem z W\WXáX Z\VWąSLHQLD wspólnika ze VSyáNL QLHEĊGąFHM RVREą SUDZQą w
przypadku otrzymania ĞURGNyZ SLHQLĊĪQ\FK jest UyĪQLFD PLĊG]\ przychodem z
tego W\WXáX ustalonym zgodnie z art. 14, a wydatkami na nabycie lub REMĊFLH
prawa do XG]LDáyZ w takiej VSyáFH
3d. Dochodem z RGSáDWQHJR zbycia innych QLĪ ĞURGNL SLHQLĊĪQH VNáDGQLNyZ PDMąWNX
otrzymanych przez wspólnika VSyáNL QLHEĊGąFHM RVREą SUDZQą z W\WXáX wystą
pienia z takiej VSyáNL lub z W\WXáX jej likwidacji jest UyĪQLFD PLĊG]\ przychodem
uzyskanym z ich RGSáDWQHJR zbycia a wydatkami poniesionymi na ich nabycie
lub wytworzenie, niezaliczonymi w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania
przychodów przez wspólnika lub VSyáNĊ przepisy art. 22 ust. 8a stosuje VLĊ odpowiednio.
3e. Przepisy ust. 3c i 3d stosuje VLĊ odpowiednio w przypadku otrzymania przez wyVWĊSXMąFHJR wspólnika ze VSyáNL QLHEĊGąFHM RVREą SUDZQą UyZQRF]HĞQLH ĞURdków SLHQLĊĪQ\FK i innych VNáDGQLNyZ PDMąWNX
3f. Wykaz, o którym mowa w ust. 3a, VSRU]ąG]D VLĊ UyZQLHĪ na G]LHĔ SU]HNV]WDáFenia SU]HGVLĊELRUF\ EĊGąFHJR RVREą IL]\F]Qą w MHGQRRVRERZą VSyáNĊ NDSLWDáRZą
4. Dochodem VWUDWą z G]LDáyZ specjalnych produkcji rolnej jest UyĪQLFD SRPLĊG]\
przychodem z W\WXáX prowadzenia tych G]LDáyZ a poniesionymi kosztami uzyskania, SRZLĊNV]RQD o ZDUWRĞü przyrostu stada ]ZLHU]ąW na koniec roku podatkowego w porównaniu ze stanem na SRF]ąWHN roku i pomniejszona o ZDUWRĞü
ubytków w tym stadzie w FLąJX roku podatkowego. Dochód z G]LDáyZ specjalnych produkcji rolnej, MHĪHOL podatnik nie prowadzi NVLąJ o których mowa w art.
15, ustala VLĊ przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z RNUHĞORQHM powierzchni upraw lub jednostki produkcji ]ZLHU]ĊFHM RNUHĞORQ\FK w ]DáąF]QLNX
nr 2.
4a. Normy szacunkowe dochodu rocznego, o których mowa w ust. 4, stosuje VLĊ od
jednostek powierzchni upraw lub innych jednostek rodzajów produkcji RNUHĞOonych w kolumnie 3 ]DáąF]QLND nr 2, z tym ĪH w przypadku:
1) upraw w szklarniach i tunelach foliowych – od 1 m2 powierzchni ogólnej
obliczanej ZHGáXJ ZHZQĊWU]QHM GáXJRĞFL ĞFLDQ
2) upraw grzybów i ich grzybni – od 1 m2 powierzchni ]DMĊWHM pod te uprawy;
3) Z\OĊJDUQL drobiu – od 1 sztuki SLVNOĊFLD uzyskanego z Z\OĊJX
4) ]ZLHU]ąW laboratoryjnych – od 1 sztuki sprzedanych ]ZLHU]ąW – na podstawie
zawartych umów dla potrzeb laboratoryjnych, EDGDĔ i GRĞZLDGF]HĔ naukowych, analiz i testów prowadzonych w laboratoriach, a WDNĪH kontroli procesów technologicznych;
5) hodowli i chowu ]ZLHU]ąW wymienionych pod lp. 15 lit. b–h ]DáąF]nika nr 2
– od 1 sztuki ]ZLHU]ąW sprzedanych;
6) hodowli ryb akwariowych – od 1 dm3 REMĊWRĞFL akwarium, obliczonej weGáXJ ZHZQĊWU]Q\FK GáXJRĞFL NUDZĊG]L
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4b. -HĪHOL rozmiary G]LDáyZ specjalnych produkcji rolnej SU]HNUDF]DMą ZLHONRĞFL
RNUHĞORQH w ]DáąF]QLNX nr 2, opodatkowaniu SRGOHJDMą dochody uzyskane w roku podatkowym z FDáHM powierzchni upraw lub wszystkich jednostek produkcji.
4c. -HĪHOL w FLąJX rocznego cyklu produkcji na tej samej powierzchni Vą prowadzone UyĪQH uprawy, dla których Vą ustalane UyĪQH normy szacunkowe dochodu, dochód z NDĪGHJR rodzaju uprawy oblicza VLĊ z ]DVWU]HĪHQLHP ust. 4e, przy zastosowaniu ZáDĞFLZHM dla niej normy, proporcjonalnie do liczby PLHVLĊF\ w których E\áD prowadzona taka uprawa, ZOLF]DMąF w to okres przygotowania do zaprowadzenia tej uprawy.
4d. Przepis ust. 4c stosuje VLĊ UyZQLHĪ w razie UR]SRF]ĊFLD lub zaprzestania w FLąJX
roku prowadzenia G]LDáyZ specjalnych produkcji rolnej.
4e. W szklarniach nieogrzewanych stosuje VLĊ QRUPĊ URF]Qą bez Z]JOĊGX na okres i
rodzaj prowadzonej uprawy.
5. Dochodem (przychodem) z XG]LDáX w zyskach osób prawnych jest dochód
(przychód) faktycznie uzyskany z tego XG]LDáX w tym WDNĪH
1) dochód z umorzenia XG]LDáyZ (akcji);
D GRFKyG]H]PQLHMV]HQLDXG]LDáXNDSLWDáRZHJRZVSyOQLNDZVSyáFe, o której
PRZDZDUWDSNWOLWFDOERGNWyUHQDVWĊSXMHZLQQ\VSRVyEQLĪRNUeĞORQ\ZSNW
E GRFKyG]Z\VWąSLHQLDZVSyOQLND]HVSyáNLRNWyUHMPRZDZDUWD SNW
OLWFDOERGNWyUHQDVWĊSXMHZLQQ\VSRVyEQLĪRNUHĞORQ\ZSNW
2) (uchylony);
  ZDUWRĞü PDMąWNX RWU]\PDQHJR Z ]ZLą]NX ] OLNZLGDFMą RVRE\ SUDZQHM OXE
VSyáNL
  GRFKyG SU]H]QDF]RQ\ QD SRGZ\ĪV]HQLH NDSLWDáX ]DNáDGRZHJR D Z VSyá
dzielniach – GRFKyGSU]H]QDF]RQ\QDSRGZ\ĪV]HQLHIXQGXV]XXG]LDáRZHJR
RUD] GRFKyG VWDQRZLąF\ UyZQRZDUWRĞü NZRW SU]HND]DQ\FK QD WHQ NDSLWDá
IXQGXV] ]LQQ\FKNDSLWDáyZ IXQGXV]\ WDNLHMVSyáNLDOERVSyáG]LHOQL
5) dywidendy z akcji ]áRĪRQ\FK przez F]áRQNyZ pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach LORĞFLRZ\FK
6) w przypadku SRáąF]HQLD lub SRG]LDáX VSyáHN – GRSáDW\ w gotówce otrzymane przez XG]LDáRZFyZ (akcjonariuszy) VSyáNL przejmowanej, VSyáHN áąF]onych lub dzielonych;
7) w przypadku SRG]LDáX VSyáHN MHĪHOL PDMąWHN przejmowany na skutek podziaáX a przy podziale przez wydzielenie WDNĪH mająWHN SR]RVWDMąF\ w spóá
ce, nie stanowi zorganizowanej F]ĊĞFL SU]HGVLĊELRUVWZD – ustalona na G]LHĔ
SRG]LDáX QDGZ\ĪND nominalnej ZDUWRĞFL XG]LDáyZ (akcji) przydzielonych w
VSyáFH SU]HMPXMąFHM lub nowo ]DZLą]DQHM nad kosztami nabycia lub REMĊFLD
XG]LDáyZ (akcji) w VSyáFH dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f
albo art. 23 ust. 1 pkt 38; MHĪHOL SRG]LDá VSyáNL QDVWĊSXMH przez wydzielenie,
kosztem uzyskania przychodów jest ZDUWRĞü lub kwota wydatków poniesionych przez XG]LDáRZFD (akcjonariusza) na REMĊFLH lub nabycie XG]LDáyZ (akcji) w VSyáFH dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego
XG]LDáRZFD ZDUWRĞü nominalna unicestwianych XG]LDáyZ (akcji) w VSyáFH
dzielonej do ZDUWRĞFL nominalnej XG]LDáyZ (akcji) przed SRG]LDáHP
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8) ZDUWRĞü QLHSRG]LHORQ\FK ]\VNyZ Z VSyáFH Z SU]\SDGNX SU]HNV]WDáFHQLD
VSyáNL Z VSyáNĊ QLHEĊGąFą RVREą SUDZQą SU]\FKyG RNUHĞOD VLĊ QD G]LHĔ
SU]HNV]WDáFHQLD
 RGVHWNLRGXG]LDáXNDSLWDáRZHJRZ\SáDFDQHQDU]HF]ZVSyOQLNDSU]H]VSyá
NĊRNWyUHMPRZDZDUWa pkt 28 lit. c albo d.
5a. Dochodem z W\WXáX przeniesienia akcji ]áRĪRQ\FK na rachunku LORĞFLRZ\P
F]áRQND pracowniczego funduszu emerytalnego do aktywów tego funduszu jest
UyĪQLFD SRPLĊG]\ ZDUWRĞFLą tych akcji w dniu przeniesienia, wycenionych weGáXJ zasad wyceny aktywów funduszy emerytalnych, a kosztem nabycia tych
akcji.
5b. (uchylony).
5c. (uchylony).
G'RFKRGHPRNWyU\PPRZDZXVWSNWMHVWQDGZ\ĪNDSU]\FKRGXRWU]\PaQHJRZ]ZLą]NX]XPRU]HQLHPQDGNRV]WDPLX]\VNDQLDSU]\FKRGXREOLF]RQ\PL
]JRGQLH]DUWXVWIDOERáDOERDUWXVWSNWMHĪHOLQDE\FLHQDVWąSiáR Z GURG]H VSDGNX OXE GDURZL]Q\ NRV]WDPL X]\VNDQLD SU]\FKRGX Vą Z\GDWNL
SRQLHVLRQHSU]H]VSDGNRGDZFĊOXEGDUF]\ĔFĊQDQDE\FLHW\FKXG]LDáyZOXEDkcji.
5e. Dochodem, o kWyU\PPRZDZXVWSNWDDOEREMHVWQDGZ\ĪNDSU]\FKRGX
RWU]\PDQHJR Z ]ZLą]NX ]H ]PQLHMV]HQLHP XG]LDáX NDSLWDáRZHJR Z VSyáFH R
NWyUHMPRZDZDUWDSNWOLWFDOERGDOER]Z\VWąSLHQLHP]WDNLHMVSyáNL
nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo art.
23 ust. 1 pkt 38.
6. Dochodem z RGSáDWQHJR zbycia rzeczy RNUHĞORQ\FK w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d,
MHĪHOL przychód z RGSáDWQHJR zbycia nie stanowi przychodu z G]LDáDOQRĞFL gospodarczej, jest UyĪQLFD SRPLĊG]\ przychodem uzyskanym z RGSáDWQHJR zbycia
rzeczy a kosztem ich nabycia, zmniejszona o ZDUWRĞü QDNáDGyZ poczynionych w
czasie posiadania rzeczy.
7. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem
ZáDĞFLZ\P do spraw rolnictwa, SRF]\QDMąF od roku podatkowego 2002, RJáDV]D
w drodze UR]SRU]ąG]HQLD normy szacunkowe, o których mowa w ust. 4, zmieniaMąF je corocznie w stopniu RGSRZLDGDMąF\P ZVNDĨQLNRZL wzrostu cen towarowej produkcji rolniczej, RJáDV]DQHJR przez Prezesa *áyZQHJR 8U]ĊGX Statystycznego w Dzienniku 8U]ĊGRZ\P Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
 : SU]\SDGNX SRáąF]HQLD OXE SRG]LDáX VSyáHN]]DVWU]HĪHQLHP XVW  SNW GoFKyG SU]\FKyG ZVSyOQLNDVSyáNLSU]HMPRZDQHMOXEG]LHORQHMVWDQRZLąF\QDdZ\ĪNĊ SRPLĊG]\ ZDUWRĞFLą QRPLQDOQą XG]LDáyZ DNFML  SU]\G]LHORQ\FK SU]H]
VSyáNĊ SU]HMPXMąFą OXE QRZR ]DZLą]DQą D Z\GDWNDPL QD QDE\FLH REMĊFLH 
XG]LDáyZ DNFML ZVSyáFHSU]HMPRZDQHMOXEG]LHORQHMQLHSRGOHJDRSRGDWNRZaQLX Z PRPHQFLH SRáąF]HQLD OXE SRG]LDáX VSyáHN SU]\ XVWDODQLX Gochodu z odSáDWQHJR ]E\FLD XG]LDáyZ DNFML  VSyáNL SU]HMPXMąFHM OXE QRZR ]DZLą]DQHM
wspólnik ustala koszt uzyskania przychodów na podstawie:
1) art. 22 ust. 1f – MHĪHOLXG]LDá\ DNFMH ZVSyáFHSU]HMPRZDQHMOXEG]LHORQHM
]RVWDá\REMĊWHZ]DPLDQ]DZNáDGQLHSLHQLĊĪQ\
2) art. 23 ust. 1 pkt 38 – MHĪHOLXG]LDá\ DNFMH ZVSyáFHSU]HMPRZDQHMOXEG]LeORQHM]RVWDá\QDE\WHDOERREMĊWH]DZNáDGSLHQLĊĪQ\
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 Z\VRNRĞFLZ\GDWNyZQDQDE\FLHOXEREMĊFLHXG]LDáyZ DNFML VSyáNLG]LHOonej, ustalonych zgodnie z pkt 1 lub 2, w takiej proporcji, w jakiej pozostaje
X WHJR ZVSyOQLND ZDUWRĞü QRPLQDOQD XQLFHVWZLDQ\FK XG]LDáyZ DNFML  Z
G]LHORQHMVSyáFHGRZDUWRĞFLQRPLQDOQHMXG]LDáyZ DNFML SU]HGSRG]LDáHP
SR]RVWDáDF]ĊĞüNZRW\W\FKZ\GDWNyZVWDQRZLNRV]WX]\VNDQLDSU]\FKRGyZ
] RGSáDWQHJR ]E\FLD XG]LDáyZ DNFML  VSyáHN SRG]LHORQ\FK SU]H] Z\G]LHOenie.
D-HĪHOLVSyáNDQDE\ZDRGZVSyOQLNyZLQQHMVSyáNLXG]LDá\ DNFMH WHMLQQHMVSyá
NLRUD]Z]DPLDQ]DXG]LDá\ DNFMH WHMLQQHMVSyáNLSU]HND]XMHZVSyOQLNRPWHM
LQQHM VSyáNL ZáDVQH XG]LDá\ DNFMH  DOER Z ]DPLDQ ]D XG]LDá\ DNFMH  WHM LQQHM
VSyáNLSU]HND]XMHZVSyOQLNRPWHMLQQHMVSyáNLZáDVQHXG]LDá\ DNFMH ZUD]]]aSáDWą Z JRWyZFH Z Z\VRNRĞFL QLH Z\ĪV]HM QLĪ  ZDUWRĞFL QRPLQDOQHM ZáaVQ\FK XG]LDáyZ DNFML  D Z SU]\SDGNX EUDNX ZDUWRĞFL QRPLQDOQHM – ZDUWRĞFL
U\QNRZHMW\FKXG]LDáyZ DNFML RUD]MHĪHOLZZ\QLNXQDE\FLD
  VSyáND QDE\ZDMąFD X]\VND EH]Z]JOĊGQą ZLĊNV]RĞü SUDZ JáRVX Z VSyáFH
NWyUHMXG]LDá\ DNFMH VąQDE\ZDQHDOER
 VSyáNDQDE\ZDMąFDSRVLDGDMąFDEH]Z]JOĊGQąZLĊNV]RĞüSUDZJáRVXZVSyá
FHNWyUHMXG]LDá\ DNFMH VąQDE\ZDQH]ZLĊNV]DLORĞüXG]LDáyZ DNFML ZWHM
VSyáFH
– GR SU]\FKRGyZ QLH ]DOLF]D VLĊ ZDUWRĞFL XG]LDáyZ DNFML  SU]HND]DQ\FK
ZVSyOQLNRP WHM LQQHM VSyáNL RUD] ZDUWRĞFL XG]LDáyZ DNFML  QDE\W\FK SU]H]
VSyáNĊSRGZDUXQNLHP ĪHSRGPLRW\ELRUąFHXG]LDáZWHMWUDQVDNFMLSRGOHJDMą
ZSDĔVWZLHF]áRQNRZVNLP8QLL(XURSHMVNLHMOXELQQ\PSDĔVWZLHQDOHĪąF\PGR
(XURSHMVNLHJR 2EV]DUX *RVSRGDUF]HJR RSRGDWNRZDQLX RG FDáRĞFL VZRLFK GoFKRGyZEH]Z]JOĊGXQDPLHMVFHLFKRVLąJQLĊFLD Z\PLDQDXG]LDáyZ 
E3U]HSLVXVWDVWRVXMHVLĊMHĪHOLVSyáNDQDE\ZDMąFDRUD]VSyáNDNWyUHMXG]LDá\
DNFMH VąQDE\ZDQHMHVWSRGPLRWHPZ\PLHQLRQ\PZ]DáąF]QLNXQUGRXVWaZ\ OXE VSyáNą PDMąFą VLHG]LEĊ OXE ]DU]ąG Z LQQ\P QLĪ SDĔVWZR F]áRQNRZVNLH
8QLL(XURSHMVNLHMSDĔVWZLHQDOHĪąF\PGR(XURSHMVNLHJR2EV]DUX*RVSRGDUF]ego.
9. (uchylony).
10. -HĪHOL podatnik dokonuje RGSáDWQHJR zbycia papierów ZDUWRĞFLRZ\FK nabytych
po UyĪQ\FK cenach i nie jest PRĪOLZH RNUHĞOHQLH ceny nabycia zbywanych papierów ZDUWRĞFLRZ\FK przy ustalaniu dochodu z takiego zbycia stosuje VLĊ ]DVDGĊ
ĪH NDĪGRUD]RZR zbycie dotyczy kolejno papierów ZDUWRĞFLRZ\FK nabytych najZF]HĞQLHM =DVDGĊ o której mowa w zdaniu pierwszym, stosuje VLĊ RGUĊEQLH dla
NDĪGHJR rachunku papierów wartRĞFLRZ\FK

11. Dochód VWDQRZLąF\ QDGZ\ĪNĊ SRPLĊG]\ ZDUWRĞFLą U\QNRZą akcji REMĊW\FK (nabytych) przez osoby uprawnione na podstawie XFKZDá\ walnego zgromadzenia a
wydatkami poniesionymi na ich REMĊFLH (nabycie) nie podlega opodatkowaniu w
momencie REMĊFLD (nabycia) tych akcji. =DVDGĊ RNUHĞORQą w zdaniu pierwszym
stosuje VLĊ odpowiednio do dochodu VWDQRZLąFHJR QDGZ\ĪNĊ SRPLĊG]\ wartoĞFLą U\QNRZą akcji a wydatkami poniesionymi na ich nabycie od VSyáNL posiadaMąFHM RVRERZRĞü SUDZQą która REMĊáD QDE\áD te akcje Z\áąF]QLH w celu przeniesienia W\WXáX ich ZáDVQRĞFL na osoby uprawnione na podstawie XFKZDá\ walnego zgromadzenia VSyáNL EĊGąFHM emitentem akcji.
12. Zasada, o której mowa w ust. 11, nie ma zastosowania do dochodu RVLąJQLĊWHJR
ze zbycia akcji, przez osoby uprawnione na podstawie XFKZDá\ walnego zgromadzenia VSyáNL EĊGąFHM emitentem akcji.
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12a. Przepisy ust. 11 i 12 PDMą zastosowanie do dochodu uzyskanego przez osoby
uprawnione z W\WXáX REMĊFLD (nabycia) akcji VSyáHN których siedziba znajduje VLĊ
na terytorium SDĔVWZ F]áRQNRZVNLFK Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
13. W przypadku RGSáDWQHJR zbycia SRĪ\F]RQ\FK papierów ZDUWRĞFLRZ\FK na zasadach RNUHĞORQ\FK w RGUĊEQ\FK przepisach VSU]HGDĪ krótka), dochód ustala VLĊ
na G]LHĔ w którym QDVWąSLá zwrot SRĪ\F]RQ\FK papierów ZDUWRĞFLRZ\FK lub
PLDá QDVWąSLü zgodnie z ]DZDUWą XPRZą SRĪ\F]NL tych papierów.
14. Dochodem, o którym mowa w ust. 13, uzyskanym w roku podatkowym, jest
UyĪQLFD PLĊG]\ VXPą przychodów z RGSáDWQHJR zbycia SRĪ\F]RQ\FK papierów
ZDUWRĞFLRZ\FK a wydatkami poniesionymi na nabycie zwróconych papierów
ZDUWRĞFLRZ\FK
15. Dochodem z W\WXáX inwestowania VNáDGNL ubezpieczeniowej w ]ZLą]NX z XPRZą
ubezpieczenia ]DZDUWą na podstawie przepisów o G]LDáDOQRĞFL ubezpieczeniowej,
w przypadku XEH]SLHF]HĔ ]ZLą]DQ\FK z funduszami NDSLWDáRZ\PL jest UyĪQLFD
PLĊG]\ Z\SáDFRQą NZRWą ĞZLDGF]HQLD a VXPą VNáDGHN ZSáDFRQ\FK do ]DNáDGX
XEH]SLHF]HĔ które ]RVWDá\ przekazane na fundusz NDSLWDáRZ\
16. Dochód uzyskany z W\WXáX zamiany akcji VSyáNL konsolidowanej na akcje VSyáNL
NRQVROLGXMąFHM lub prawa do ekwiwalentu w VSyáFH konsolidowanej na akcje
VSyáNL NRQVROLGXMąFHM dokonywanej na podstawie ustawy z dnia 7 ZU]HĞQLD 2007
r. o zasadach nabywania od Skarbu 3DĔVWZD akcji w procesie konsolidacji VSyáHN
sektora elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 191, poz. 1367 oraz z 2009 r. Nr 13,
poz. 70) nie podlega opodatkowaniu w momencie zamiany akcji lub prawa do
ekwiwalentu na akcje. Dochód, o którym mowa w zdaniu pierwszym, przypadaMąF\ z zamiany akcji VSyáNL konsolidowanej na zbyte akcje VSyáNL NRQVROLGXMąFHM
lub zamiany prawa do ekwiwalentu w VSyáFH konsolidowanej na akcje VSyáNL
NRQVROLGXMąFHM podlega opodatkowaniu w momencie uzyskania dochodu ze zbycia akcji VSyáNL NRQVROLGXMąFHM otrzymanych w wyniku zamiany.
 'RFKyG ] W\WXáX REMĊFLD XG]LDáyZ DNFML  Z VSyáFH NDSLWDáRZHM Z ]DPLDQ ]D
ZNáDGQLHSLHQLĊĪQ\ZSRVWDFLNQRZ-KRZZ]ZLą]NX]UHDOL]DFMąFHOX']LDáDQLD
3URJUDPX2SHUDF\MQHJR,QQRZDF\MQD*RVSRGDUNDÄ,QLFMRZDQLHG]LDáDOQRĞFL
innowacyMQHM´XVWDODVLĊ]]DVWU]HĪHQLHPXVWQDG]LHĔZNWyU\PXSá\ZD
ODWRGGQLDX]\VNDQLDSU]\FKRGXRNWyU\PPRZDZDUWXVWDZZ\VRNRĞFL
RNUHĞORQHMZHGáXJVWDQX]GQLDX]\VNDQLDSU]\FKRGX
18. W przypadku zbycia lub ustania bytu prawnego udziaáyZ DNFML  R NWyU\FK
PRZD Z XVW  SU]HG XSá\ZHP  ODW RG GQLD X]\VNDQLD SU]\FKRGX R NWyU\P
PRZDZDUWXVWDGRFKyG]W\WXáXREMĊFLDW\FKXG]LDáyZ DNFML XVWDODVLĊ
QDG]LHĔLFK]E\FLDOXEXVWDQLDE\WXSUDZQHJRZZ\VRNRĞFLRNUHĞORQHMZHGáXJ
stanu z dnia uzyskania przychodu.
Art. 24a.
1. Osoby fizyczne, VSyáNL cywilne osób fizycznych, VSyáNL jawne osób fizycznych
oraz VSyáNL partnerskie Z\NRQXMąFH G]LDáDOQRĞü JRVSRGDUF]ą Vą RERZLą]DQH
SURZDG]Lü SRGDWNRZą NVLĊJĊ przychodów i rozchodów, ]ZDQą dalej ÄNVLĊJą´ z
]DVWU]HĪHQLHP ust. 3 i 5, albo NVLĊJL rachunkowe, zgodnie z RGUĊEQ\PL przepisami, w sposób ]DSHZQLDMąF\ ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i Z\VRNRĞFL QDOHĪQHJR podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawoz2014-07-28
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dawczy, a WDNĪH XZ]JOĊGQLDü w ewidencji ĞURGNyZ WUZDá\FK oraz ZDUWRĞFL niematerialnych i prawnych informacje QLH]EĊGQH do obliczenia Z\VRNRĞFL odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 22a–22o.
1a. Podatnicy EĊGąF\ SU]HGVLĊELRUFDPL ĪHJOXJRZ\PL w rozumieniu ustawy z dnia
24 sierpnia 2006 r. o podatku WRQDĪRZ\P, SURZDG]ąF\ G]LDáDOQRĞü opodatkowaQą podatkiem WRQDĪRZ\P oraz LQQą G]LDáDOQRĞü opodatkoZDQą podatkiem dochodowym Vą RERZLą]DQL w prowadzonej NVLĊG]H albo w prowadzonych ksiĊ
gach rachunkowych, o których mowa w ust. 1, Z\RGUĊEQLü przychody i ]ZLą]ane z nimi koszty na poszczególne rodzaje G]LDáDOQRĞFL SRGOHJDMąFHM opodatkowaniu podatkiem WRQDĪRZ\P i podatkiem dochodowym.
2. 2ERZLą]HN prowadzenia NVLĊJL dotyczy UyZQLHĪ osób:
1) Z\NRQXMąF\FK G]LDáDOQRĞü na podstawie umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia, zawartych na podstawie RGUĊEQ\FK przepisów;
2) SURZDG]ąF\FK G]LDá\ specjalne produkcji rolnej, MHĪHOL osoby te ]JáRVLá\ zamiar prowadzenia tych NVLąJ
3) duchownych, które ]U]HNá\ VLĊ RSáDFDQLD ]U\F]DáWRZDQHJR podatku dochodowego.
3. 2ERZLą]HN prowadzenia NVLĊJL nie dotyczy osób, które:
1) RSáDFDMą podatek dochodowy w formach ]U\F]DáWRZDQ\FK
2) Z\NRQXMą Z\áąF]QLH XVáXJL przewozu osób i towarów taborem konnym;
3) Z\NRQXMą zawód adwokata Z\áąF]QLH w zespole adwokackim;
4) GRNRQXMą RGSáDWQHJR zbycia VNáDGQLNyZ PDMąWNX
a) po likwidacji G]LDáDOQRĞFL gospodarczej prowadzonej samodzielnie,
b) otrzymanych w ]ZLą]NX z OLNZLGDFMą VSyáNL QLHEĊGąFHM RVREą SUDZQą lub
Z\VWąSLHQLHP z takiej VSyáNL
4. 2ERZLą]HN prowadzenia NVLąJ rachunkowych dotyczy osób fizycznych, VSyáHN
cywilnych osób fizycznych, VSyáHN jawnych osób fizycznych oraz VSyáHN partnerskich, MHĪHOL ich przychody, w rozumieniu art. 14, za poprzedni rok podatkowy Z\QLRVá\ w walucie polskiej co najmniej UyZQRZDUWRĞü kwoty RNUHĞORQHM w
euro w przepisach o UDFKXQNRZRĞFL
5. Osoba fizyczna, VSyáND cywilna osób fizycznych, VSyáND jawna osób fizycznych
lub VSyáND partnerska PRĪH SURZDG]Lü NVLĊJL rachunkowe UyZQLHĪ od SRF]ąWNX
QDVWĊSQHJR roku podatkowego, MHĪHOL przychody, w rozumieniu art. 14, za poprzedni rok podatkowy Vą QLĪV]H QLĪ UyZQRZDUWRĞü w walucie polskiej kwoty
RNUHĞORQHM w euro w przepisach o UDFKXQNRZRĞFL W tym przypadku osoba ta
lub wspólnicy VSyáNL przed UR]SRF]ĊFLHP roku podatkowego Vą RERZLą]DQL do
zawiadomienia o tym naczelnika XU]ĊGX skarbowego ZáDĞFLZHJR w sprawach
opodatkowania podatkiem dochodowym.
6. :\UDĪRQH w euro ZLHONRĞFL o których mowa w ust. 4 i 5, przelicza VLĊ na ZDOXWĊ
SROVNą ZHGáXJ ĞUHGQLHJR kursu RJáDV]DQHJR przez Narodowy Bank Polski, oboZLą]XMąFHJR w dniu 30 ZU]HĞQLD roku SRSU]HG]DMąFHJR rok podatkowy.
7. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych, w drodze UR]SRU]ąG]HQLD
RNUHĞOL sposób prowadzenia podatkowej NVLĊJL przychodów i rozchodów, szczeJyáRZH warunki, jakim powinna RGSRZLDGDü ta NVLĊJD aby VWDQRZLáD dowód
SR]ZDODMąF\ na RNUHĞOHQLH ]RERZLą]DĔ podatkowych, oraz V]F]HJyáRZ\ zakres
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RERZLą]NyZ ]ZLą]DQ\FK z jej prowadzeniem, a WDNĪH terminy zawiadomienia
naczelnika XU]ĊGX skarbowego o prowadzeniu ksLĊJL
Art. 24b.
1. -HĪHOL ustalenie dochodu (straty) w sposób przewidziany w art. 24 i 24a nie jest
PRĪOLZH dochód VWUDWĊ ustala VLĊ w drodze oszacowania.
2. W przypadku podatników QLHEĊGąF\FK podatnikami, o których mowa w art. 3
ust. 1 i 3, RERZLą]DQ\FK do prowadzenia NVLąJ wymienionych w art. 24a, gdy
RNUHĞOHQLH dochodu na podstawie tych NVLąJ nie jest PRĪOLZH dochód RNUHĞOD VLĊ
w drodze oszacowania, z zastosowaniem ZVNDĨQLND dochodu w stosunku do
przychodu w Z\VRNRĞFL
1) 5% – z G]LDáDOQRĞFL w zakresie handlu hurtowego lub detalicznego;
2) 10% – z G]LDáDOQRĞFL budowlanej lub PRQWDĪRZHM albo w zakresie XVáXJ
transportowych;
3) 60% – z G]LDáDOQRĞFL w zakresie SRĞUHGQLFWZD MHĪHOL wynagrodzenie jest
RNUHĞORQH w formie prowizji;
4) 80% – z G]LDáDOQRĞFL w zakresie XVáXJ adwokackich lub rzeczoznawstwa;
5) 20% – z SR]RVWDá\FK ĨUyGHá przychodów.
3. Przez G]LDáDOQRĞü w zakresie handlu hurtowego lub detalicznego, o której mowa
w ust. 2 pkt 1, Z\NRQ\ZDQą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników QLHEĊGąF\FK podatnikami, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 3, rozumie
VLĊ RGSáDWQH zbycie towarów polskim odbiorcom bez Z]JOĊGX na miejsce zawarcia umowy.
4. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje VLĊ MHĪHOL umowa w sprawie ]DSRELHĪHQLD podwójnemu opodatkowaniu, której Rzeczpospolita Polska jest VWURQą zawarta z
krajem, na terytorium którego podatnik ma VLHG]LEĊ lub miejsce zamieszkania,
stanowi inaczej.
Art. 24c.
1. 5yĪQLFH kursowe ]ZLĊNV]DMą odpowiednio przychody jako dodatnie UyĪQLFH kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne UyĪQLFH kursowe w kwocie
Z\QLNDMąFHM z UyĪQLF\ PLĊG]\ ZDUWRĞFLDPL RNUHĞORQ\PL w ust. 2 i 3.
2. Dodatnie UyĪQLFH kursowe SRZVWDMą MHĪHOL ZDUWRĞü
1) przychodu QDOHĪQHJR Z\UDĪRQHJR w walucie obcej po przeliczeniu na ]áRWH
ZHGáXJ kursu ĞUHGQLHJR RJáDV]DQHJR przez Narodowy Bank Polski jest niĪ
sza od ZDUWRĞFL tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej weGáXJ faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;
2) poniesionego kosztu Z\UDĪRQHJR w walucie obcej po przeliczeniu na ]áRWH
ZHGáXJ kursu ĞUHGQLHJR RJáDV]DQHJR przez Narodowy Bank Polski jest wyĪ
sza od ZDUWRĞFL tego kosztu w dniu ]DSáDW\ przeliczonej ZHGáXJ faktycznie
zastosowanego kursu waluty z tego dnia;
3) otrzymanych lub nabytych ĞUodków lub ZDUWRĞFL SLHQLĊĪQ\FK w walucie obcej w dniu ich ZSá\ZX jest QLĪV]D od ZDUWRĞFL tych ĞURGNyZ lub ZDUWRĞFL
SLHQLĊĪQ\FK w dniu ]DSáDW\ lub innej formy Z\Sá\ZX tych ĞURGNyZ lub war-
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WRĞFL SLHQLĊĪQ\FK ZHGáXJ faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych
dni, z ]DVWU]HĪHQLHP pkt 4 i 5;
4) kredytu SRĪ\F]NL w walucie obcej w dniu jego udzielenia jest QLĪV]D od
ZDUWRĞFL tego kredytu SRĪ\F]NL w dniu jego zwrotu, przeliczonej ZHGáXJ
faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni;
5) kredytu SRĪ\F]NL w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest Z\ĪV]D od
ZDUWRĞFL tego kredytu SRĪ\F]NL w dniu jego VSáDW\ przeliczonej ZHGáXJ
faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.
3. Ujemne UyĪQLFH kursowe SRZVWDMą MHĪHOL ZDUWRĞü
1) przychodu QDOHĪQHJR Z\UDĪRQHJR w walucie obcej po przeliczeniu na ]áRWH
ZHGáXJ kursu ĞUHGQLHJR RJáDV]DQHJR przez Narodowy Bank Polski jest wyĪ
sza od ZDUWRĞFL tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej weGáXJ faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;
2) poniesionego kosztu Z\UDĪRQHJR w walucie obcej po przeliczeniu na ]áRWH
ZHGáXJ kursu ĞUHGQLHJR RJáDV]DQHJR przez Narodowy Bank Polski jest niĪ
sza od ZDUWRĞFL tego kosztu w dniu ]DSáDW\ przeliczonej ZHGáXJ faktycznie
zastosowanego kursu waluty z tego dnia;
3) otrzymanych lub nabytych ĞURGNyZ lub ZDUWRĞFL SLHQLĊĪQ\FK w walucie obcej w dniu ich ZSá\ZX jest Z\ĪV]D od ZDUWRĞFL tych ĞURGNyZ lub ZDUWRĞFL
SLHQLĊĪQ\FK w dniu ]DSáDW\ lub innej formy Z\Sá\ZX tych ĞURGNyZ lub warWRĞFL SLHQLĊĪQ\FK ZHGáXJ faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych
dni, z ]DVWU]HĪHQLHP pkt 4 i 5;
4) kredytu SRĪ\F]NL w walucie obcej w dniu jego udzielenia jest Z\ĪV]D od
ZDUWRĞFL tego kredytu SRĪ\F]NL w dniu jego zwrotu, przeliczonej ZHGáXJ
faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni;
5) kredytu SRĪ\F]NL w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest QLĪV]D od
ZDUWRĞFL tego kredytu SRĪ\F]NL w dniu jego VSáDW\ przeliczonej ZHGáXJ
faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.
4. Przy obliczaniu róĪQLF kursowych, o których mowa w ust. 2 i 3, XZ]JOĊGQLD VLĊ
kursy faktycznie zastosowane w przypadku VSU]HGDĪ\ lub kupna walut obcych
oraz otrzymania QDOHĪQRĞFL lub ]DSáDW\ ]RERZLą]DĔ W SR]RVWDá\FK przypadkach, a WDNĪH gdy do otrzymanych QDOHĪQRĞFL lub ]DSáDW\ ]RERZLą]DĔ nie jest
PRĪOLZH XZ]JOĊGQLHQLH faktycznie zastosowanego kursu waluty w danym dniu,
stosuje VLĊ kurs ĞUHGQL RJáDV]DQ\ przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia
roboczego SRSU]HG]DMąFHJR ten G]LHĔ
5. -HĪHOL faktycznie zastosowany kurs waluty, o którym mowa w ust. 2 i 3, jest
Z\ĪV]\ lub QLĪV]\ odpowiednio o ZLĊFHM QLĪ SRZLĊNV]RQD lub pomniejszona o
5% ZDUWRĞü kursu ĞUHGQLHJR RJáDV]DQHJR przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego SRSU]HG]DMąFHJR G]LHĔ faktycznie zastosowanego kursu
waluty, organ podatkowy PRĪH ZH]ZDü strony umowy do zmiany tej ZDUWRĞFL
lub wskazania przyczyn X]DVDGQLDMąF\FK zastosowanie kursu waluty. W razie
niedokonania zmiany ZDUWRĞFL lub niewskazania przyczyn, które X]DVDGQLDMą zastosowanie faktycznego kursu waluty, organ podatkowy RNUHĞOL ten kurs opieraMąF VLĊ na kursach walut RJáDV]DQ\FK przez Narodowy Bank Polski.
6. Przez ĞUHGQL kurs RJáDV]DQ\ przez Narodowy Bank Polski, o którym mowa w
ust. 2 i 3, rozumie VLĊ kurs z ostatniego dnia roboczego SRSU]HG]DMąFHJR G]LHĔ
uzyskania przychodu lub poniesienia kosztu.
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7. Za koszt poniesiony, o którym mowa w ust. 2 i 3, XZDĪD VLĊ koszt Z\QLNDMąF\ z
otrzymanej faktury (rachunku) albo innego dowodu w przypadku braku faktury
(rachunku), a za G]LHĔ ]DSáDW\ o którym mowa w ust. 2 i 3, G]LHĔ uregulowania
]RERZLą]DĔ w jakiejkolwiek formie, w tym w wyniku SRWUąFHQLD ZLHU]\WHOQRĞFL
8. Podatnicy Z\]QDF]DMą NROHMQRĞü wyceny ĞURGNyZ lub ZDUWRĞFL SLHQLĊĪQ\FK w
walucie obcej, o której mowa w ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 3, ZHGáXJ SU]\MĊWHM metody stosowanej w UDFKXQNRZRĞFL której nie PRJą ]PLHQLDü w trakcie roku podatkowego.
9. Przepisy ust. 2 pkt 4 i 5 oraz ust. 3 pkt 4 i 5 stosuje VLĊ odpowiednio do kapitaáRZ\FK rat kredytów SRĪ\F]HN 
10. Zasady ustalania UyĪQLF kursowych RNUHĞORQH w ust. 1–9 VWRVXMą podatnicy proZDG]ąF\ G]LDáDOQRĞü JRVSRGDUF]ą lub G]LDá\ specjalne produkcji rolnej.
Art. 24d.
1. W przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty Z\QLNDMąFHM z
faktury (rachunku), a MHĪHOL nie LVWQLDá RERZLą]HN wystawienia faktury (rachunku) – kwoty Z\QLNDMąFHM z umowy albo innego dokumentu, i nieuregulowania
tej kwoty w terminie 30 dni od daty XSá\ZX terminu SáDWQRĞFL podatnik jest obRZLą]DQ\ do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o NZRWĊ Z\QLNDMąFą
z tych dokumentów.
2. -HĪHOL termin SáDWQRĞFL jest GáXĪV]\ QLĪ 60 dni, zmniejszenia kosztów uzyskania
przychodów o NZRWĊ Z\QLNDMąFą z dokumentów, o których mowa w ust. 1, dokonuje VLĊ z XSá\ZHP 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania
przychodów, o ile nie ]RVWDáD ona uregulowana w tym terminie.
3. Zmniejszenia, o którym mowa w ust. 1 lub 2, dokonuje VLĊ w PLHVLąFX w którym
XSá\ZD termin RNUHĞORQ\ w tych przepisach.
4. -HĪHOL po dokonaniu zmniejszenia, o którym mowa w ust. 1 lub 2, ]RERZLą]DQLH
zostanie uregulowane, podatnik w PLHVLąFX w którym XUHJXORZDá ]RERZLą]anie, ]ZLĊNV]D koszty uzyskania przychodów o NZRWĊ dokonanego zmniejszenia.
5. -HĪHOL w PLHVLąFX w którym podatnik ma RERZLą]HN GRNRQDü zmniejszenia, o
którym mowa w ust. 1 lub 2, podatnik nie ponosi kosztów uzyskania przychodów lub poniesione koszty Vą QLĪV]H od kwoty zmniejszenia, wówczas ma oboZLą]HN ]ZLĊNV]\ü przychody o NZRWĊ o NWyUą nie ]RVWDá\ zmniejszone koszty
uzyskania przychodów.
6. Przepisy ust. 1–5 stosuje VLĊ odpowiednio, w przypadku nabycia lub wytworzenia ĞURGNyZ WUZDá\FK albo nabycia ZDUWRĞFL niematerialnych i prawnych, do tej
F]ĊĞFL odpisów amortyzacyjnych, które podatnik ]DOLF]\á do kosztów uzyskania
przychodów.
7. W przypadku nabycia lub wytworzenia ĞURGNyZ WUZDá\FK albo nabycia ZDUWRĞFL
niematerialnych i prawnych, MHĪHOL termin, o którym mowa w ust. 1 lub 2, XSáywa nie SyĨQLHM QLĪ w PLHVLąFX QDVWĊSXMąF\P po PLHVLąFX wprowadzenia ich do
ewidencji, do kosztów uzyskania przychodów zalicza VLĊ odpisy amortyzacyjne
od tych ĞURGNyZ WUZDá\FK lub ZDUWRĞFL niematerialnych i prawnych w F]ĊĞFL w
jakiej ich cena nabycia lub koszt wytworzenia Z\QLNDMąF\ z dokumentów, o których mowa w ust. 1, ]RVWDá\ uregulowane w terminie RNUHĞORQ\P w ust. 1 lub 2.
-HĪHOL ]RERZLą]DQLH ]RVWDáR uregulowane w terminie SyĨQLHMV]\P podatnik w
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PLHVLąFX uregulowania tego ]RERZLą]DQLD ]ZLĊNV]D koszty uzyskania przychodów o NZRWĊ odpisów amortyzacyjnych, które nie ]RVWDá\ zaliczone do kosztów
uzyskania przychodów na podstawie zdania pierwszego.
8. -HĪHOL zgodnie z art. 22 zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów kwoty wyQLNDMąFHM z dokumentów, o których mowa w ust. 1, QDVWąSL po XSá\ZLH terminu
RNUHĞORQHJR w ust. 1 lub 2, to zaliczenie tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów QDVWĊSXMH z XZ]JOĊGQLHniem art. 22, z tym ĪH nie ZF]HĞQLHM QLĪ w mieVLąFX jej uregulowania.
9. Przepisy ust. 1–8 stosuje VLĊ odpowiednio, w przypadku gdy ]RERZLą]DQLH zostaáR ]DSáDFRQH w F]ĊĞFL
10. Przepisy ust. 1–9 stosuje VLĊ odpowiednio, MHĪHOL termin, o którym mowa w ust. 1
lub 2, XSá\ZD po likwidacji pozarolniczej G]LDáDOQRĞFL gospodarczej, likwidacji
G]LDáyZ specjalnych produkcji rolnej albo zmianie formy opodatkowania na zryF]DáWRZDQą IRUPĊ opodatkowania RNUHĞORQą w ustawie o ]U\F]DáWRZDQ\P podatku dochodowym albo w ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku WRQDĪowym lub w odniesieniu do G]LDáyZ specjalnych produkcji rolnej zmianie zasad
ustalania dochodu, z tym ĪH zmniejszenie albo ]ZLĊNV]HQLH kosztów uzyskania
przychodów lub ]ZLĊNV]HQLH przychodów QDVWĊSXMH za rok podatkowy, w którym QDVWąSLáD likwidacja tej G]LDáDOQRĞFL lub G]LDáyZ specjalnych produkcji rolnej albo za rok podatkowy SRSU]HG]DMąF\ rok podatkowy, w którym QDVWąSLáD
zmiana formy opodatkowania lub zmiana zasad ustalania dochodu.
11. Przepisy ust. 1–10 VWRVXMą podatnicy SURZDG]ąF\ SR]DUROQLF]ą G]LDáDOQRĞü goVSRGDUF]ą lub dziDá\ specjalne produkcji rolnej.
Art. 25.
1. -HĪHOL
1) podatnik podatku dochodowego PDMąF\ VLHG]LEĊ ]DU]ąG lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej „podmiotem krajowym”, bierze XG]LDá EH]SRĞUHGQLR lub SRĞUHGQLR w ]DU]ąG]DQLX
SU]HGVLĊELRUVWZHP SRáRĪRQ\P za JUDQLFą lub w jego kontroli albo posiada
XG]LDá w kapitale tego SU]HGVLĊELRUVWZD albo
2) osoba fizyczna lub prawna PDMąFD miejsce zamieszkania albo VLHG]LEĊ (zaU]ąG za JUDQLFą zwana dalej „podmiotem zagranicznym”, bierze XG]LDá
EH]SRĞUHGQLR lub SRĞUHGQLR w ]DU]ąG]DQLX podmiotem krajowym lub w jego
kontroli albo posiada XG]LDá w kapitale tego podmiotu krajowego, albo
3) te same osoby prawne lub fizyczne UyZQRF]HĞQLH EH]SRĞUHGQLR lub SRĞUHdnio ELRUą XG]LDá w ]DU]ąG]DQLX podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym lub w ich kontroli albo SRVLDGDMą XG]LDá w kapitale tych podmiotów
– i MHĪHOL w wyniku takich SRZLą]DĔ ]RVWDQą ustalone lub narzucone warunki
UyĪQLąFH VLĊ od warunków, które XVWDOLá\E\ PLĊG]\ VREą QLH]DOHĪQH podmioty, i
w wyniku tego podmiot nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niĪ
sze od tych, jakich QDOHĪDáRE\ RF]HNLZDü gdyby wymienione SRZLą]DQLD nie
LVWQLDá\ – dochody danego podmiotu oraz QDOHĪQ\ podatek RNUHĞOD VLĊ bez
XZ]JOĊGQLHQLD warunków Z\QLNDMąF\FK z tych SRZLą]DĔ
2. Dochody, o których mowa w ust. 1, RNUHĞOD VLĊ w drodze oszacowania, VWRVXMąF
QDVWĊSXMąFH metody:
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1) porównywalnej ceny niekontrolowanej;
2) ceny RGSU]HGDĪ\
3) UR]VąGQHM PDUĪ\ („koszt plus”).
3. -HĪHOL nie jest PRĪOLZH zastosowanie metod wymienionych w ust. 2, stosuje VLĊ
metody zysku transakcyjnego.
3a. W przypadku wydania przez ZáDĞFLZ\ organ podatkowy, na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, decyzji o uznaniu SUDZLGáRZRĞFL wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej PLĊG]\ podmiotami SRZLą]DQ\PL w
zakresie RNUHĞORQ\P w tej decyzji stosuje VLĊ PHWRGĊ w niej ZVND]DQą
4. Przepisy ust. 1–3a stosuje VLĊ odpowiednio, gdy:
1) podmiot krajowy bierze XG]LDá EH]SRĞUHGQLR lub SRĞUHGQLR w ]DU]ąG]DQLX
innym podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada XG]LDá w kapitale innego podmiotu krajowego, albo
2) te same osoby prawne lub fizyczne UyZQRF]HĞQLH EH]SRĞUHGQLR lub SRĞUHdnio ELRUą XG]LDá w ]DU]ąG]DQLX podmiotami krajowymi lub w ich kontroli
albo SRVLDGDMą XG]LDá w kapitale tych podmiotów.
4a. W przypadku gdy podmiot krajowy dokonuje transakcji z podmiotem PDMąF\P
miejsce zamieszkania, VLHG]LEĊ lub ]DU]ąG na terytorium lub w kraju wymienionym w UR]SRU]ąG]HQLX o którym mowa w art. 25a ust. 6, a warunki ustalone w
takiej transakcji RGELHJDMą od warunków jakie XVWDOLá\E\ PLĊG]\ VREą QLH]DOHĪQH
podmioty i w wyniku tego podmiot krajowy nie wykazuje dochodów lub wykazuje dochody w ]DQLĪRQHM Z\VRNRĞFL – dochody podmiotu krajowego RNUHĞOD VLĊ
w drodze oszacowania VWRVXMąF metody wskazane w ust. 2 i 3 lub stosuje VLĊ odpowiednio art. 19.
5. Przepisy ust. 4 stosuje VLĊ UyZQLHĪ do SRZLą]DĔ o charakterze rodzinnym lub
Z\QLNDMąF\FK ze stosunku pracy albo PDMąWNRZ\FK SRPLĊG]\ podmiotami krajowymi lub osobami SHáQLąF\PL w tych podmiotach funkcje ]DU]ąG]DMąFH lub
kontrolne albo nadzorcze oraz MHĪHOL którakolwiek osoba áąF]\ funkcje ]DU]ąG]aMąFH lub kontrolne albo nadzorcze w tych podmiotach.
5a. Posiadanie XG]LDáX w kapitale innego podmiotu, o którym mowa w ust. 1 i 4,
oznacza V\WXDFMĊ w której dany podmiot EH]SRĞUHGQLR lub SRĞUHGQLR posiada w
kapitale innego podmiotu XG]LDá nie mniejszy QLĪ 5%.
5b. 2NUHĞODMąF ZLHONRĞü XG]LDáX SRĞUHGQLHJR jaki podmiot posiada w kapitale innego podmiotu, przyjmuje VLĊ ]DVDGĊ ĪH MHĪHOL jeden podmiot posiada w kapitale
drugiego podmiotu RNUHĞORQ\ XG]LDá a ten drugi posiada taki sam XG]LDá w kapitale innego podmiotu, to pierwszy podmiot posiada XG]LDá SRĞUHGQL w kapitale
tego innego podmiotu w tej samej Z\VRNRĞFL MHĪHOL ZDUWRĞFL te Vą UyĪQH za wyVRNRĞü XG]LDáX SRĞUHGQLHJR przyjmuje VLĊ ZDUWRĞü QLĪV]ą
6. Przez SRMĊFLH SRZLą]DĔ rodzinnych, o których mowa w ust. 5, rozumie VLĊ maá
ĪHĔVWZR oraz SRNUHZLHĔVWZR lub powinowactwo do drugiego stopnia.
6a. Przepisy ust. 1–3 stosuje VLĊ odpowiednio przy RNUHĞODQLX F]ĊĞFL dochodu u podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, SURZDG]ąFHJR G]LDáDOQRĞü poprzez poáRĪRQ\ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny ]DNáDG podlegają
cej przypisaniu temu ]DNáDGRZL
6b. -HĪHOL dochody podatnika EĊGąFHJR podmiotem krajowym ]RVWDQą przez adminiVWUDFMĊ SRGDWNRZą innego SDĔVWZD uznane za dochody SRZLą]DQHJR z podatni2014-07-28
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kiem podmiotu zagranicznego i zaliczone do SRGOHJDMąF\FK opodatkowaniu dochodów tego podmiotu zagranicznego, w celu wyeliminowania podwójnego
opodatkowania dokonuje VLĊ korekty dochodów podatnika EĊGąFHJR podmiotem
krajowym, MHĪHOL przepisy ZáDĞFLZ\FK umów PLĊG]\QDURGRZ\FK których VWURQą
jest Rzeczpospolita Polska, WDNą NRUHNWĊ SU]HZLGXMą
6c. Korekta dochodów, o której mowa w ust. 6b, VáXĪ\ RNUHĞOHQLX dochodów podatnika EĊGąFHJR podmiotem krajowym, jakie E\á\E\ przez ten podmiot uzyskane,
gdyby warunki handlowe lub finansowe ustalone z podmiotem zagranicznym, o
którym mowa w ust. 6b, RGSRZLDGDá\ warunkom, jakie E\á\E\ uzgodnione miĊ
dzy podmiotami QLH]DOHĪQ\PL
6d. Przepisy ust. 6b i 6c stosuje VLĊ odpowiednio do podmiotu zagranicznego posiaGDMąFHJR na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny ]DNáDG w zakresie dochodów uzyskanych za SRĞUHGQLFWZHP tego ]DNáDGX i XZ]JOĊGQLRQ\FK w
jego dochodach.
7. (uchylony).
7a. (uchylony).
8. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych RNUHĞOL w drodze rozporzą
dzenia, sposób i tryb RNUHĞODQLD dochodów w drodze oszacowania oraz sposób i
tryb eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków
SU]HGVLĊELRUVWZ SRZLą]DQ\FK XZ]JOĊGQLDMąF w V]F]HJyOQRĞFL wytyczne Organizacji :VSyáSUDF\ Gospodarczej i Rozwoju, a WDNĪH postanowienia Konwencji
z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w
przypadku korekty zysków SU]HGVLĊELRUVWZ SRZLą]DQ\FK 25) oraz Kodeksu poVWĊSRZDQLD ZVSLHUDMąFHJR skuteczne wykonanie Konwencji w sprawie unikania
podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków SU]HGVLĊELRUVWZ poZLą]DQ\FK (Dz. Urz. UE C 176 z 28.07.2006, str. 8–12).
Art. 25a.
1. Podatnicy GRNRQXMąF\ transakcji z podmiotami SRZLą]DQ\PL z tymi podatnikami
– w rozumieniu art. 25 ust. 1 i 4 – lub transakcji, w ]ZLą]NX z którymi ]DSáDWD
QDOHĪQRĞFL Z\QLNDMąF\FK z takich transakcji dokonywana jest EH]SRĞUHGQLR lub
SRĞUHGQLR na rzecz podmiotu PDMąFHJR miejsce zamieszkania, VLHG]LEĊ lub zaU]ąG na terytorium lub w kraju VWRVXMąF\P V]NRGOLZą NRQNXUHQFMĊ SRGDWNRZą Vą
RERZLą]DQL do VSRU]ąG]HQLD dokumentacji podatkowej takiej (takich) transakcji,
REHMPXMąFHM
1) RNUHĞOHQLH funkcji, jakie VSHáQLDü EĊGą podmioty XF]HVWQLF]ąFH w transakcji
XZ]JOĊGQLDMąF XĪ\WH aktywa i podejmowane ryzyko);
25)

5DW\ILNRZDQDXVWDZą]GQLDF]HUZFDURUDW\ILNDFML.RQZHQFMLVSRU]ądzonej w Brukseli
GQLDJUXGQLDUZVSUDZLHSU]\VWąSLHQLD5HSXEOLNL&]HVNLHM5HSXEOLNL(VWRĔVNLHM5HSXEOiNL&\SU\MVNLHM5HSXEOLNLàRWHZVNLHM5HSXEOLNL/LWHZVNLHM5HSXEOLNL:ĊJLHUVNLHM5HSXEOLNL0DlW\5]HF]\SRVSROLWHM3ROVNLHM5HSXEOLNL6áRZHQLLL5HSXEOLNL6áRZDFNLHMGR.RQZHQFMLZVSUDZLH
HOLPLQRZDQLDSRGZyMQHJRRSRGDWNRZDQLDZSU]\SDGNXNRUHNW\]\VNyZSU]HGVLĊELRUVWZSRZLą]aQ\FKVSRU]ąG]RQHMZ%UXNVHOLGQLDOLSFDU]PLHQLRQHM.RQZHQFMąZVSUDZLHSU]\VWąSLenia Republiki Austrii, Republiki Finlandii, Królestwa Szwecji do Konwencji w sprawie eliminoZDQLD SRGZyMQHJR RSRGDWNRZDQLD Z SU]\SDGNX NRUHNW\ ]\VNyZ SU]HGVLĊELRUVWZ SRZLą]DQ\FK
VSRU]ąG]RQą Z %UXNVHOL GQLD  JUXGQLD  U RUD] 3URWRNRáHP ]PLHQLDMąF\P .RQZHQFMĊ Z
sprawie eliPLQRZDQLD SRGZyMQHJR RSRGDWNRZDQLD Z SU]\SDGNX NRUHNW\ ]\VNyZ SU]HGVLĊELRUVWZ
SRZLą]DQ\FKVSRU]ąG]RQ\PZ%UXNVHOLGQLDPDMDU ']81USR] 
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2) RNUHĞOHQLH wszystkich przewidywanych kosztów ]ZLą]DQ\FK z WUDQVDNFMą
oraz IRUPĊ i termin ]DSáDW\
3) PHWRGĊ i sposób kalkulacji zysków oraz RNUHĞOHQLH ceny przedmiotu transakcji;
4) RNUHĞOHQLH strategii gospodarczej oraz innych G]LDáDĔ w jej ramach – w
przypadku gdy na ZDUWRĞü transakcji PLDáD ZSá\Z strategia SU]\MĊWD przez
podmiot;
5) wskazanie innych czynników – w przypadku gdy w celu RNUHĞOHQLD ZDUWRĞFL
przedmiotu transakcji przez podmioty XF]HVWQLF]ąFH w transakcji XZ]JOĊdnione ]RVWDá\ te inne czynniki;
6) RNUHĞOHQLH oczekiwanych przez podmiot RERZLą]DQ\ do VSRU]ąG]HQLD dokumentacji NRU]\ĞFL ]ZLą]DQ\FK z uzyskaniem ĞZLDGF]HĔ – w przypadku
umów GRW\F]ąF\FK ĞZLDGF]HĔ (w tym XVáXJ o charakterze niematerialnym.
2. 2ERZLą]HN o którym mowa w ust. 1, obejmuje WUDQVDNFMĊ lub transakcje PLĊG]\
podmiotami SRZLą]DQ\PL w których áąF]QD kwota (lub jej UyZQRZDUWRĞü wyQLNDMąFD z umowy lub U]HF]\ZLĞFLH ]DSáDFRQD w roku podatkowym áąF]QD kwota wymagalnych w roku podatkowym ĞZLDGF]HĔ przekracza równowarWRĞü
1) 30 000 euro – w przypadku ĞZLDGF]HQLD XVáXJ VSU]HGDĪ\ lub XGRVWĊSQLHQLD
ZDUWRĞFL niematerialnych i prawnych, albo
2) 50 000 euro – w SR]RVWDá\FK przypadkach.
3. 2ERZLą]HN VSRU]ąG]HQLD dokumentacji, o którym mowa w ust. 1, obejmuje rówQLHĪ WUDQVDNFMĊ w ]ZLą]NX z NWyUą ]DSáDWD QDOHĪQRĞFL Z\QLNDMąFD z takiej transakcji dokonywana jest EH]SRĞUHGQLR lub SRĞUHGQLR na rzecz podmiotu PDMąFHJR
miejsce zamieszkania, VLHG]LEĊ lub ]DU]ąG na terytorium lub w kraju VWRVXMąF\P
V]NRGOLZą NRQNXUHQFMĊ SRGDWNRZą MHĪHOL áąF]QD kwota (lub jej UyZQRZDUWRĞü
Z\QLNDMąFD z umowy lub U]HF]\ZLĞFLH ]DSáDFRQD w roku podatkowym áąF]QD
kwota wymagalnych w roku podatkowym ĞZLDGF]HĔ przekracza UyZQRZDUWRĞü
20 000 euro.
4. Na ĪąGDQLH organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnicy Vą
RERZLą]DQL do SU]HGáRĪHQLD dokumentacji, o której mowa w ust. 1–3, w terminie
7 dni od dnia GRUĊF]HQLD ĪąGDQLD tej dokumentacji przez te organy.
5. :\UDĪRQH w euro ZLHONRĞFL o których mowa w ust. 2 i 3, przelicza VLĊ na ZDOXWĊ
SROVNą po ĞUHGQLP kursie RJáDV]DQ\P przez Narodowy Bank Polski, RERZLą]uMąF\P w ostatnim dniu roku podatkowego SRSU]HG]DMąFHJR rok podatkowy, w
którym ]RVWDáD zawarta transakcja REMĊWD RERZLą]NLHP o którym mowa w ust. 1.
5a. Przepisy ust. 1–5 stosuje VLĊ odpowiednio do podatników, o których mowa w art.
3 ust. 2a, SURZDG]ąF\FK G]LDáDOQRĞü poprzez SRáRĪRQ\ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny ]DNáDG
6. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych RNUHĞOL w drodze rozporzą
dzenia, wykaz krajów i terytoriów VWRVXMąF\FK V]NRGOLZą NRQNXUHQFMĊ podatkoZą 6SRU]ąG]DMąF wykaz krajów i terytoriów, minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych XZ]JOĊGQLD w V]F]HJyOQRĞFL WUHĞü XVWDOHĔ w tym zakresie podMĊW\FK przez 2UJDQL]DFMĊ :VSyáSUDF\ Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
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5R]G]LDá 6
Podstawa obliczenia i Z\VRNRĞü podatku

Art. 26.
1. 3RGVWDZĊ obliczenia podatku, z ]DVWU]HĪHQLHP art. 29–30c oraz art. 30e, stanowi
dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 3b–3e, 4, 4a–4e, ust. 6 lub art.
24b ust. 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwot:
1) (uchylony);
2) VNáDGHN RNUHĞORQ\FK w ustawie z dnia 13 SDĨG]LHUQLND 1998 r. o systemie
XEH]SLHF]HĔ VSRáHF]Q\FK
a) ]DSáDFRQ\FK w roku podatkowym EH]SRĞUHGQLR na ZáDVQH ubezpieczenia
emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z
nim ZVSyáSUDFXMąF\FK
b) SRWUąFRQ\FK w roku podatkowym przez SáDWQLND ze ĞURGNyZ podatnika, z
tym ĪH w przypadku podatnika RVLąJDMąFHJR przychody RNUHĞORQH w art.
12 ust. 6, tylko w F]ĊĞFL obliczonej, w sposób RNUHĞORQ\ w art. 33 ust. 4,
od przychodu SRGOHJDMąFHJR opodatkowaniu
– odliczenie nie dotyczy VNáDGHN których SRGVWDZĊ wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy, oraz VNáDGHN
których SRGVWDZĊ wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku;
2a) VNáDGHN ]DSáDFRQ\FK w roku podatkowym ze ĞURGNyZ podatnika na oboZLą]NRZH ubezpieczenie VSRáHF]QH podatnika lub osób z nim ZVSyáSUDFXMą
cych, zgodnie z przepisami GRW\F]ąF\PL RERZLą]NRZHJR ubezpieczenia
VSRáHF]QHJR RERZLą]XMąF\PL w innym QLĪ Rzeczpospolita Polska SDĔVWZLH
F]áRQNRZVNLP Unii Europejskiej lub w innym SDĔVWZLH QDOHĪąF\P do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej, z
]DVWU]HĪHniem ust. 13a–13c;
2b) ZSáDW na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego dokonanych
przez podatnika w roku podatkowym, do Z\VRNRĞFL RNUHĞORQHM w przepisach o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego;
3) (uchylony);
4) (uchylony);
5) dokonanych w roku podatkowym zwrotów QLHQDOHĪQLH pobranych ĞZLDdF]HĔ które uprzednio ]ZLĊNV]\á\ dochód SRGOHJDMąF\ opodatkowaniu, w
kwotach XZ]JOĊGQLDMąF\FK pobrany podatek dochodowy, MHĪHOL zwroty te
nie ]RVWDá\ SRWUąFRQH przez SáDWQLND
6) wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków ]ZLą]DQ\FK z XáDWZLHQLHP
wykonywania F]\QQRĞFL Ī\FLRZ\FK poniesionych w roku podatkowym
przez podatnika EĊGąFHJR RVREą QLHSHáQRVSUDZQą lub podatnika, na którego
utrzymaniu Vą osoby QLHSHáQRVSUDZQH
6a) wydatków ponoszonych przez podatnika z W\WXáX XĪ\WNRZDQLD sieci Internet,
w Z\VRNRĞFL QLHSU]HNUDF]DMąFHM w roku podatkowym kwoty 760 ]á
7) (uchylony);
8) (uchylony);
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9) darowizn przekazanych na cele:
a) RNUHĞORQH w art. 4 ustawy o G]LDáDOQRĞFL SRĪ\WNX publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub UyZQRZDĪQ\P
organizacjom RNUHĞORQ\P w przepisach UHJXOXMąF\FK G]LDáDOQRĞü SRĪ\WNX
publicznego RERZLą]XMąF\FK w innym QLĪ Rzeczpospolita Polska paĔ
stwie F]áRQNRZVNLP Unii Europejskiej lub innym SDĔVWZLH QDOHĪąF\P do
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, SURZDG]ąF\P G]LDáDOQRĞü SRĪ\tku publicznego w sferze ]DGDĔ publicznych, UHDOL]XMąF\P te cele, z zaVWU]HĪHQLHP ust. 6e,
b) kultu religijnego,
c) krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi zgodnie z
art. 6 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej VáXĪELH krwi (Dz. U.
Nr 106, poz. 681, z SyĨQ zm. 26)), w Z\VRNRĞFL ekwiwalentu SLHQLĊĪQHJR
za SREUDQą krew RNUHĞORQHJR przepisami wydanymi na podstawie art. 11
ust. 2 tej ustawy
– w Z\VRNRĞFL dokonanej darowizny, nie ZLĊFHM jednak QLĪ kwoty stanoZLąFHM 6% dochodu;
10) (uchylony);
2. (uchylony).
3. (uchylony).
4. (uchylony).
5. àąF]QD kwota RGOLF]HĔ z W\WXáyZ RNUHĞORQ\FK w ust. 1 pkt 9 nie PRĪH przekroF]\ü w roku podatkowym kwoty VWDQRZLąFHM 6% dochodu, z tym ĪH odliczeniu
nie SRGOHJDMą darowizny poniesione na rzecz:
1) osób fizycznych;
2) osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych QLHPDMąF\FK RVRERZRĞFL
prawnej, SURZDG]ąF\FK G]LDáDOQRĞü JRVSRGDUF]ą SROHJDMąFą na wytwarzaniu
wyrobów SU]HP\VáX elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a WDNĪH SR]RVWDá\FK wyrobów alkoholowych o ]DZDUWRĞFL alkoholu SRZ\ĪHM 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z XG]LDáHP tych metali, lub handlu tymi wyrobami.
6. -HĪHOL przedmiotem darowizny Vą towary opodatkowane podatkiem od towarów i
XVáXJ za NZRWĊ darowizny XZDĪD VLĊ ZDUWRĞü towaru wraz z podatkiem od towarów i XVáXJ w F]ĊĞFL SU]HNUDF]DMąFHM NZRWĊ podatku naliczonego, NWyUą podatnik
ma prawo RGOLF]\ü zgodnie z przepisami o podatku od towarów i XVáXJ z W\WXáX
dokonania tej darowizny. Przy RNUHĞODQLX ZDUWRĞFL tych darowizn stosuje VLĊ odpowiednio art. 19.
6a. (uchylony).
6b. Podatnicy NRU]\VWDMąF\ z odliczenia darowizn, o którym mowa w ust. 1 pkt 9
oraz Z\QLNDMąFHJR z RGUĊEQ\FK ustaw, Vą RERZLą]DQL Z\ND]Dü w zeznaniu, o
którym mowa w art. 45 ust. 1, NZRWĊ przekazanej darowizny, NZRWĊ dokonanego

26)

=PLDQ\Z\PLHQLRQHMXVWDZ\]RVWDá\RJáRV]RQHZ']8]U1USR]]r. Nr
126, poz. 1382, z 2003 r. Nr 223, poz. 2215, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2010 r. Nr 96, poz. 620
oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654.
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odliczenia oraz dane SR]ZDODMąFH na LGHQW\ILNDFMĊ obdarowanego, w szczególQRĞFL jego QD]ZĊ i adres.
6c. W przypadku zwrotu dokonanej darowizny, obdarowany jest RERZLą]DQ\ przeND]Dü XU]ĊGRZL skarbowemu LQIRUPDFMĊ o zwróconej podatnikowi GDURZLĨQLH
w terminie PLHVLąFD od dnia dokonania zwrotu.
6d. Przepis ust. 7 stosuje VLĊ odpowiednio do darowizn odliczanych na podstawie
RGUĊEQ\FK ustaw.
6e. Prawo do odliczenia darowizny, o której mowa w ust. 1 pkt 9 lit. a, na rzecz organizacji RNUHĞORQHM w przepisach UHJXOXMąF\FK G]LDáDOQRĞü SRĪ\WNX publicznego
RERZLą]XMąF\FK w innym QLĪ Rzeczpospolita Polska SDĔVWZLH F]áRQNRZVNLP
Unii Europejskiej lub innym SDĔVWZLH QDOHĪąF\P do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, SURZDG]ąFHM G]LDáDOQRĞü SRĪ\WNX publicznego w sferze ]DGDĔ publicznych, SU]\VáXJXMH podatnikowi pod warunkiem:
1) udokumentowania przez podatnika RĞZLDGF]HQLHP tej organizacji, LĪ na
G]LHĔ przekazania darowizny E\áD ona UyZQRZDĪQą RUJDQL]DFMą do organizacji, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o G]LDáDOQRĞFL SRĪ\WNX publicznego, UHDOL]XMąFą cele RNUHĞORQH w art. 4 ustawy o G]LDáDOQRĞFL SRĪ\WNX
publicznego i SURZDG]ąFą G]LDáDOQRĞü SRĪ\WNX publicznego w sferze ]DGDĔ
publicznych oraz
2) istnienia podstawy prawnej Z\QLNDMąFHM z umowy o unikaniu podwójnego
opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów PLĊG]\QDURGRZ\FK których VWURQą jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego SDĔVWZD na którego
terytorium organizacja posiada VLHG]LEĊ
6f. Odliczenia darowizn, o którym mowa w ust. 1 pkt 9, nie stosuje VLĊ w przypadku,
gdy podatnik ]DOLF]\á ZDUWRĞü przekazanej darowizny do kosztów uzyskania
przychodów na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 11.
6g. Odliczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2b, dokonuje VLĊ w zeznaniu podatkowym.
6h. Odliczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 6a, SU]\VáXJXMH podatnikowi Z\áąF]QLH
w kolejno po sobie QDVWĊSXMąF\FK dwóch latach podatkowych, MHĪHOL w okresie
SRSU]HG]DMąF\P te lata nie NRU]\VWDá z tego odliczenia.
7. :\VRNRĞü wydatków na cele RNUHĞORQH w ust. 1, z ]DVWU]HĪHQLHP ust. 7c, ustala
VLĊ na podstawie:
1) GRZRGX ZSáDW\ QD UDFKXQHN SáDWQLF]\ REGDURZDQHJR OXE MHJR UDFKXQHN Z
EDQNXLQQ\QLĪUDFKXQHNSáDWQLF]\– ZSU]\SDGNXGDURZL]Q\SLHQLĊĪQHM
2) dowodu, z którego Z\QLNDMą dane LGHQW\ILNXMąFH GDUF]\ĔFĊ oraz ZDUWRĞü
przekazanej darowizny wraz z RĞZLDGF]HQLHm obdarowanego o jej SU]\MĊFLX
– w przypadku darowizny innej QLĪ SLHQLĊĪQD lub innej QLĪ RNUHĞORQD w ust.
1 pkt 9 lit. c;
3) ]DĞZLDGF]HQLD jednostki organizacyjnej UHDOL]XMąFHM zadania w zakresie pobierania krwi o LORĞFL EH]SáDWQLH oddanej krwi lub jej VNáDGQLNyZ przez
NUZLRGDZFĊ
4) dokumentu VWZLHUG]DMąFHJR ich poniesienie, ]DZLHUDMąFHJR w V]F]HJyOQRĞFL
dane LGHQW\ILNXMąFH NXSXMąFHJR RGELRUFĊ XVáXJL lub towaru) i VSU]HGDMąFe-
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go (towar lub XVáXJĊ  rodzaj zakupionego towaru lub XVáXJL oraz NZRWĊ zaSáDW\ – w przypadkach innych QLĪ wymienione w pkt 1–3.
7a. Za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 6, XZDĪD VLĊ wydatki poniesione na:
1) DGDSWDFMĊ i Z\SRVDĪHQLH PLHV]NDĔ oraz budynków mieszkalnych stosownie
do potrzeb Z\QLNDMąF\FK z QLHSHáQRVSUDZQRĞFL
2) przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb Z\QLNDMąF\FK z nieSHáQRVSUDZQRĞFL
3) zakup i QDSUDZĊ indywidualnego VSU]ĊWX XU]ąG]HĔ i QDU]ĊG]L technicznych
QLH]EĊGQ\FK w rehabilitacji oraz XáDWZLDMąF\FK wykonywanie F]\QQRĞFL Īyciowych, stosownie do potrzeb Z\QLNDMąF\FK z QLHSHáQRVSUDZQRĞFL z wyMąWNLHP VSU]ĊWX gospodarstwa domowego;
4) zakup wydawnictw i PDWHULDáyZ (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb Z\QLNDMąF\FK z QLHSHáQRVSUDZQRĞFL
5) RGSáDWQRĞü za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym;
6) RGSáDWQRĞü za pobyt na leczeniu w ]DNáDG]LH lecznictwa uzdrowiskowego, za
pobyt w ]DNáDG]LH rehabilitacji leczniczej, ]DNáDGDFK RSLHNXĔF]Rleczniczych i SLHOĊJQDF\MQR-RSLHNXĔF]\FK oraz RGSáDWQRĞü za zabiegi rehabilitacyjne;
7) RSáDFHQLH przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz
osób z QLHSHáQRVSUDZQRĞFLą QDU]ąGX ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, w kwocie QLHSU]HNUDF]DMąFHM w roku podatkowym 2280 ]á
8) utrzymanie przez osoby niewidome i QLHGRZLG]ąFH zaliczone do I lub II
grupy inwalidztwa oraz osoby z QLHSHáQRVSUDZQRĞFLą QDU]ąGX ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa DV\VWXMąFHJR o którym mowa w ustawie o
rehabilitacji zawodowej, w kwocie QLHSU]HNUDF]DMąFHM w roku podatkowym
2280 ]á
9) RSLHNĊ SLHOĊJQLDUVNą w domu nad RVREą QLHSHáQRVSUDZQą w okresie przeZOHNáHM choroby XQLHPRĪOLZLDMąFHM poruszanie VLĊ oraz XVáXJL RSLHNXĔF]H
ĞZLDGF]RQH dla osób QLHSHáQRVSUDZQ\FK zaliczonych do I grupy inwalidztwa;
10) RSáDFHQLH WáXPDF]D MĊ]\ND migowego;
11) kolonie i obozy dla dzieci i PáRG]LHĪ\ QLHSHáQRVSUDZQHM oraz dzieci osób
QLHSHáQRVSUDZQ\FK które nie XNRĔF]\á\ 25 roku Ī\FLD
12) leki – w Z\VRNRĞFL VWDQRZLąFHM UyĪQLFĊ SRPLĊG]\ faktycznie poniesionymi
wydatkami w danym PLHVLąFX a NZRWą 100 ]á MHĞOL lekarz specjalista
stwierdzi, ĪH osoba QLHSHáQRVSUDZQD powinna VWRVRZDü RNUHĞORQH leki (stale
lub czasowo);
RGSáDWQ\ konieczny przewóz na QLH]EĊGQH zabiegi leczniczorehabilitacyjne:
a) osoby QLHSHáQRVSUDZQHM – NDUHWNą transportu sanitarnego,
b) osoby QLHSHáQRVSUDZQHM zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz
dzieci QLHSHáQRVSUDZQ\FK do lat 16 – UyZQLHĪ innymi ĞURGNDPL transportu
QLĪ wymienione w lit. a;
14) XĪ\ZDQLH samochodu osobowego, VWDQRZLąFHJR ZáDVQRĞü ZVSyáZáDVQRĞü
osoby QLHSHáQRVSUDZQHM zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podat-

13)
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nika PDMąFHJR na utrzymaniu RVREĊ QLHSHáQRVSUDZQą ]DOLF]RQą do I lub II
grupy inwalidztwa albo dzieci QLHSHáQRVSUDZQH które nie XNRĔF]\á\ 16 roku Ī\FLD dla potrzeb ]ZLą]DQ\FK z koniecznym przewozem na QLH]EĊGQH
zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne – w Z\VRNRĞFL QLHSU]HNUDF]DMąFHM w roku
podatkowym kwoty 2 280 ]á
15) RGSáDWQH przejazdy ĞURGNDPL transportu publicznego ]ZLą]DQH z pobytem:
a) na turnusie rehabilitacyjnym,
b) w ]DNáDGDFK o których mowa w pkt 6,
c) na koloniach i obozach dla dzieci i PáRG]LHĪ\ o których mowa w pkt 11.
7b. Wydatki, o których mowa w ust. 7a, SRGOHJDMą odliczeniu od dochodu, MHĪHOL nie
]RVWDá\ sfinansowane (dofinansowane) ze ĞURGNyZ ]DNáDGRZHJR funduszu rehabilitacji osób QLHSHáQRVSUDZQ\FK ]DNáDGRZHJR funduszu DNW\ZQRĞFL 3DĔVWZowego Funduszu Rehabilitacji Osób 1LHSHáQRVSUDZQ\FK lub ze ĞURGNyZ Narodowego Funduszu Zdrowia, ]DNáDGRZHJR funduszu ĞZLDGF]HĔ socjalnych albo
nie ]RVWDá\ zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W przypadku gdy
wydatki E\á\ F]ĊĞFLRZR sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy ĞURdków), odliczeniu podlega UyĪQLFD SRPLĊG]\ poniesionymi wydatkami a NZRWą
VILQDQVRZDQą GRILQDQVRZDQą z tych funduszy ĞURGNyZ lub ]ZUyFRQą w jakiejkolwiek formie.
7c. W przypadku wydatków, o których mowa w ust. 7a pkt 7, 8 i 14, nie jest wymagane posiadanie dokumentów VWZLHUG]DMąF\FK ich Z\VRNRĞü -HGQDNĪH na ĪąGanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnik jest oboZLą]DQ\ SU]HGVWDZLü dowody QLH]EĊGQH do ustalenia prawa do odliczenia, w
V]F]HJyOQRĞFL
1) ZVND]Dü z imienia i nazwiska osoby, które RSáDFRQR w ]ZLą]NX z SHáQLeniem przez nie funkcji przewodnika;
2) RND]Dü certyfikat SRWZLHUG]DMąF\ status psa DV\VWXMąFHJR
3) RND]Dü dokument SRWZLHUG]DMąF\ zlecenie i odbycie QLH]EĊGQ\FK zabiegów
leczniczo-rehabilitacyjnych.
7d. Warunkiem odliczenia wydatków, o których mowa w ust. 7a, jest posiadanie
przez RVREĊ której dotyczy wydatek:
1) orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy RU]HNDMąFH do jednego z trzech
stopni QLHSHáQRVSUDZQRĞFL RNUHĞORQ\FK w RGUĊEQ\FK przepisach, lub
2) decyzji SU]\]QDMąFHM UHQWĊ z W\WXáX FDáNRZLWHM lub F]ĊĞFLRZHM QLH]GROQRĞFL
do pracy, UHQWĊ V]NROHQLRZą albo UHQWĊ VRFMDOQą albo
3) orzeczenia o QLHSHáQRVSUDZQRĞFL osoby, która nie XNRĔF]\áD 16 roku Ī\FLD
wydanego na podstawie RGUĊEQ\FK przepisów.
7e. Przepisy ust. 7a–7d i ust. 7g stosuje VLĊ odpowiednio do podatników, na których
utrzymaniu SR]RVWDMą QDVWĊSXMąFH osoby QLHSHáQRVSUDZQH ZVSyáPDáĪRQHN
dzieci ZáDVQH i przysposobione, dzieci obce SU]\MĊWH na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice ZVSyáPDáĪRQND URG]HĔVWZR ojczym, macocha, ]LĊFLRZLH i
synowe – MHĪHOL w roku podatkowym dochody tych osób QLHSHáQRVSUDZQ\FK nie
SU]HNUDF]DMą kwoty 9120 ]á
7f. ,OHNURü w przepisach ust. 7a jest mowa o osobach zaliczonych do:
1) I grupy inwalidztwa – QDOHĪ\ przez to UR]XPLHü odpowiednio osoby, w stosunku do których, na podstawie RGUĊEQ\FK przepisów, orzeczono:
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a) FDáNRZLWą QLH]GROQRĞü do pracy oraz QLH]GROQRĞü do samodzielnej egzystencji albo
b) znaczny VWRSLHĔ QLHSHáQRVSUDZQRĞFL
2) II grupy inwalidztwa – QDOHĪ\ przez to UR]XPLHü odpowiednio osoby, w stosunku do których, na podstawie RGUĊEQ\FK przepisów, orzeczono:
a) FDáNRZLWą QLH]GROQRĞü do pracy albo
b) umiarkowany VWRSLHĔ QLHSHáQRVSUDZQRĞFL
7g. Odliczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, PRĪH E\ü dokonane UyZQLHĪ w przypadku, gdy osoba, której dotyczy wydatek, posiada orzeczenie o QLHSHáQRVSUDwQRĞFL wydane przez ZáDĞFLZ\ organ na podstawie RGUĊEQ\FK przepisów obowią
]XMąF\FK do dnia 31 sierpnia 1997 r.
7h. Kwota, o której mowa w ust. 1 pkt 5, SU]HNUDF]DMąFD NZRWĊ dochodu, o którym
mowa w ust. 1, PRĪH E\ü odliczona od dochodu uzyskanego w QDMEOLĪV]\FK kolejno po sobie QDVWĊSXMąF\FK 5 latach podatkowych.
8. (uchylony).
9. (uchylony).
10. (uchylony).
11. (uchylony).
12. (uchylony).
13. (uchylony).
13a. Wydatki na cele RNUHĞORQH w ust. 1 SRGOHJDMą odliczeniu od dochodu, MHĪHOL nie
]RVWDá\ zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie ]RVWDá\ odliczone
od przychodu na podstawie ustawy o ]U\F]DáWRZDQ\m podatku dochodowym albo nie ]RVWDá\ zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.
13b. Odliczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2a, nie dotyczy VNáDGHN
1) których SRGVWDZĊ wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których
VWURQą jest Rzeczpospolita Polska;
2) odliczonych w innym QLĪ Rzeczpospolita Polska SDĔVWZLH F]áRQNRZVNLP
Unii Europejskiej lub w innym SDĔVWZLH QDOHĪąF\P do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub w Konfederacji Szwajcarskiej od dochodu (przychodu) albo podatku RVLąJQLĊWHJR w tym SDĔVWZLH albo od podatku na podstawie art. 27b ust. 1 pkt 2.
13c. Odliczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2a, stosuje VLĊ pod warunkiem istnienia
podstawy prawnej Z\QLNDMąFHM z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
lub innych ratyfikowanych umów PLĊG]\QDURGRZ\FK których VWURQą jest
Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego SDĔVWZD w którym podatnik RSáDFDá VNáDGNL na
RERZLą]NRZH ubezpieczenie VSRáHF]QH
14. (uchylony).
Art. 26a. (uchylony).
Art. 26b. (uchylony).
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Art. 26c.
1. Od podstawy obliczenia podatku (opodatkowania), ustalonej zgodnie z art. 26
ust. 1, odlicza VLĊ wydatki poniesione przez podatnika na nabycie nowych technologii.
2. Za nowe technologie, w rozumieniu ust. 1, XZDĪD VLĊ ZLHG]Ċ WHFKQRORJLF]Qą w
postaci ZDUWRĞFL niematerialnych i prawnych, w V]F]HJyOQRĞFL wyniki EDGDĔ i
prac rozwojowych, która XPRĪOLZLD wytwarzanie nowych lub udoskonalonych
wyrobów lub XVáXJ i która nie jest stosowana na ĞZLHFLH przez okres GáXĪV]\ QLĪ
ostatnich 5 lat, co potwierdza opinia QLH]DOHĪQHM od podatnika jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania
nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz.
1092).
2a. Przez nabycie nowej technologii rozumie VLĊ nabycie praw do wiedzy technologicznej, o której mowa w ust. 2, w drodze umowy o ich przeniesienie, oraz korzystanie z tych praw.
3. Prawo do RGOLF]HĔ SU]\VáXJXMH podatnikowi X]\VNXMąFHPX przychody ze ĨUyGáD
RNUHĞORQHJR w art. 10 ust. 1 pkt 3. Kwota RGOLF]HĔ nie PRĪH w roku podatkowym SU]HNURF]\ü kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z tego ĨUyGáD
4. Prawo do RGOLF]HĔ nie SU]\VáXJXMH podatnikowi, MHĪHOL w roku podatkowym lub
w roku SRSU]HG]DMąF\P SURZDG]Lá G]LDáDOQRĞü na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia.
5. 3RGVWDZą ustalenia ZLHONRĞFL odliczenia jest kwota wydatków poniesionych
przez podatnika na nabycie nowej technologii, XZ]JOĊGQLRQ\FK w ZDUWRĞFL poF]ąWNRZHM w F]ĊĞFL w jakiej ]RVWDáD ]DSáDFRQD podmiotowi uprawnionemu w
roku podatkowym, w którym QRZą WHFKQRORJLĊ wprowadzono do ewidencji
ĞURGNyZ WUZDá\FK oraz ZDUWRĞFL niematerialnych i prawnych lub w roku nastĊSuMąF\P po tym roku, oraz w której nie ]RVWDáD zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie.
6. -HĪHOL podatnik GRNRQDá SU]HGSáDW (zadatków) na poczet wydatków RNUHĞORQ\FK
w ust. 5 w roku SRSU]HG]DMąF\P rok, w którym ZSURZDG]Lá QRZą WHFKQRORJLĊ
do ewidencji ĞURGNyZ WUZDá\FK oraz ZDUWRĞFL niematerialnych i prawnych, uznaje VLĊ je za poniesione w roku jej wprowadzenia do tej ewidencji.
7. Odliczenia dokonuje VLĊ w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono
wydatki, o których mowa w ust. 5 i 6. W sytuacji gdy podatnik RVLąJD za rok
podatkowy VWUDWĊ lub ZLHONRĞü dochodu z pozarolniczej G]LDáDOQRĞFL podatnika
jest QLĪV]D od kwoty SU]\VáXJXMąF\FK mu RGOLF]HĔ odliczenia odpowiednio w
FDáHM kwocie lub w SR]RVWDáHM F]ĊĞFL dokonuje VLĊ w zeznaniach za kolejno naVWĊSXMąFH po sobie trzy lata podatkowe OLF]ąF od NRĔFD roku, w którym QRZą
WHFKQRORJLĊ wprowadzono do ewidencji ĞURGNyZ WUZDá\FK oraz ZDUWRĞFL niematerialnych i prawnych.
8. Odliczenia ]ZLą]DQH z nabyciem nowej technologii nie PRJą SU]HNURF]\ü 50%
kwoty ustalonej zgodnie z ust. 5 i 6.
9. Podatnik traci prawo do RGOLF]HĔ ]ZLą]DQ\FK z nabyciem nowej technologii, jeĪHOL przed XSá\ZHP trzech lat podatkowych OLF]ąF od NRĔFD roku podatkowego,
w którym ZSURZDG]Lá QRZą WHFKQRORJLĊ do ewidencji ĞURGNyZ WUZDá\FK oraz
ZDUWRĞFL niematerialnych i prawnych:
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1) udzieli w jakiejkolwiek formie lub F]ĊĞFL innym podmiotom prawa do nowej technologii; nie dotyczy to przeniesienia prawa w wyniku SU]HNV]WDáFenia formy prawnej oraz áąF]HQLD lub SRG]LDáX dotychczasowych przedsiĊ
biorców – dokonywanych na podstawie przepisów Kodeksu VSyáHN handlowych, albo
2) zostanie RJáRV]RQD jego XSDGáRĞü REHMPXMąFD OLNZLGDFMĊ PDMąWNX lub zostanie postawiony w stan likwidacji, albo
3) otrzyma zwrot wydatków na WĊ WHFKQRORJLĊ w jakiejkolwiek formie.
10. W razie Z\VWąSLHQLD RNROLF]QRĞFL o których mowa w ust. 9, podatnik jest oboZLą]DQ\ w zeznaniu podatkowym VNáDGDQ\P za rok, w którym Z\VWąSLá\ te okoOLF]QRĞFL do ]ZLĊNV]HQLD podstawy obliczenia podatku (opodatkowania) o kwoWĊ dokonanych RGOLF]HĔ do których XWUDFLá prawo, a w razie poniesienia straty –
do jej zmniejszenia o WĊ NZRWĊ W przypadku, o którym mowa w ust. 9 pkt 3,
NZRWĊ RGOLF]HĔ do której podatnik XWUDFLá prawo, RNUHĞOD VLĊ proporcjonalnie do
XG]LDáX zwróconych wydatków w ZDUWRĞFL SRF]ąWNRZHM nowej technologii.
11. Do RGOLF]HĔ o których mowa w ust. 1, nie PDMą zastosowania przepisy art. 23
ust. 1 pkt 45.
Art. 26d. XWUDFLá moc). 27)
Art. 27.
1. Podatek dochodowy, z ]DVWU]HĪHQLHP art. 29–30e, pobiera VLĊ od podstawy jego
obliczenia ZHGáXJ QDVWĊSXMąFHM skali:
Podstawa obliczenia podatku w ]áRW\FK
ponad

do
85 528

85 528

Podatek wynosi

18% minus kwota ]PQLHMV]DMąFD podatek 556 ]á 02 gr
14 839 ]á 02 gr + 32% QDGZ\ĪNL ponad 85 528 ]á

2. -HĪHOL u podatników, którzy RVLąJDMą Z\áąF]QLH przychody z W\WXáX emerytur i
rent QLHSRGOHJDMąF\FK SRGZ\ĪV]HQLX stosownie do art. 55 ust. 6, po odliczeniu
podatku ZHGáXJ skali RNUHĞORQHM w ust. 1, pozostaje kwota przychodu QLĪV]D QLĪ
kwota VWDQRZLąFD 20% górnej granicy pierwszego SU]HG]LDáX skali podatkowej
RNUHĞORQHM w ust. 1, w stosunku rocznym, podatek RNUHĞOD VLĊ tylko w Z\VRNRĞFL
QDGZ\ĪNL ponad WĊ NZRWĊ
3. Przepis ust. 2 stosuje VLĊ MHĪHOL prawo do RNUHĞORQ\FK w nim ĞZLDGF]HĔ oraz obRZLą]HN podatkowy LVWQLDá\ w dniu 1 stycznia 1992 r. lub SRZVWDá\ SRF]\QDMąF
od ĞZLDGF]HĔ QDOHĪQ\FK od tego dnia.
4. (uchylony).
5. (uchylony).

27)

Na podstawie wyroku TK z dn. 20.07.2006 r., sygn. akt K 40/05 (Dz. U. Nr 136, poz. 970).
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5a. (uchylony).
6. (uchylony).
7. (uchylony).
8. -HĪHOL podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, oprócz dochodów SRGOHJDMąF\FK
opodatkowaniu, zgodnie z ust. 1, RVLąJDá UyZQLHĪ dochody z W\WXáX G]LDáDOQRĞFL
wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze ĨUyGHá przychodów ]QDMGXMąF\FK VLĊ poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwolnione od
podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych
umów PLĊG]\QDURGRZ\FK – podatek RNUHĞOD VLĊ w QDVWĊSXMąF\ sposób:
1) do dochodów SRGOHJDMąF\FK opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje VLĊ dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza
VLĊ podatek ZHGáXJ skali RNUHĞORQHM w ust. 1;
2) ustala VLĊ VWRSĊ SURFHQWRZą tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów;
3) XVWDORQą zgodnie z pkt 2 VWRSĊ SURFHQWRZą stosuje VLĊ do dochodu podlegaMąFHJR opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
9. -HĪHOL podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, RVLąJD UyZQLHĪ dochody z W\WXáX
G]LDáDOQRĞFL wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze
ĨUyGHá przychodów ]QDMGXMąF\FK VLĊ poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
a umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowi o zastosowaniu
metody RNUHĞORQHM w ust. 8, lub z SDĔVWZHP w którym dochody Vą RVLąJDQH
Rzeczpospolita Polska nie ]DZDUáD umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochody te áąF]\ VLĊ z dochodami ze ĨUyGHá przychodów SRáRĪRQ\FK na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym przypadku od podatku obliczonego
od áąF]QHM sumy dochodów odlicza VLĊ NZRWĊ UyZQą podatkowi dochodowemu
]DSáDFRQHPX w obcym SDĔVWZLH Odliczenie to nie PRĪH jednak SU]HNURF]\ü tej
F]ĊĞFL podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie
przypada na dochód uzyskany w SDĔVWZLH obcym.
9a. W przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, X]\VNXMąFHJR Z\áąF]QLH
dochody z W\WXáX G]LDáDOQRĞFL wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej lub ze ĨUyGHá przychodów ]QDMGXMąF\FK VLĊ poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie Vą zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub z SDĔVWZHP w którym dochody Vą osią
gane, Rzeczpospolita Polska nie zaZDUáD umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zasady RNUHĞORQH w ust. 9 stosuje VLĊ odpowiednio.
10. (uchylony).
Art. 27a. (uchylony).
Art. 27b.
1. Podatek dochodowy, obliczony zgodnie z art. 27 lub art. 30c, w pierwszej kolejQRĞFL ulega REQLĪHQLX o NZRWĊ
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1) VNáDGNL na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w ustawie z dnia 27
sierpnia 2004 r. o ĞZLDGF]HQLDFK opieki zdrowotnej finansowanych ze ĞURdków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z SyĨQ zm.28)):
a) RSáDFRQHM w roku podatkowym EH]SRĞUHGQLR przez podatnika zgodnie z
przepisami o ĞZLDGF]HQLDFK opieki zdrowotnej finansowanych ze ĞURdków publicznych,
b) pobranej w roku podatkowym przez SáDWQLND zgodnie z przepisami o
ĞZLDGF]HQLDFK opieki zdrowotnej finansowanych ze ĞURGNyZ publicznych
– REQLĪHQLH nie dotyczy VNáDGHN których SRGVWDZĊ wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy oraz VNáDGHN
których SRGVWDZĊ wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku;
2) VNáDGNL ]DSáDFRQHM w roku podatkowym ze ĞURGNyZ podatnika na RERZLązkowe ubezpieczenie zdrowotne podatnika lub osób z nim ZVSyáSUDFXMąF\FK
zgodnie z przepisami GRW\F]ąF\PL RERZLą]NRZHJR ubezpieczenia zdrowotnego RERZLą]XMąF\PL w innym QLĪ Rzeczpospolita Polska SDĔVWZLH F]áRnkowskim Unii Europejskiej lub w innym SDĔVWZLH QDOHĪąF\P do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub w Konfederacji Szwajcarskiej, z zaVWU]HĪHQLHP ust. 4.
2. Kwota VNáDGNL na ubezpieczenie zdrowotne, o NWyUą zmniejsza VLĊ podatek, nie
PRĪH SU]HNURF]\ü 7,75% podstawy wymiaru tej VNáDGNL
3. :\VRNRĞü wydatków na cele RNUHĞORQH w ust. 1 ustala VLĊ na podstawie dokumentów VWZLHUG]DMąF\FK ich poniesienie.
4. 2EQLĪHQLH o którym mowa w ust. 1 pkt 2, stosuje VLĊ pod warunkiem ĪH
1) nie dotyczy VNáDGNL której SRGVWDZą wymiaru jest dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których VWURQą jest Rzeczpospolita Polska;
2) VNáDGND na RERZLą]NRZH ubezpieczenie zdrowotne zDSáDFRQD w innym QLĪ
Rzeczpospolita Polska SDĔVWZLH F]áRQNRZVNLP Unii Europejskiej lub w innym SDĔVWZLH QDOHĪąF\P do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w
Konfederacji Szwajcarskiej nie ]RVWDáD odliczona od dochodu (przychodu)
albo podatku w tym SDĔVWZLH albo nie ]RVWDáD odliczona na podstawie art. 26
ust. 1 pkt 2a;
3) istnieje podstawa prawna Z\QLNDMąFD z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów PLĊG]\QDURGRZ\FK których
VWURQą jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego SDĔVWZD w którym podatnik
RSáDFDá VNáDGNL na RERZLą]NRZH ubezpieczenie zdrowotne.

28)

=PLDQ\WHNVWXMHGQROLWHJRZ\PLHQLRQHMXVWDZ\]RVWDá\RJáRV]RQHZ']8]U1USR]
1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6,
poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98,
poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz.
1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz.
1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz.
1723 i 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112,
poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz.
1016, Nr 205, poz. 1203 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. poz. 123.
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Art. 27c. (uchylony).
Art. 27d. (uchylony).
Art. 27e. (uchylony).
Art. 27f.
1. Od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o
NZRWĊ VNáDGNL o której mowa w art. 27b, podatnik ma prawo RGOLF]\ü NZRWĊ obOLF]RQą zgodnie z ust. 2 na NDĪGH PDáROHWQLH dziecko, w stosunku do którego w
roku podatkowym:
1) Z\NRQ\ZDá ZáDG]Ċ URG]LFLHOVNą
2) SHáQLá IXQNFMĊ opiekuna prawnego, MHĪHOL dziecko z nim ]DPLHV]NLZDáR
3) VSUDZRZDá RSLHNĊ poprzez SHáQLHQLH funkcji rodziny ]DVWĊSF]HM na podstawie orzeczenia VąGX lub umowy zawartej ze VWDURVWą
2. Odliczeniu podlega za NDĪG\ PLHVLąF kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik Z\NRQ\ZDá ZáDG]Ċ SHáQLá IXQNFMĊ albo VSUDZRZDá RSLHNĊ o których mowa w ust. 1, w stosunku do:
1) jednego PDáROHWQLHJR dziecka – kwota VWDQRZLąFD 1/6 kwoty ]PQLHMV]DMąFHM
podatek RNUHĞORQHM w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, MHĪHOL dochody podatnika:
a) SR]RVWDMąFHJR przez FDá\ rok podatkowy w ]ZLą]NX PDáĪHĔVNLP i jego
PDáĪRQND nie SU]HNURF]\á\ w roku podatkowym kwoty 112 000 ]á
b) QLHSR]RVWDMąFHJR w ]ZLą]NX PDáĪHĔVNLP w tym UyZQLHĪ przez F]ĊĞü
roku podatkowego, nie SU]HNURF]\á\ w roku podatkowym kwoty 56
000 ]á za Z\MąWNLHP podatnika samotnie Z\FKRZXMąFHJR PDáROHWQLH
dziecko wymienionego w art. 6 ust. 4, do którego ma zastosowanie
kwota dochodu RNUHĞORQD w lit. a;
2) dwojga PDáROHWQLFK dzieci – kwota VWDQRZLąFD 1/6 kwoty ]PQLHMV]DMąFHM
podatek RNUHĞORQHM w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, na NDĪGH dziecko;
3) trojga i ZLĊFHM PDáROHWQLFK dzieci – kwota VWDQRZLąFD
a) 1/6 kwoty ]PQLHMV]DMąFHM podatek RNUHĞORQHM w pierwszym przedziale
skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, odpowiednio na
pierwsze i drugie dziecko,
b) 1/4 kwoty ]PQLHMV]DMąFHM podatek RNUHĞORQHM w pierwszym przedziale
skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, na trzecie dziecko,
c) 1/3 kwoty ]PQLHMV]DMąFHM podatek RNUHĞORQHM w pierwszym przedziale
skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, na czwarte i NDĪGH kolejne dziecko.
2a. Za dochody, o których mowa w ust. 2 pkt 1, XZDĪD VLĊ dochody uzyskane áąF]QLH
w danym roku podatkowym, do których PDMą zastosowanie zasady opodatkowania RNUHĞORQH w art. 27, art. 30b i art. 30c, pomniejszone o NZRWĊ VNáDGHN o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a.
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2b. Odliczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lub 3, SU]\VáXJXMH podatnikowi okreĞORQHPX w ust. 1, który co najmniej przez jeden G]LHĔ roku podatkowego wykoQ\ZDá ZáDG]Ċ SHáQLá IXQNFMĊ lub VSUDZRZDá RSLHNĊ o których mowa w ust. 1, w
stosunku do ZLĊFHM QLĪ jednego dziecka.
2c. Odliczenie, o którym mowa w ust. 1, nie SU]\VáXJXMH SRF]\QDMąF od PLHVLąFD
kalendarzowego, w którym dziecko:
1) na podstawie orzeczenia VąGX ]RVWDáR umieszczone w instytucji zapewniają
cej FDáRGRERZH utrzymanie w rozumieniu przepisów o ĞZLDGF]HQLDFK rodzinnych;
2) ZVWąSLáR w ]ZLą]HN PDáĪHĔVNL
2d. Za podatnika SR]RVWDMąFHJR w ]ZLą]NX PDáĪHĔVNLP o którym mowa w ust. 2 pkt
1 lit. a, nie XZDĪD VLĊ
1) osoby, w stosunku do której orzeczono VHSDUDFMĊ w rozumieniu RGUĊEQ\FK
przepisów;
2) osoby SR]RVWDMąFHM w ]ZLą]NX PDáĪHĔVNLP MHĪHOL jej PDáĪRQHN ]RVWDá pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa NDUĊ pozbawienia wolnoĞFL
3. W przypadku gdy w tym samym PLHVLąFX kalendarzowym w stosunku do dziecka wykonywana jest ZáDG]D SHáQLRQD funkcja lub sprawowana opieka, o których
mowa w ust. 1, NDĪGHPX z podatników SU]\VáXJXMH odliczenie w kwocie stanoZLąFHM 1/30 kwoty obliczonej zgodnie z ust. 2 za NDĪG\ G]LHĔ sprawowania pieczy nad dzieckiem.
4. Odliczenie dotyczy áąF]QLH obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo
rodziców ]DVWĊSF]\FK SR]RVWDMąF\FK w ]ZLą]NX PDáĪHĔVNLP .ZRWĊ WĊ PRJą
RGOLF]\ü od podatku w F]ĊĞFLDFK równych lub w dowolnej proporcji przez nich
ustalonej.
5. Odliczenia dokonuje VLĊ w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, SRGDMąF
OLF]EĊ dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów – imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci. Na ĪąGDQLH organów podatkowych lub
organów kontroli skarbowej, podatnik jest RERZLą]DQ\ SU]HGVWDZLü ]DĞZLDGF]enia, RĞZLDGF]HQLD oraz inne dowody QLH]EĊGQH do ustalenia prawa do odliczenia,
w V]F]HJyOQRĞFL
1) odpis aktu urodzenia dziecka;
2) ]DĞZLDGF]HQLH VąGX rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
3) odpis orzeczenia VąGX o ustaleniu rodziny ]DVWĊSF]HM lub XPRZĊ ]DZDUWą
PLĊG]\ URG]LQą ]DVWĊSF]ą a stDURVWą
4) ]DĞZLDGF]HQLH o XF]ĊV]F]DQLX SHáQROHWQLHJR dziecka do V]NRá\
6. Przepisy ust. 1–5 stosuje VLĊ odpowiednio do podatników XWU]\PXMąF\FK SHáQoletnie dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3, w ]ZLą]NX z wykonywaniem przez tych podatników FLąĪąFHJR na nich RERZLą]NX alimentacyjnego oraz
w ]ZLą]NX ze sprawowaniem funkcji rodziny ]DVWĊSF]HM
7. Przepisy art. 6 ust. 8 i 9 stosuje VLĊ odpowiednio do dzieci, o których mowa w
ust. 1 i 6.
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Art. 27g.
1. Podatnik SRGOHJDMąF\ RERZLą]NRZL podatkowemu RNUHĞORQHPX w art. 3 ust. 1,
UR]OLF]DMąF\ na zasadach RNUHĞORQ\FK w art. 27 ust. 9 albo 9a uzyskane w roku
podatkowym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochody:
1) ze ĨUyGHá o których mowa w art. 12 ust. 1, art. 13, art. 14, lub
2) z praw PDMąWNRZ\FK w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu RGUĊEQ\FK przepisów, z wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej G]LDáDOQRĞFL artystycznej, literackiej, naukowej, RĞZLDWRZHM i publicystycznej, z Z\MąWNLHP dochodów (przychodów) uzyskanych z W\WXáX korzystania z tych praw lub UR]SRU]ąG]DQLD nimi
– ma prawo RGOLF]\ü od podatku dochodowego, obliczonego zgodnie z art. 27,
pomniejszonego o NZRWĊ VNáDGNL o której mowa w art. 27b, NZRWĊ REOLF]RQą
zgodnie z ust. 2.
2. Odliczeniu podlega kwota VWDQRZLąFD UyĪQLFĊ PLĊG]\ podatkiem obliczonym
zgodnie z art. 27 ust. 9 albo 9a a NZRWą podatku obliczonego od dochodów ze
ĨUyGHá o których mowa w ust. 1, przy zastosowaniu do tych dochodów zasad
RNUHĞORQ\FK w art. 27 ust. 8.
3. Odliczenia nie stosuje VLĊ gdy dochody ze ĨUyGHá o których mowa w ust. 1, uzyskane ]RVWDá\ w krajach i na terytoriach wymienionych w UR]SRU]ąG]HQLX wydanym na podstawie art. 25a ust. 6.
4. Przepisy ust. 1–3 stosuje VLĊ odpowiednio do podatku obliczanego zgodnie z art.
30c.
Art. 28. (uchylony).
Art. 29.
1. Podatek dochodowy od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
przez osoby, o których mowa w art. 3 ust. 2a, przychodów:
1) z G]LDáDOQRĞFL RNUHĞORQHM w art. 13 pkt 2 i 6–9 oraz z odsetek innych QLĪ
wymienione w art. 30a ust. 1, z praw autorskich lub z praw pokrewnych, z
praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym UyZQLHĪ ze VSU]HGDĪ\ tych praw, z QDOHĪQRĞFL za XGRVWĊSQLenie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za XĪ\WNRZDQLH lub
prawo do XĪ\WNRZDQLD XU]ąG]HQLD SU]HP\VáRZHJR handlowego lub naukowego, w tym WDNĪH ĞURGND transportu, oraz za informacje ]ZLą]DQH ze zdobytym GRĞZLDGF]HQLHP w dziedzinie SU]HP\VáRZHM handlowej lub naukowej (know-how) – pobiera VLĊ w formie U\F]DáWX w Z\VRNRĞFL 20% przychodu;
2) z RSáDW za XVáXJL w zakresie G]LDáDOQRĞFL widowiskowej, rozrywkowej lub
sportowej, wykonywanej przez osoby fizyczne PDMąFH miejsce zamieszkania za JUDQLFą a organizowanej za SRĞUHGQLFWZHP osób fizycznych lub osób
prawnych SURZDG]ąF\FK G]LDáDOQRĞü w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pobiera VLĊ w formie U\F]DáWX w Z\VRNRĞFL 20% przychodu;
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3) z W\WXáX QDOHĪQ\FK RSáDW za wywóz áDGXQków i SDVDĪHUyZ SU]\MĊW\FK do
przewozu w portach polskich przez zagraniczne SU]HGVLĊELRUVWZD morskiej
ĪHJOXJL handlowej, z Z\MąWNLHP áDGXQNyZ i SDVDĪHUyZ tranzytowych – pobiera VLĊ w formie U\F]DáWX w Z\VRNRĞFL 10% przychodów;
4) uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne
SU]HGVLĊELRUVWZD ĪHJOXJL powietrznej – pobiera VLĊ w formie U\F]DáWX w wyVRNRĞFL 10% przychodów;
5) z W\WXáX ĞZLDGF]HĔ doradczych, NVLĊJRZ\FK badania rynku, XVáXJ prawnych, XVáXJ reklamowych, ]DU]ąG]DQLD i kontroli, przetwarzania danych,
XVáXJ rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i porĊ
F]HĔ oraz ĞZLDGF]HĔ o podobnym charakterze  pobiera VLĊ w formie ryczaá
tu w Z\VRNRĞFL 20% przychodu.
2. Przepisy ust. 1 stosuje VLĊ z XZ]JOĊGQLHQLHP umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których VWURQą jest Rzeczpospolita Polska. -HGQDNĪH zastosowanie
stawki podatku Z\QLNDMąFHM z ZáDĞFLZHM umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie QLH]DSáDFHQLH podatku zgodnie z WDNą XPRZą jest
moĪOLZH pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca
zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.
3. Przepisów ust. 1 nie stosuje VLĊ MHĪHOL przychody, o których mowa w ust. 1, Vą
uzyskane przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, SURZDG]ąFHJR pozaUROQLF]ą G]LDáDOQRĞü JRVSRGDUF]ą poprzez SRáRĪRQ\ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny ]DNáDG pod warunkiem ĪH podatnik posiada ]DĞZLDdczenie o istnieniu zagranicznego ]DNáDGX wydane przez ZáDĞFLZ\ organ podatkowy SDĔVWZD w którym ma on miejsce zamieszkania, albo przez ZáDĞFLZ\ organ podatkowy SDĔVWZD w którym ten zagraniczny ]DNáDG jest SRáRĪRQ\
4. -HĪHOL podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 2a:
1) PDMą miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym QLĪ Rzeczpospolita Polska SDĔVWZLH F]áRQNRZVNLP Unii Europejskiej lub w innym paĔ
stwie QDOHĪąF\P do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej i
2) udokumentowali certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów
podatkowych
– uzyskane przychody, o których mowa w ust. 1, SRGOHJDMąFH opodatkowaniu
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej PRJą na wniosek Z\UDĪRQ\ w zeznaniu podatkowym VNáDGDQ\P za dany rok podatkowy, RSRGDWNRZDü na zasadach
RNUHĞORQ\FK w art. 27 ust. 1. W tym przypadku pobrany od tych przychodów
]U\F]DáWRZDQ\ podatek dochodowy, o którym mowa w ust. 1, traktuje VLĊ na
równi z SREUDQą przez SáDWQLND ]DOLF]Ną na podatek dochodowy.
5. Przepis ust. 4 stosuje VLĊ MHĪHOL istnieje podstawa prawna Z\QLNDMąFD z umowy o
unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów miĊ
dzynarodowych, których VWURQą jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez
organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego SDĔVWZD w
którym osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.
Art. 30.
1. Od dochodów (przychodów) pobiera VLĊ ]U\F]DáWRZDQ\ podatek dochodowy:
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1) (uchylony);
1a) (uchylony);
1b) (uchylony);
1c) (uchylony);
2) z W\WXáX wygranych w konkursach, grach i ]DNáDGDFK wzajemnych lub nagród ]ZLą]DQ\FK ze VSU]HGDĪą SUHPLRZą uzyskanych w SDĔVWZLH F]áRnkowskim Unii Europejskiej lub innym SDĔVWZLH QDOHĪąF\P do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z ]DVWU]HĪHQLHP art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – w
Z\VRNRĞFL 10% wygranej lub nagrody;
3) (uchylony);
4) z W\WXáX ĞZLDGF]HĔ otrzymanych przez emerytów lub rencistów, w ]ZLą]NX z
áąF]ąF\P ich uprzednio z ]DNáDGHP pracy stosunkiem VáXĪERZ\P stosunkiem pracy, pracy QDNáDGF]HM lub VSyáG]LHOF]\P stosunkiem pracy, w tym
od ]ZLą]NyZ zawodowych, z ]DVWU]HĪHQLHP art. 21 ust. 1 pkt 26 i 38 – w
Z\VRNRĞFL 10% QDOHĪQRĞFL
4a) z W\WXáX ĞZLDGF]HĔ SLHQLĊĪQ\FK otrzymywanych po zwolnieniu ze VáXĪE\
przez funkcjonariuszy VáXĪE mundurowych oraz ĪRáQLHU]\ w ]ZLą]NX ze
zwolnieniem tych osób ze VáXĪE\ VWDáHM na podstawie RGUĊEQ\FK ustaw,
przez okres roku co PLHVLąF lub za okres roku jednorazowo albo co PLHVLąF
przez okres trzech PLHVLĊF\ – w Z\VRNRĞFL 20% QDOHĪQRĞFL
5) z Z\QDJURG]HĔ za udzielanie pomocy Policji, organom kontroli skarbowej,
funkcjonariuszom celnym, 6WUDĪ\ Granicznej, 6áXĪELH Kontrwywiadu Wojskowego, 6áXĪELH Wywiadu Wojskowego, ĩDQGDUPHULL Wojskowej, Agencji
%H]SLHF]HĔVWZD :HZQĊWU]QHJR Agencji Wywiadu i Centralnemu Biuru
Antykorupcyjnemu, Z\SáDFDQ\FK z funduszu operacyjnego – w Z\VRNRĞFL
20% wynagrodzenia;
5a) z W\WXáX o którym mowa w art. 13 pkt 2 i 5–9, MHĪHOL kwota QDOHĪQRĞFL okreĞORQD w umowie zawartej z RVREą QLHEĊGąFą pracownikiem SáDWQLND nie
przekracza 200 ]á – w Z\VRNRĞFL 18% przychodu;
6) (uchylony);
7) od dochodów z nieujawnionych ĨUyGHá przychodów lub QLH]QDMGXMąF\FK pokrycia w ujawnionych ĨUyGáDFK – w Z\VRNRĞFL 75% dochodu;
7a) z W\WXáX gromadzenia RV]F]ĊGQRĞFL na ZLĊFHM QLĪ jednym indywidualnym
koncie emerytalnym, w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach
emerytalnych – w Z\VRNRĞFL 75% uzyskanego dochodu na NDĪG\P indywidualnym koncie emerytalnym;
8) (uchylony);
9) (uchylony);
10) (uchylony);
11) (uchylony);
12) (uchylony);
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13) od jednorazowych RGV]NRGRZDĔ za skrócenie okresu wypowiedzenia, wySáDFDQ\FK ĪRáQLHU]RP zwalnianym z zawodowej VáXĪE\ wojskowej na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu 6Lá Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2009 r. Nr 67, poz. 570 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2011 r. Nr
81, poz. 439) – w Z\VRNRĞFL 20% przychodu;
14) od kwoty Z\SáDW z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w
tym Z\SáDWna rzecz osoby uprawnionej na wypadek ĞPLHUFL RV]F]ĊG]DMąFego dokonanych na podstawie art. 34a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. Nr 116, poz. 1205, z SyĨQ
zm. 29)) – ZZ\VRNRĞFL% przychodu.
1a. (uchylony).
1b. (uchylony).
1c. (uchylony).
1d. (uchylony).
2. (uchylony).
3. =U\F]DáWRZDQ\ podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 4–5a, 13 i 14, pobiera VLĊ
bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.
3a. Dochodem, o którym mowa w ust. 1 pkt 7a, jest UyĪQLFD PLĊG]\ NZRWą stanowią
Fą ZDUWRĞü ĞURGNyZ zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym a
VXPą ZSáDW na indywidualne konto emerytalne. Dochodu tego nie pomniejsza VLĊ
o straty z NDSLWDáyZ SLHQLĊĪQ\FK i praw PDMąWNRZ\FK poniesionych w roku podatkowym oraz w latach poprzednich.
4. (uchylony).
5. (uchylony).
6. (uchylony).
7. (uchylony).
8. Dochodów (przychodów), o których mowa w ust. 1, nie áąF]\ VLĊ z dochodami
opodatkowanymi na zasadach RNUHĞORQ\FK w art. 27.
9. Przepisy ust. 1 pkt 2, 4–5a i 7a stosuje VLĊ z XZ]JOĊGQLHQLHP umów o unikaniu
podwójnego opodatkowania, których VWURQą jest Rzeczpospolita Polska. JednakĪH zastosowanie stawki podatku Z\QLNDMąFHM z umowy o unikaniu podwójnego
opodatkowania lub niepobranie QLH]DSáDFHQLH podatku zgodnie z WDNą XPRZą
jest PRĪOLZH pod warunkiem udokumentowania przez podatnika jego miejsca
zamieszkania dla celów podatkowych certyfikatem rezydencji.
Art. 30a.
1. Od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera VLĊ 19% ]U\F]DáWRZDQ\ podatek dochodowy, z ]DVWU]HĪHQLHP art. 52a:

29)

=PLDQ\Z\PLHQLRQHMXVWDZ\]RVWDá\RJáRV]RQHZ']8]U1USR]]U1U
157, poz. 1119, z 2008 r. Nr 220, poz. 1432, z 2009 r. Nr 165, poz. 1316, z 2010 r. Nr 18, poz. 98 i
Nr 257, poz. 1724, z 2011 r. Nr 75, poz. 398 i Nr 171, poz. 1016 oraz z 2013 r. poz. 1289.
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1) z odsetek od SRĪ\F]HN z Z\MąWNLHP gdy udzielanie SRĪ\F]HN jest przedmiotem G]LDáDOQRĞFL gospodarczej;
2) z odsetek i dyskonta od papierów ZDUWRĞFLRZ\FK
3) z odsetek lub innych przychodów od ĞURGNyZ SLHQLĊĪQ\FK zgromadzonych
na rachunku podatnika lub w innych formach RV]F]ĊG]DQia, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie RGUĊEQ\FK przepisów, z Z\MąWNLHP ĞURGNyZ SLHQLĊĪQ\FK ]ZLą]DQ\FK z
Z\NRQ\ZDQą G]LDáDOQRĞFLą JRVSRGDUF]ą
4) z dywidend i innych przychodów z W\WXáX XG]LDáX w zyskach osób prawnych;
5) od dochodu z W\WXáX XG]LDáX w funduszach NDSLWDáRZ\FK
6) od kwot Z\SáDFDQ\FK po ĞPLHUFL F]áRQND otwartego funduszu emerytalnego
wskazanej przez niego osobie lub spadkobiercy:
a) w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
b) z subkonta, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 SDĨG]LHUQLND
1998 r. o systemie XEH]SLHF]HĔ VSRáHF]Q\FK
7) od dochodu F]áRQND pracowniczego funduszu emerytalnego z W\WXáX przeniesienia akcji ]áRĪRQ\FK na rachunku LORĞFLRZ\P do aktywów tego funduszu;
8) z W\WXáX zbycia prawa poboru akcji nowej emisji przez pracowniczy fundusz
emerytalny w imieniu F]áRQND funduszu;
9) od kwot jednorazowo Z\SáDFDQ\FK przez otwarty fundusz emerytalny
F]áRQNRZL funduszu, któremu rachunek funduszu otwarto w ]ZLą]NX ze
ĞPLHUFLą jego ZVSyáPDáĪRQND
9a) od kwot jednorazowo Z\SáDFDQ\FK przez =DNáDG 8EH]SLHF]HĔ 6SRáHF]Q\FK
z subkonta, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 SDĨG]LHUQLND 1998
r. o systemie XEH]SLHF]HĔ VSRáHF]Q\FK w ]ZLą]NX ze ĞPLHUFLą ZVSyáPDá
ĪRQND ubezpieczonego;
10) od dochodu RV]F]ĊG]DMąFHJR na indywidualnym koncie emerytalnym z tytuáX zwrotu albo F]ĊĞFLRZHJR zwrotu, w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych, ĞURGNyZ zgromadzonych na tym koncie;
11) od dochodu uczestnika pracowniczego programu emerytalnego z W\WXáX
zwrotu ĞURGNyZ zgromadzonych w ramach programu, w rozumieniu przepisów o pracowniczych programach emerytalnych;
12) od kwoty Z\SáDW\ gwarantowanej, o której mowa w art. 25b ustawy z dnia
17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 8EH]SLHF]HĔ SpoáHF]Q\FK (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440 i 1717).
2. Przepisy ust. 1 pkt 1–5 stosuje VLĊ z XZ]JOĊGQLHQLHP umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których VWURQą jest Rzeczpospolita Polska. -HGQDNĪH zastosowanie stawki podatku Z\QLNDMąFHM z ZáDĞFLZHM umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie QLH]DSáDFHQLH podatku zgodnie z WDNą
XPRZą jest PRĪOLZH pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych
miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.
2a. Od dochodów (przychodów) z tytuáu naleĪnoĞci, o których mowa w ust. 1 pkt 2,
4 lub 5, przekazanych na rzecz podatników uprawnionych z papierów warto2014-07-28
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Ğciowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których toĪsamoĞü nie zostaáa
páatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w ustawie, o której mowa w art.
5a pkt 11, podatek, o którym mowa w ust. 1, páatnik pobiera wedáug stawki
okreĞlonej w ust. 1 od áącznej wartoĞci dochodów (przychodów) przekazanych
przez niego na rzecz wszystkich takich podatników za poĞrednictwem posiadacza rachunku zbiorczego.
-HĪHOLQLHMHVWPRĪOLZDLGHQW\ILNDFMDXPDU]DQ\FKDOERZ\NXS\ZDQ\FKOXEZLnQ\ VSRVyE XQLFHVWZLDQ\FK W\WXáyZ XF]HVWQLFWZD Z IXQGXV]DFK NDSLWDáRZ\FK
SU]\MPXMHVLĊĪHNROHMQRVąWRW\WXá\XF]HVWQLFWZDSRF]ąZV]\RGQDE\W\FKSU]H]
SRGDWQLND QDMZF]HĞQLHM ),)2  =DVDGĊ R NWyUHM PRZD Z ]GDQLX SLHUZV]\P
VWRVXMHVLĊRGUĊEQLHGODNDĪGHJRUDFKXQNXLQZHVW\F\MQHJR
4. =DVDGĊ RNUHĞORQą w ust. 3 stosuje VLĊ odpowiednio do ustalania dyskonta od papierów ZDUWRĞFLRZ\FK
5. Dochodu, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, nie pomniejsza VLĊ o straty z W\WXáX
XG]LDáX w funduszach NDSLWDáRZ\FK oraz inne straty z NDSLWDáyZ SLHQLĊĪQ\FK i
praw PDMąWNRZ\FK poniesione w roku podatkowym oraz w latach poprzednich.
=U\F]DáWRZDQ\SRGDWHNRNWyU\PPRZDZXVWSNW–4 oraz pkt 6, 8 i 9, pobieUDVLĊEH]SRPQLHMV]DQLDSU]\FKRGXRNRV]W\X]\VNDQLD]]DVWU]HĪHQLHPDUW
ust. 5 pkt 1 i 4, ust. 5a, 5d i 5e.
D=U\F]DáWRZDQ\SRGDWHNREOLF]RQ\]JRGQLHz ust. 1 pkt 4, od przychodów uzyVNLZDQ\FKSU]H]NRPSOHPHQWDULXV]D]W\WXáXXG]LDáXZ]\VNDFKVSyáNLRNWyUHM
PRZDZDUWDSNWOLWFSRPQLHMV]DVLĊRNZRWĊRGSRZLDGDMąFąLORF]\QRZL
SURFHQWRZHJRXG]LDáXNRPSOHPHQWDULXV]DZ]\VNXWHMVSyáNLLSRGDWNX QDOHĪQeJR RG GRFKRGX WHM VSyáNL REOLF]RQHJR ]JRGQLH ] DUW  XVWDZ\ R SRGDWNX GoFKRGRZ\P RG RVyE SUDZQ\FK ]D URN SRGDWNRZ\ ] NWyUHJR SU]\FKyG ] W\WXáX
XG]LDáXZ]\VNX]RVWDáX]\VNDQ\
E.ZRWDSRPQLHMV]HQLDRNWyU\PPRZDZXVWDQLHPRĪHSU]HNURF]\üNZRW\
podatku obliczonego zgodnie z ust. 1 pkt 4.
F 3U]HSLV\ XVW D L E VWRVXMH VLĊ UyZQLHĪ Z SU]\SDGNX JG\ SU]\FKyG ] W\WXáX
XG]LDáXZ]\VNXVSyáNLRNWyUHMPRZDZDUWDSNWOLWF]DGDQ\URNSRGDtkowy zostanie uzyskany przez komplementaULXV]DZLQQ\PURNXQLĪURNQDVWĊ
SXMąF\SRGDQ\PURNXSRGDWNRZ\PMHGQDNQLHGáXĪHMQLĪSU]H]NROHMQ\FKODW
SRGDWNRZ\FKOLF]ąFRGNRĔFDURNXSRGDWNRZHJRQDVWĊSXMąFHJRSRURNXZNWóU\P]\VN]RVWDáRVLąJQLĊW\
G3U]HSLVXVWFVWRVXMHVLĊRGSRZLHGQLRdo podatku dochodowego od przychoGyZ GRFKRGyZ  NRPSOHPHQWDULXV]D ] OLNZLGDFML VSyáNL R NWyUHM PRZD Z DUW
DSNWOLWFDOER]MHJRZ\VWąSLHQLD]WDNLHMVSyáNL
H : SU]\SDGNX NRPSOHPHQWDULXV]D X]\VNXMąFHJR SU]\FKRG\ ] W\WXáX SUDZD GR
XG]LDáXZ]\VNXZZLĊFHMQLĪMHGQHMVSyáFHRNWyUHMPRZDZDUWDSNWOLWF
SRPQLHMV]HQLHRNWyU\PPRZDZXVWDSU]\VáXJXMHZRGQLHVLHQLXGRSRGDWNX
RGSU]\FKRGyZX]\VNLZDQ\FKRGUĊEQLH]NDĪGHM]W\FKVSyáHN
7. Dochodów (przychodów), o których mowa w ust. 1, nie áąF]\ VLĊ z dochodami
opodatkowanymi na zasadach RNUHĞORQ\FK w art. 27.
8. Dochodem, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, jest UyĪQLFD PLĊG]\ NZRWą stanoZLąFą ZDUWRĞü ĞURGNyZ zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym
a VXPą ZSáDW na indywidualne konto emerytalne.
8a. Dochodem przy FDáNRZLW\P zwrocie, który ]RVWDá poprzedzony zwrotami czĊ
ĞFLRZ\PL jest UyĪQLFD SRPLĊG]\ ZDUWRĞFLą ĞURGNyZ zgromadzonych na indywi2014-07-28
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dualnym koncie emerytalnym na G]LHĔ FDáNRZLWHJR zwrotu a VXPą ZSáDW na indywidualne konto emerytalne SRPQLHMV]RQą o koszty F]ĊĞFLRZ\FK zwrotów.
8b. W przypadku F]ĊĞFLRZHJR zwrotu dochodem jest kwota zwrotu pomniejszona o
koszty SU]\SDGDMąFH na ten zwrot. Za koszt, o którym mowa w zdaniu pierwszym, XZDĪD VLĊ iloczyn kwoty zwrotu i ZVNDĨQLND VWDQRZLąFHJR XG]LDá sumy
ZSáDW na indywidualne konto emerytalne do ZDUWRĞFL ĞURGNyZ zgromadzonych
na tym koncie.
8c. Przy kolejnym F]ĊĞFLRZ\P zwrocie przepisy ust. 8a i 8b stosuje VLĊ odpowiednio, z tym ĪH do ustalenia ZDUWRĞFL ĞURGNyZ zgromadzonych na indywidualnym
koncie emerytalnym bierze VLĊ aktualny stan ĞURGNyZ na tym koncie.
8d. Dochodu, o którym mowa w ust. 8–8c, nie pomniejsza VLĊ o straty z NDSLWDáyZ
SLHQLĊĪQ\FK i praw PDMąWNRZ\FK poniesionych w roku podatkowym oraz w latach poprzednich.
8e. Przepisy ust. 8–8d stosuje VLĊ odpowiednio do RNUHĞODQLD dochodu, o którym
mowa w ust. 1 pkt 11.
9. Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1, X]\VNXMąF\ poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przychody (dochody) RNUHĞORQH w ust. 1 pkt 1–5, od zryczaá
towanego podatku obliczonego zgodnie z ust. 1, od tych przychodów (dochodów), RGOLF]DMą NZRWĊ UyZQą podatkowi ]DSáDFRQHPX za JUDQLFą MHGQDNĪH odliczenie to nie PRĪH SU]HNURF]\ü kwoty podatku obliczonego od tych przychodów
(dochodów) przy zastosowaniu stawki 19%.
10. -HĪHOL podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, RVLąJD przychody (dochody)
RNUHĞORQH w art. 42c ust. 5 pkt 1–3 ze ĨUyGHá przychodów SRáRĪRQ\FK
1) w Republice Austrii, Królestwie Belgii, Wielkim .VLĊVWZLH Luksemburga,
.VLĊVWZLH Andory, .VLĊVWZLH Liechtensteinu, .VLĊVWZLH Monako, Republice
San Marino i Konfederacji Szwajcarskiej lub
2) na terytoriach ]DOHĪQ\FK lub terytoriach stowarzyszonych Zjednoczonego
Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii 3yáQRFQHM oraz Królestwa Niderlandów, z którymi Rzeczpospolita Polska ]DZDUáD umowy w sprawie opodatkowania przychodów (dochodów) z RV]F]ĊGQRĞFL osób fizycznych
– podatek od tych przychodów (dochodów) ]DSáDFRQ\ w SDĔVWZDFK o których
mowa w pkt 1, oraz na terytoriach, o których mowa w pkt 2, podlega odliczeniu od kwoty podatku obliczonego zgodnie z ust. 1 i 9.
11. Kwoty ]U\F]DáWRZDQHJR podatku obliczonego od przychodów (dochodów), o
których mowa w ust. 1 pkt 1–5, uzyskanych poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej oraz kwoty podatku ]DSáDFRQHJR za JUDQLFą o których mowa w ust. 9 i
10, podatnicy Vą RERZLą]DQL Z\ND]Dü w zeznaniu podatkowym, o którym mowa
w art. 45 ust. 1 lub 1a.
Art. 30b.
2GGRFKRGyZX]\VNDQ\FK]RGSáDWQHJR]E\FLDSDSLHUyZZDUWRĞFLRZ\FKOXESochodnych instrumentów finansowych, w W\P ] UHDOL]DFML SUDZ Z\QLNDMąF\FK ]
W\FK LQVWUXPHQWyZ ] RGSáDWQHJR ]E\FLD XG]LDáyZ DNFML  RUD] ] W\WXáX REMĊFLD
XG]LDáyZ DNFML ]DZNáDGQLHSLHQLĊĪQ\ZSRVWDFLLQQHMQLĪSU]HGVLĊELRUVWZROXE
MHJR]RUJDQL]RZDQDF]ĊĞüSRGDWHNGRFKRGRZ\Z\QRVLX]\VNDnego dochodu.
2014-07-28
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2. Dochodem, o którym mowa w ust. 1, jest:
1) UyĪQLFD PLĊG]\ VXPą przychodów uzyskanych z W\WXáX RGSáDWQHJR zbycia
papierów ZDUWRĞFLRZ\FK a kosztami uzyskania przychodów, RNUHĞORQ\PL
na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z ]DVWU]HĪeniem art. 24 ust. 13 i 14,
2) UyĪQLFD PLĊG]\ VXPą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikają
cych z papierów ZDUWRĞFLRZ\FK o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a kosztami
uzyskania przychodów, RNUHĞORQ\PL na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a,
3) UyĪQLFD PLĊG]\ VXPą przychodów uzyskanych z W\WXáX RGSáDWQHJR zbycia
pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wyniNDMąF\FK a kosztami uzyskania przychodów, RNUHĞORQ\PL na podstawie art.
23 ust. 1 pkt 38a,
  UyĪQLFD PLĊG]\ VXPą SU]\FKRGyZ X]\VNDQ\FK ] W\WXáX RGSáDWQHJR ]E\FLD
XG]LDáyZ DNFML DNRV]WDPLX]\VNDQLDSU]\FKRGyZRNUHĞORQ\PLQDSRGVWawie art. 22 ust. 1f oraz art. 23 ust. 1 pkt 38,
5) róĪQLFDSRPLĊG]\SU]\FKRGHPRNUHĞORQ\P]JRGQLH]DUWXVWSNWDlERD D NRV]WDPL X]\VNDQLD SU]\FKRGyZ RNUHĞORQ\PL QD SRGVWDZLH DUW 
ust. 1e,
6) róĪQLFD PLĊG]\ przychodem uzyskanym z RGSáDWQHJR zbycia XG]LDáów (akcji) spóáNL NDSLWDáRZHM SRZVWDáHM w wyniku SU]HNV]WDáFHQLD SU]HGVLĊELRUF\
EĊGąFHJR RVREą IL]\F]Qą w MHGQRRVRERZą spóáNĊ NDSLWDáRZą a kosztami
uzyskania przychodów, RNUHĞORQ\PL na podstawie art. 22 ust. á
 RVLąJQLĊWD w roku podatkowym.
3. Przepisy ust. 1 stosuje VLĊ z XZ]JOĊGQLHQLHP umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których VWURQą jest Rzeczpospolita Polska. -HGQDNĪH zastosowanie
stawki podatku Z\QLNDMąFHM z ZáDĞFLZHM umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo QLH]DSáDFHQLH podatku zgodnie z WDNą XPRZą jest PRĪOLZH pod
warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania
podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.
3U]HSLVXXVWQLHVWRVXMHVLĊMHĪHOLRGSáDWQH]E\FLHXG]LDáyZ DNFML SDSLHUyZ
ZDUWRĞFLRZ\FKLSRFKRGQ\FKLQVWUXPHQWyZILQDQVRZ\FKoraz realizacja praw z
QLFKZ\QLNDMąF\FKQDVWĊSXMHZZ\NRQ\ZDQLXG]LDáDOQRĞFLJRVSRGDUF]HM
5. Dochodów, o których mowa w ust. 1, nie áąF]\ VLĊ z dochodami opodatkowanymi na zasadach RNUHĞORQ\FK w art. 27 oraz art. 30c.
5a. -HĪHOL podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, RVLąJD dochody, o których mowa
w ust. 1, zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami, dochody te áąF]\ VLĊ i od podatku obliczonego od áąF]QHM sumy dochodów
odlicza VLĊ NZRWĊ UyZQą podatkowi dochodowemu ]DSáDFRQHPX za JUDQLFą Odliczenie to nie PRĪH jednak SU]HNURF]\ü tej F]ĊĞFL podatku obliczonego przed
dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany za
JUDQLFą
5b. W przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, X]\VNXMąFHJR dochody,
o których mowa w ust. 1, Z\áąF]QLH poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
]DVDGĊ RNUHĞORQą w ust. 5a stosuje VLĊ odpowiednio.
5c. -HĪHOL podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, RVLąJD przychody (dochody)
RNUHĞORQH w art. 42c ust. 5 pkt 4 ze ĨUyGHá przychodów SRáRĪRQ\FK
2014-07-28
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1) w Republice Austrii, Królestwie Belgii, Wielkim .VLĊVWZLH Luksemburga,
.VLĊVWZLH Andory, .VLĊVWZLH Liechtensteinu, .VLĊVWZLH Monako, Republice
San Marino i Konfederacji Szwajcarskiej lub
2) na terytoriach ]DOHĪQ\Fh lub terytoriach stowarzyszonych Zjednoczonego
Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii 3yáQRFQHM oraz Królestwa Niderlandów, z którymi Rzeczpospolita Polska ]DZDUáD umowy w sprawie opodatkowania przychodów (dochodów) z RV]F]ĊGQRĞFL osób fizycznych
– podatek od tych przychodów (dochodów) ]DSáDFRQ\ w SDĔVWZDFK o których
mowa w pkt 1, oraz na terytoriach, o których mowa w pkt 2, podlega odliczeniu od kwoty podatku obliczonego zgodnie z ust. 1 oraz z ust. 5a i 5b.
3R]DNRĔF]HQLXURNXSRGDWNRZHJRSRGDWQLNMHVWRERZLą]DQ\Z]H]QDQLXSRGDtNRZ\PRNWyU\PPRZDZDUWXVWDSNWZ\ND]DüGRFKRG\X]\VNDQHZ
URNXSRGDWNRZ\P]RGSáDWQHJR]E\FLDSDSLHUyZZDUWRĞFLRZ\FKZW\PUyZQLHĪ
GRFKRG\ R NWyU\FK PRZD Z DUW  XVW  GRFKRG\ ] RGSáDWQHJR ]E\Fia poFKRGQ\FKLQVWUXPHQWyZ ILQDQVRZ\FK DWDNĪHGRFKRG\]UHDOL]DFMLSUDZ]QLFK
Z\QLNDMąF\FK]RGSáDWQHJR]E\FLDXG]LDáyZ DNFML RUD]]W\WXáXREMĊFLDXG]LaáyZ DNFML ZVSyáFHDOERZNáDGyZZVSyáG]LHOQLDFKZ]DPLDQ]DZNáDGQLHSLeQLĊĪQ\ZSRVWDFLLQQHMQLĪSU]HGVLĊELRUVWZROXEMHJR]RUJDQL]RZDQDF]ĊĞüLRbOLF]\üQDOHĪQ\SRGDWHNGRFKRGRZ\
7. Przepis art. 30a ust. 3 stosuje VLĊ odpowiednio.
8. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych RJáRVL w drodze obwieszczenia, w Dzienniku 8U]ĊGRZ\P Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”,
wykaz terytoriów, o których mowa w ust. 5c pkt 2 oraz art. 30a ust. 10 pkt 2.
Art. 30c.
1. Podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej G]LDáDOQRĞFL gospodarczej lub
G]LDáyZ specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których
mowa w art. 9a ust. 2 lub 7, z ]DVWU]HĪHQLHP art. 29, 30 i 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.
2. 3RGVWDZą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód ustalony
zgodnie z art. 9 ust. 1, 2, 3, 3a i 5, art. 24 ust. 1, 2, 3b–3e i ust. 4 zdanie pierwsze
lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25. Dochód ten podatnicy PRJą SRPQLHMV]Dü o
VNáDGNL na ubezpieczenie VSRáHF]QH RNUHĞORQH w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a i pkt 2a
oraz ZSáDW\ na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego RNUHĞORQH w
art. 26 ust. 1 pkt 2b. :\VRNRĞü VNáDGHN i ZSáDW ustala VLĊ na podstawie dokumentów VWZLHUG]DMąF\FK ich poniesienie.
3. 6NáDGNL na ubezpieczenie VSRáHF]QH o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a i
pkt 2a, oraz ZSáDW\ na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego okreĞORQH w art. 26 ust. 1 pkt 2b, SRGOHJDMą odliczeniu od dochodu, MHĪHOL nie ]RVWDá\
1) zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub
2) odliczone od dochodów opodatkowanych na zasadach RNUHĞORQ\FK w art.
27, lub
3) odliczone od przychodów na podstawie ustawy o ]U\F]DáWRZDQ\P podatku
dochodowym, lub
4) zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.
3a. Przepisy art. 26 ust. 13b i 13c stosuje VLĊ odpowiednio.
2014-07-28
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3b. Odliczenia ZSáDW na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, o którym
mowa w ust. 2, dokonuje VLĊ w zeznaniu podatkowym.
4. -HĪHOL podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, RVLąJD UyZQLHĪ dochody z W\WXáX
G]LDáDOQRĞFL wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze
ĨUyGHá przychodów ]QDMGXMąF\FK VLĊ poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
a dochody te nie Vą zwolnione od opodatkowania na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub gdy z SDĔVWZHP w którym dochody Vą
RVLąJDQH Rzeczpospolita Polska nie ]DZDUáD umowy o unikaniu podwójnego
opodatkowania, dochody te áąF]\ VLĊ z dochodami ze ĨUyGHá przychodów SRáoĪRQ\FK na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym przypadku od podatku
obliczonego od áąF]QHM sumy dochodów odlicza VLĊ NZRWĊ UyZQą podatkowi dochodowemu ]DSáDFRQHPX w obcym SDĔVWZLH Odliczenie to nie PRĪH jednak
SU]HNURF]\ü tej F]ĊĞFL podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która
proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w obcym SDĔVWZLH
5. W przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, X]\VNXMąFHJR Z\áąF]QLH
dochody z W\WXáX G]LDáDOQRĞFL wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej lub ze ĨUyGHá przychodów ]QDMGXMąF\FK VLĊ poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie Vą zwolnione od podatku dochodowego na podstawie
umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, lub gdy z SDĔVWZHP w którym
dochody Vą RVLąJDQH Rzeczpospolita Polska nie ]DZDUáD umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, ]DVDGĊ RNUHĞORQą w ust. 4 stosuje VLĊ odpowiednio.
6. Dochodów z pozarolniczej G]LDáDOQRĞFL gospodarczej lub G]LDáyZ specjalnych
produkcji rolnej, opodatkowanych w sposób RNUHĞORQ\ w ust. 1, nie áąF]\ VLĊ z
dochodami opodatkowanymi na zasadach RNUHĞORQ\FK w art. 27 oraz art. 30b i
30e.
Art. 30d.
1. -HĪHOL ZáDĞFLZ\ organ podatkowy lub ZáDĞFLZ\ organ kontroli skarbowej okreĞOL na podstawie art. 25, dochód podatnika w Z\VRNRĞFL Z\ĪV]HM VWUDWĊ w wyVRNRĞFL QLĪV]HM QLĪ zadeklarowana przez podatnika w ]ZLą]NX z dokonaniem
transakcji, o których mowa w art. 25a, a podatnik nie przedstawi tym organom
wymaganej przez te przepisy dokumentacji podatkowej – UyĪQLFĊ PLĊG]\ dochodem zadeklarowanym przez podatnika a RNUHĞORQ\P przez te organy opodatkowuje VLĊ VWDZNą 50%.
2. Przepis ust. 1 ma zastosowanie do podatników, których dochody Vą opodatkowane na zasadach RNUHĞORQ\FK w art. 27 lub w art. 30c.
Art. 30e.
1. Od dochodu z RGSáDWQHJR zbycia QLHUXFKRPRĞFL i praw RNUHĞORQ\FK w art. 10
ust. 1 pkt 8 lit. a–c podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.
2. 3RGVWDZą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód VWDQRZLąF\
UyĪQLFĊ SRPLĊG]\ przychodem z RGSáDWQHJR zbycia QLHUXFKRPRĞFL lub praw
RNUHĞORQ\P zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i
6d, SRZLĊNV]RQą o VXPĊ odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h
ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych QLHUXFKRPRĞFL lub praw.
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3. W przypadku RGSáDWQHJR zbycia w drodze zamiany QLHUXFKRPRĞFL lub praw
RNUHĞORQ\FK w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c dochód ustala VLĊ u NDĪGHM ze stron
umowy na zasadach, o których mowa w ust. 2.
4. Po ]DNRĔF]HQLX roku podatkowego podatnik jest RERZLą]DQ\ w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, Z\ND]Dü
1) dochody uzyskane w roku podatkowym z RGSáDWQHJR zbycia QLHUXFKRPRĞFL
i praw PDMąWNRZ\FK RNUHĞORQ\FK w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c i REOLF]\ü naOHĪQ\ podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art.
21 ust. 1 pkt 131, lub
2) dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.
5. Dochodu z RGSáDWQHJR zbycia QLHUXFKRPRĞFL i praw PDMąWNRZ\FK RNUHĞORQ\FK
w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c nie áąF]\ VLĊ z dochodami (przychodami) z innych
ĨUyGHá
6. Przepisy ust. 1–4 nie PDMą zastosowania, MHĪHOL
1) budowa i VSU]HGDĪ budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych oraz
VSU]HGDĪ gruntów i prawa wieczystego XĪ\WNRZDQLD gruntów Vą przedmiotem G]LDáDOQRĞFL gospodarczej podatnika;
2) przychód ze VSU]HGDĪ\ QLHUXFKRPRĞFL i praw stanowi przychód z G]LDáDOQoĞFL gospodarczej lub z G]LDáyZ specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu
art. 14 ust. 2 pkt 1.
7. W przypadku QLHZ\SHáQLHQLD warunków RNUHĞORQ\FK w art. 21 ust. 1 pkt 131
podatnik jest RERZLą]DQ\ do ]áRĪHQLD korekty zeznania, o którym mowa w art.
45 ust. 1a pkt 3, i do ]DSáDW\ podatku wraz z odsetkami za ]ZáRNĊ odsetki nalicza VLĊ od QDVWĊSQHJR dnia po XSá\ZLH terminu SáDWQRĞFL o którym mowa w art.
45 ust. 4 pkt 4, do dnia ]DSáDW\ podatku ZáąF]QLH
8. -HĪHOL podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, RVLąJD UyZQLHĪ dochody RNUHĞOone w ust. 1 poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a dochody te nie Vą zwolnione od opodatkowania na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub gdy z SDĔVWZHP w którym dochody Vą RVLąJDQH Rzeczpospolita
Polska nie ]DZDUáD umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochody te
áąF]\ VLĊ z dochodami RVLąJQLĊW\PL na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W
tym przypadku od podatku obliczonego od áąF]QHM sumy dochodów odlicza VLĊ
NZRWĊ UyZQą podatkowi dochodowemu ]DSáDFRQHPX w obcym SDĔVWZLH Odliczenie to nie PRĪH jednak SU]HNURF]\ü tej F]ĊĞFL podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w obcym SDĔVWZLH
9. W przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, RVLąJDMąFHJR dochody
RNUHĞORQH w ust. 1 Z\áąF]QLH poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które
nie Vą zwolnione od podatku dochodowego na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, lub gdy z SDĔVWZHP w którym dochody Vą RVLąJDQH
Rzeczpospolita Polska nie ]DZDUáD umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, ]DVDGĊ RNUHĞORQą w ust. 8 stosuje VLĊ odpowiednio.
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5R]G]LDá 7
Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez SáDWQLNyZ

Art. 31.
Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne QLHSRVLDGDMąFH osoboZRĞFL prawnej, zwane dalej Ä]DNáDGDPL pracy”, Vą RERZLą]DQH jako SáDWQLF\ REOLF]Dü
i SRELHUDü w FLąJX roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które X]\VNXMą od
tych ]DNáDGyZ przychody ze stosunku VáXĪERZHJR stosunku pracy, pracy QDNáDGF]HM
lub VSyáG]LHOF]HJR stosunku pracy, ]DVLáNL SLHQLĊĪQH z ubezpieczenia VSRáHF]QHJR
Z\SáDFDQH przez ]DNáDG\ pracy, a w VSyáG]LHOQLDFK pracy – Z\SáDW\ z W\WXáX XG]LDáX
w QDGZ\ĪFH bilansowej.
Art. 32.
1. Zaliczki, o których mowa w art. 31, za PLHVLąFH od stycznia do grudnia, z zaVWU]HĪHQLHP ust. 1a, Z\QRV]ą
1) za PLHVLąFH od SRF]ąWNX roku do PLHVLąFD ZáąF]QLH w którym dochód podatnika uzyskany od SRF]ąWNX roku w tym ]DNáDG]LH pracy SU]HNURF]\á
kwoWĊ VWDQRZLąFą JyUQą JUDQLFĊ pierwszego SU]HG]LDáX skali – 18% dochodu uzyskanego w danym PLHVLąFX
2) za PLHVLąFH QDVWĊSXMąFH po PLHVLąFX w którym dochód uzyskany od SRF]ątku roku SU]HNURF]\á NZRWĊ o której mowa w pkt 1 – 32% dochodu uzyskanego w danym PLHVLąFX
1a. -HĪHOL podatnik ]áRĪ\ SáDWQLNRZL RĞZLDGF]HQLH ĪH za dany rok zamierza opodatNRZDü dochody áąF]QLH z PDáĪRQNLHP EąGĨ na zasadach RNUHĞORQ\FK w art. 6
ust. 4, a za rok podatkowy przewidywane, RNUHĞORQH w RĞZLDGF]HQLX
1) dochody podatnika nie SU]HNURF]ą górnej granicy pierwszego SU]HG]LDáX
skali, a odpowiednio PDáĪRQHN lub dziecko nie X]\VNXMą ĪDGQ\FK dochodów
z Z\MąWNLHP renty rodzinnej – zaliczki za wszystkie PLHVLąFH roku podatkowego Z\QRV]ą 18% dochodu uzyskanego w danym PLHVLąFX i Vą dodatkowo pomniejszane za NDĪG\ PLHVLąF o NZRWĊ VWDQRZLąFą 1/12 kwoty
]PQLHMV]DMąFHM podatek, RNUHĞORQHM w pierwszym przedziale skali podatkowej;
2) dochody podatnika SU]HNURF]ą JyUQą JUDQLFĊ pierwszego SU]HG]LDáX skali, a
odpowiednio PDáĪRQHN lub dziecko nie X]\VNXMą ĪDGQ\FK dochodów z wyMąWNLHP renty rodzinnej lub dochody PDáĪRQND PLHV]F]ą VLĊ w QLĪV]\P
przedziale skali, zaliczki za wszystkie PLHVLąFH roku podatkowego Z\QRV]ą
18% dochodu uzyskanego w danym PLHVLąFX
1b. 3áDWQLF\ którym podatnik ]áRĪ\á RĞZLDGF]HQLH wymienione w ust. 1a, SRELHUDMą
zaliczki ZHGáXJ zasad RNUHĞORQ\FK w ust. 1a pkt 1 i 2 SRF]ąZV]\ od PLHVLąFD
QDVWĊSXMąFHJR po PLHVLąFX w którym ]RVWDáR ]áRĪRQH RĞZLDGF]HQLH
1c. W razie faktycznej zmiany stanu XSRZDĪQLDMąFHJR do REQLĪNL zaliczek lub utraty
PRĪOLZRĞFL do opodatkowania dochodów zgodnie z art. 6, podatnik jest zoboZLą]DQ\ SRLQIRUPRZDü o tym SáDWQLND w tym przypadku od PLHVLąFD QDVWĊSXMą
cego po PLHVLąFX w którym podatnik SU]HVWDá VSHáQLDü warunki do REQLĪNL zaliczek, zaliczki Vą pobierane ZHGáXJ zasad RNUHĞORQ\FK w ust. 1.
1d. (uchylony).
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2. Za dochód, o którym mowa w ust. 1 i 1a, XZDĪD VLĊ uzyskane w FLąJX PLHVLąFD
przychody w rozumieniu art. 12 oraz ]DVLáNL SLHQLĊĪQH z ubezpieczenia VSRáHFznego Z\SáDFDQH przez SáDWQLND po odliczeniu kosztów uzyskania w Z\VRNRĞFL
RNUHĞORQHM w art. 22 ust. 2 pkt 1 albo 3 lub w ust. 9 pkt 1–3 oraz po odliczeniu
SRWUąFRQ\FK przez SáDWQLND w danym PLHVLąFX VNáDGHN na ubezpieczenie spoáHF]QH o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b lub pkt 2a. -HĪHOL ĞZLDGF]HQLD
w naturze, ĞZLDGF]HQLD ponoszone za podatnika lub inne QLHRGSáDWQH ĞZLDGF]enia SU]\VáXJXMą podatnikowi za okres GáXĪV]\ QLĪ PLHVLąF przy obliczaniu zaliczek za poszczególne PLHVLąFH przyjmuje VLĊ ich ZDUWRĞü w Z\VRNRĞFL przypaGDMąFHM na jeden PLHVLąF -HĪHOL nie jest PRĪOLZH RNUHĞOHQLH jaka F]ĊĞü tych
ĞZLDGF]HĔ przypada na jeden PLHVLąF a doliczenie FDáHM ZDUWRĞFL w PLHVLąFX ich
uzyskania VSRZRGRZDáRE\ QLHZVSyáPLHUQLH Z\VRNą ]DOLF]NĊ w stosunku do
Z\SáDW\ SLHQLĊĪQHM ]DNáDG pracy, na wniosek podatnika, ograniczy pobór zaliczki za dany PLHVLąF i pobierze SR]RVWDáą F]ĊĞü zaliczki w QDVWĊSQ\FK miesią
cach roku podatkowego.
3. =DOLF]NĊ REOLF]RQą w sposób RNUHĞORQ\ w ust. 1, 1a i 2 zmniejsza VLĊ o NZRWĊ
VWDQRZLąFą 1/12 kwoty ]PQLHMV]DMąFHM podatek, RNUHĞORQHM w pierwszym przedziale RERZLą]XMąFHM skali podatkowej, MHĪHOL pracownik przed SLHUZV]ą wySáDWą
wynagrodzenia w roku podatkowym ]áRĪ\ ]DNáDGRZL pracy RĞZLDGF]HQLH weGáXJ ustalonego wzoru, w którym stwierdzi, ĪH
1) nie otrzymuje emerytury lub renty za SRĞUHGQLFWZHP SáDWQLND
2) nie RVLąJD dochodów z W\WXáX F]áRQNRVWZD w rolniczej VSyáG]LHOQL produkcyjnej lub innej VSyáG]LHOQL ]DMPXMąFHM VLĊ SURGXNFMą UROQą
3) nie RVLąJD dochodów, od których jest RERZLą]DQ\ RSáDFDü zaliczki na podstawie art. 44 ust. 3;
4) nie otrzymuje ĞZLDGF]HĔ SLHQLĊĪQ\FK Z\SáDFDQ\FK z Funduszu Pracy lub z
Funduszu Gwarantowanych ĝZLDGF]HĔ Pracowniczych;
5) ten ]DNáDG pracy jest ZáDĞFLZ\ do stosowania tego zmniejszenia.
3a. 2ĞZLDGF]HQLD o którym mowa w ust. 3, nie VNáDGD VLĊ MHĪHOL stan faktyczny wyQLNDMąF\ z RĞZLDGF]HQLD ]áRĪRQHJR w latach poprzednich nie XOHJá zmianie.
3b. =DOLF]NĊ REOLF]RQą w sposób RNUHĞORQ\ w ust. 3 zmniejsza VLĊ o NZRWĊ VNáDGNL
na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, pobranej w tym PLHVLąFX
przez ]DNáDG pracy ze ĞURGNyZ podatnika.
4. =DNáDG pracy nie zmniejsza zaliczki w sposób RNUHĞORQ\ w ust. 3, MHĪHOL podatnik
SRZLDGRPLá go o zmianach stanu faktycznego Z\QLNDMąFHJR z RĞZLDGF]HQLD
5. =DNáDG pracy przy obliczaniu zaliczki stosuje koszty uzyskania przychodów
RNUHĞORQH w art. 22 ust. 2 pkt 3, MHĪHOL pracownik ]áRĪ\ RĞZLDGF]HQLH o VSHáQLeniu warunku RNUHĞORQHJR w tym przepisie; przepisy ust. 3a i 4 stosuje VLĊ odpowiednio.
6. =DNáDG pracy nie pobiera zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych przez pracownika z pracy wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, pod warunkiem ĪH dochody te SRGOHJDMą lub EĊGą SRGOHJDü opodatkowaniu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na wniosek podatnika ]DNáDG
pracy pobiera zaliczki na podatek dochodowy, stosownie do przepisów ust. 1–5,
z XZ]JOĊGQLHQLHP art. 27 ust. 9 i 9a.
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7. =DNáDG pracy przy obliczaniu zaliczki nie stosuje kosztów uzyskania przychodów RNUHĞORQ\FK w art. 22 ust. 9 pkt 1–3, SRF]ąZV]\ od PLHVLąFD QDVWĊSXMąFHJR
po PLHVLąFX w którym pracownik ]áRĪ\ SáDWQLNRZL pisemne RĞZLDGF]HQLH o rezygnacji z ich stosowania. 2ĞZLDGF]HQLH to VNáDGD VLĊ RGUĊEQLH dla NDĪGHJR roku
podatkowego.
Art. 33.
1. Rolnicze VSyáG]LHOQLH produkcyjne oraz inne VSyáG]LHOQLH ]DMPXMąFH VLĊ produkFMą UROQą Vą RERZLą]DQH jako SáDWQLF\ SRELHUDü w FLąJX roku zaliczki na podatek
dochodowy od dokonywanych na rzecz F]áRQNyZ VSyáG]LHOQL lub ich domowników Z\SáDW z W\WXáX dniówek obrachunkowych, XG]LDáX w dochodzie podzielnym VSyáG]LHOQL a WDNĪH uzyskiwanych od VSyáG]LHOQL przez te osoby ]DVLáNyZ
SLHQLĊĪQ\FK z ubezpieczenia VSRáHF]QHJR
2. Zaliczki, o których mowa w ust. 1, za PLHVLąFH od stycznia do grudnia ustala VLĊ
w sposób RNUHĞORQ\ w art. 32 ust. 1–1c minus kwota obliczona zgodnie z art. 32
ust. 3 PLHVLĊF]QLH
3. Dla obliczenia zaliczek od Z\SáDW z W\WXáX dniówek obrachunkowych do opodatkowania przyjmuje VLĊ ich F]ĊĞü XVWDORQą w takim stosunku procentowym, w jakim SR]RVWDZDá w roku SRSU]HG]DMąF\P rok podatkowy XG]LDá dochodu zwolnionego od podatku dochodowego od osób prawnych, na podstawie art. 17 ust. 1
pkt 15 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, w ogólnej kwocie Z\SáDW z W\WXáX dniówek obrachunkowych, pomniejszoQą o SRWUąFRQH przez SáDWQLND w danym PLHVLąFX VNáDGNL o których mowa w art.
26 ust. 1 pkt 2 lit. b, obliczonych od przychodu SRGOHJDMąFHJR opodatkowaniu.
-HĪHOL w roku SRSU]HG]DMąF\P rok podatkowy nie Z\VWąSLá dochód RNUHĞORQ\ w
zdaniu poprzednim, SáDWQLF\ o których mowa w ust. 1, nie SRWUąFDMą w roku podatkowym zaliczek na podatek dochodowy.
3a. =DOLF]NĊ od dochodów, o których mowa w ust. 1, REOLF]RQą w sposób RNUHĞORQ\
w ust. 2 i 3 zmniejsza VLĊ o NZRWĊ VNáDGNL na ubezpieczenie zdrowotne, o której
mowa w art. 27b, pobranej w tym PLHVLąFX przez VSyáG]LHOQLĊ ze ĞURGNyZ podatnika.
4. Po ]DNRĔF]HQLX roku podatkowego SáDWQLF\ o których mowa w ust. 1, RNUHĞODMą
za ten rok, ZHGáXJ zasad Z\QLNDMąF\FK z ust. 3, XG]LDá dochodu zwolnionego od
podatku dochodowego od osób prawnych w ogólnej kwocie Z\SáDW z W\WXáX
dniówek obrachunkowych oraz kwoty VNáDGHN na ubezpieczenia VSRáHF]QH i
zdrowotne obliczonych od przychodów SRGOHJDMąF\FK opodatkowaniu i rozliF]DMą podatek zgodnie z art. 37–40.
5. W ewidencji NVLĊJRZHM dochodów i kosztów, prowadzonej przez rolnicze spóá
dzielnie produkcyjne lub inne VSyáG]LHOQLH ]DMPXMąFH VLĊ SURGXNFMą UROQą powinny E\ü Z\RGUĊEQLRQH dochody i koszty GRW\F]ąFH produkcji rolniczej URĞOLnnej i ]ZLHU]ĊFHM QLHSROHJDMąFHM na prowadzeniu G]LDáyZ specjalnych produkcji
rolnej.
6. Przy ustalaniu Z\RGUĊEQLRQ\FK dochodów i kosztów z G]LDáDOQRĞFL o której
mowa w ust. 5, stosuje VLĊ odpowiednio zasady RERZLą]XMąFH przy ewidencjonowaniu dochodów i kosztów z FDáRNV]WDáWX G]LDáDOQRĞFL VSyáG]LHOQL
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Art. 34.
1. Organy rentowe Vą RERZLą]DQH jako SáDWQLF\ SRELHUDü zaliczki PLHVLĊF]QH od
Z\SáDFDQ\FK EH]SRĞUHGQLR przez te organy emerytur i rent, ĞZLDGF]HĔ przedemerytalnych i ]DVLáNyZ przedemerytalnych, nauczycielskich ĞZLDGF]HĔ kompensacyjnych, ]DVLáNyZ SLHQLĊĪQ\FK z ubezpieczenia VSRáHF]QHJR rent strukturalnych oraz rent socjalnych.
1a. 3áDWQLN nie pobiera zaliczek na podatek od dochodów, o których mowa w art. 21
ust. 1 pkt 100, MHĪHOL podatnik SU]HGáRĪ\ SáDWQLNRZL dokumenty RNUHĞORQH w tym
przepisie.
2. Zaliczki, o których mowa w ust. 1, za PLHVLąFH od stycznia do grudnia, ustala VLĊ
w sposób RNUHĞORQ\ w art. 32 ust. 1–1c RGHMPXMąF NZRWĊ REOLF]RQą zgodnie z
art. 32 ust. 3 PLHVLĊF]QLH
2a. Organ rentowy na wniosek podatnika oblicza i pobiera zaliczki na podatek dochodowy w FLąJX roku bez pomniejszania o NZRWĊ RNUHĞORQą w art. 32 ust. 3,
SRF]ąZV]\ od PLHVLąFD QDVWĊSXMąFHJR po PLHVLąFX w którym ]RVWDá ]áRĪRQ\
wniosek.
3. =DOLF]NĊ o której mowa w ust. 1, od ]DVLáNyZ z ubezpieczenia VSRáHF]QHJR wySáDFRQ\FK EH]SRĞUHGQLR przez organ rentowy pobiera VLĊ VWRVXMąF QDMQLĪV]ą
VWDZNĊ SRGDWNRZą RNUHĞORQą w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.
4. =DOLF]NĊ REOLF]RQą w sposób RNUHĞORQ\ w ust. 3 zmniejsza VLĊ o NZRWĊ REOLF]RQą
zgodnie z art. 32 ust. 3, MHĪHOL
1) Z\SáDWD ]DVLáNyZ dotyczy okresu SHáQHJR PLHVLąFD kalendarzowego i zwią
zana jest z pozostawaniem w stosunku VáXĪERZ\P w stosunku pracy, pracy
QDNáDGF]HM lub VSyáG]LHOF]\P stosunku pracy oraz
2) áąF]QLH z GRNXPHQWDFMą X]DVDGQLDMąFą Z\SáDWĊ ]DVLáNyZ organowi rentowemu ]áRĪRQH zostanie przez ]DVLáNRELRUFĊ RĞZLDGF]HQLH ZHGáXJ ustalonego
wzoru, w którym stwierdzi, ĪH w okresie ]DVLáNRZ\P
a) nie otrzymuje emerytury lub renty za SRĞUHGQLFWZHP SáDWQLND
b) nie RVLąJD innych dochodów poza dochodami uzyskiwanymi w ]DNáDG]LH
pracy, w którym ubezpieczenie z W\WXáX zatrudnienia jest SRGVWDZą powstania prawa do ]DVLáNX
c) ]DNáDG pracy, o którym mowa pod lit. b, oblicza zaliczki od dochodów
pracownika w sposób RNUHĞORQ\ w art. 32 ust. 3,
d) nie otrzymuje ĞZLDGF]HĔ SLHQLĊĪQ\FK Z\SáDFDQ\FK z Funduszu Pracy lub
z Funduszu Gwarantowanych ĝZLDGF]HĔ Pracowniczych.
Przepis art. 32 ust. 4 stosuje VLĊ odpowiednio.
4a. =DOLF]NĊ REOLF]RQą w sposób RNUHĞORQ\ w ust. 2 zmniejsza VLĊ o NZRWĊ VNáDGNL na
ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, pobranej w tym PLHVLąFX
przez organ rentowy ze ĞURGNyZ podatnika.
5. (uchylony).
6. W przypadku Z\SáDW\ ]DVLáNyZ EH]SRĞUHGQLR przez organ rentowy po ustaniu
zatrudnienia, zasady RNUHĞORQH w ust. 3 i 4 oraz w art. 32 ust. 3 stosuje VLĊ odpowiednio.
7. Organy rentowe Vą RERZLą]DQH w terminie do NRĔFD lutego, po XSá\ZLH roku
podatkowego, VSRU]ąG]Lü i SU]HND]Dü roczne obliczenie podatku, ZHGáXJ ustalo2014-07-28
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nego wzoru, podatnikom X]\VNXMąF\P dochód z emerytur i rent, rent strukturalnych, rent socjalnych, ĞZLDGF]HĔ przedemerytalnych, ]DVLáNyZ przedemerytalnych i nauczycielskich ĞZLDGF]HĔ kompensacyjnych oraz XU]ĊGRZL skarbowemu, którym kieruje naczelnik XU]ĊGX skarbowego ZáDĞFLZ\ ZHGáXJ miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust.
2a, XU]ĊGRZL skarbowemu, którym kieruje naczelnik XU]ĊGX skarbowego ZáaĞFLZ\ w sprawach opodatkowania osób zagranicznych; RERZLą]HN ten nie dotyczy podatników:
1) w stosunku do których XVWDá RERZLą]HN poboru zaliczek;
2) którym zaliczki E\á\ ustalane w sposób RNUHĞORQ\ w art. 32 ust. 1a–1c, chyba ĪH podatnik przed NRĔFHP roku podatkowego ]áRĪy RĞZLDGF]HQLH o rezygnacji z zamiaru opodatkowania w sposób RNUHĞORQ\ w art. 6 ust. 2 lub
ust. 4;
3) w stosunku do których, na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej,
zwolniono organ rentowy w FDáRĞFL lub w F]ĊĞFL z RERZLą]NX poboru zaliczek na podatek dochodowy;
4) którym nie pobierano zaliczek na podatek dochodowy stosownie do postaQRZLHĔ umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
8. W przypadku gdy organ rentowy nie jest RERZLą]DQ\ do dokonania rocznego
obliczenia podatku, o którym mowa w ust. 7, VSRU]ąG]D w terminie do NRĔFD lutego, po XSá\ZLH roku podatkowego, LPLHQQą LQIRUPDFMĊ o Z\VRNRĞFL uzyskanego dochodu, ZHGáXJ ustalonego wzoru, i w tym samym terminie przekazuje podatnikowi oraz XU]ĊGRZL skarbowemu, którym kieruje naczelnik XU]ĊGX skarbowego ZáDĞFLZ\ ZHGáXJ miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, XU]ĊGRZL skarbowemu, którym kieruje
naczelnik XU]ĊGX skarbowego ZáDĞFLZ\ w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. ,QIRUPDFMĊ o której mowa w zdaniu pierwszym, organ rentowy spoU]ąG]D UyZQLHĪ w przypadku, gdy dokonuje Z\SáDW\ ĞZLDGF]HĔ RNUHĞORQ\FK w
art. 21 ust. 1 pkt 2, 75 i 100.
9. -HĪHOL podatnik poza dochodami uzyskanymi od organu rentowego:
1) nie X]\VNDá w roku podatkowym innych dochodów, z Z\MąWNLHP RNUHĞOonych w art. 30–30c oraz art. 30e,
2) nie korzysta z RGOLF]HĔ z ]DVWU]HĪHQLHP ust. 10–10b,
3) nie korzysta z PRĪOLZRĞFL áąF]QHJR opodatkowania jego dochodów z dochodami PDáĪRQND EąGĨ nie korzysta z PRĪOLZRĞFL opodatkowania, o którym mowa w art. 6 ust. 4,
4) nie X]\VNDá dochodów SRZRGXMąF\FK obliczenie QDOHĪQHJR podatku w sposób RNUHĞORQ\ w art. 27 ust. 8,
5) (uchylony),
6) nie ma RERZLą]NX doliczenia kwot uprzednio odliczonych, z ]DVWU]HĪHQLHP
ust. 11,
– podatek Z\QLNDMąF\ z rozliczenia rocznego REQLĪRQ\ o NZRWĊ VNáDGNL na
ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, pobranej w roku podatkowym przez organ rentowy ze ĞURGNyZ podatnika, jest podatkiem QDOHĪQ\P
od podatnika za dany rok, chyba ĪH naczelnik XU]ĊGX skarbowego wyda decy]MĊ RNUHĞODMąFą Z\VRNRĞü ]RERZLą]DQLD podatkowego w innej Z\VRNRĞFL
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10. -HĪHOL podatnik GRNRQDá zwrotu QLHQDOHĪQLH pobranych emerytur i rent lub zasiá
ków z ubezpieczenia VSRáHF]QHJR rent strukturalnych, rent socjalnych, ĞZLDdF]HĔ przedemerytalnych, ]DVLáNyZ przedemerytalnych, nauczycielskich ĞZLDdF]HĔ kompensacyjnych, otrzymanych EH]SRĞUHGQLR z tego organu, a RERZLą]HN
poboru zaliczek przez ten organ trwa – organ rentowy odejmuje od dochodu
kwoty zwrotów dokonanych w roku podatkowym przy ustalaniu Z\VRNRĞFL zaliczek oraz w rocznym obliczeniu dochodu, ]DPLHV]F]DMąF na tym rozliczeniu odpowiednie informacje.
10a. W przypadku przyznania podatnikowi prawa do emerytury, renty z W\WXáX nie]GROQRĞFL do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej, renty
strukturalnej lub ]DVLáNyZ z ubezpieczenia VSRáHF]QHJR za okres, za który podatnik SRELHUDá ĞZLDGF]HQLH z innego organu rentowego w Z\VRNRĞFL XZ]JOĊdQLDMąFHM ]DOLF]NĊ na podatek i VNáDGNĊ na ubezpieczenie zdrowotne – organ rentowy odejmuje te kwoty od przyznanego ĞZLDGF]HQLD przy ustalaniu Z\VRNRĞFL
zaliczek oraz w rocznym obliczeniu podatku, ]DPLHV]F]DMąF na tym rozliczeniu
odpowiednie informacje.
10b. W przypadku przyznania podatnikowi prawa do emerytury, renty z W\WXáX nie]GROQRĞFL do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, ]DVLáNyZ z ubezpieczenia VSRáHF]QHJR lub renty rodzinnej, za okres, za który podatnik SRELHUDá ]DVLáHN
dodatek szkoleniowy, stypendium albo inne ĞZLDGF]HQLH SLHQLĊĪQH z W\WXáX pozostawania bez pracy, nauczycielskie ĞZLDGF]HQLH kompensacyjne, ]DVLáHN przedemerytalny lub ĞZLDGF]HQLH przedemerytalne, pobrane z tego W\WXáX kwoty w
Z\VRNRĞFL XZ]JOĊGQLDMąFHM ]DOLF]NĊ na podatek i VNáDGNĊ na ubezpieczenie
zdrowotne – organ rentowy odejmuje od przyznanego ĞZLDGF]HQLD przy ustalaniu Z\VRNRĞFL zaliczek oraz w rocznym obliczeniu podatku, ]DPLHV]F]DMąF na
tym rozliczeniu odpowiednie informacje.
11. -HĪHOL podatnik RWU]\PDá EH]SRĞUHGQLR od tego organu zwrot uprzednio ]DSáDFonej i odliczonej VNáDGNL na ubezpieczenie zdrowotne, a RERZLą]HN poboru zaliczek przez ten organ trwa – organ rentowy w rocznym obliczeniu podatku spoU]ąG]DQ\P za rok, w którym GRNRQDá zwrotu VNáDGNL dolicza do podatku obliczonego zgodnie z art. 27 NZRWĊ tej VNáDGNL
12. 5yĪQLFĊ PLĊG]\ podatkiem Z\QLNDMąF\P z rocznego obliczenia podatku a VXPą
zaliczek pobranych za PLHVLąFH od stycznia do grudnia pobiera VLĊ z dochodu za
marzec lub NZLHFLHĔ roku QDVWĊSQHJR 3REUDQą UyĪQLFĊ SáDWQLF\ ZSáDFDMą na rachunek XU]ĊGX skarbowego, którym kieruje naczelnik XU]ĊGX skarbowego ZáaĞFLZ\ ZHGáXJ siedziby SáDWQLND áąF]QLH z zaliczkami za te PLHVLąFH -HĪHOL z
rocznego obliczenia podatku wynika QDGSáDWD zalicza VLĊ Mą na poczet zaliczki
QDOHĪQHM za marzec, a MHĪHOL po pobraniu tej zaliczki pozostaje QDGSáDWD SáDWQLN
zwraca Mą podatnikowi w gotówce. W razie gdy stosunek X]DVDGQLDMąF\ pobór
zaliczek XVWDá w styczniu albo w lutym, UyĪQLFĊ pobiera VLĊ z dochodu za mieVLąF za który pobrana ]RVWDáD ostatnia zaliczka. Zwrócone QDGSáDW\ w gotówce
SáDWQLN SRWUąFD z kwot pobranych zaliczek przekazywanych XU]ĊGRP skarbowym, Z\ND]XMąF je w deklaracji, o której mowa w art. 38 ust. 1a.
Art. 35.
1. Do poboru zaliczek PLHVLĊF]Q\FK jako SáDWQLF\ Vą RERZLą]DQH

2014-07-28

©Kancelaria Sejmu

s. 132/179

1) osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które GRNRQXMą Z\SáDW\ emerytur i rent z zagranicy – od Z\SáDFDQ\FK przez nie emerytur i rent,
2) jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe, ]DNáDG\ pracy oraz inne
jednostki organizacyjne – od Z\SáDFDQ\FK przez nie stypendiów,
3) organy zatrudnienia – od ĞZLDGF]HĔ Z\SáDFDQ\FK z Funduszu Pracy,
3a) wojewódzkie XU]ĊG\ pracy – od ĞZLDGF]HĔ Z\SáDFDQ\FK z Funduszu Gwarantowanych ĝZLDGF]HĔ Pracowniczych,
4) areszty ĞOHGF]H oraz ]DNáDG\ karne – od QDOHĪQRĞFL za SUDFĊ SU]\SDGDMąFHM
tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
5) VSyáG]LHOQLH – od oprocentowania ZNáDGyZ SLHQLĊĪQ\FK F]áRQNyZ spóá
dzielni, zaliczonego w FLĊĪDU kosztów VSyáG]LHOQL
6) RGG]LDá\ Wojskowej Agencji Mieszkaniowej – od Z\SáDFDQ\FK ĪRáQLHU]RP
ĞZLDGF]HĔ SLHQLĊĪQ\FK Z\QLNDMąF\FK z przepisów ustawy o zakwaterowaniu 6Lá Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
7) centrum integracji VSRáHF]QHM – od Z\SáDFDQ\FK ĞZLDGF]HĔ integracyjnych i
motywacyjnej premii integracyjnej, przyznanych na podstawie ustawy z
dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43,
poz. 225 i Nr 205, poz. 1211),
8) podmiot SU]\MPXMąF\ na SUDNW\NĊ DEVROZHQFNą – od ĞZLDGF]HĔ SLHQLĊĪQ\FK
Z\SáDFDQ\FK z W\WXáX odbywania praktyk absolwenckich, o których mowa w
ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich
9) (uchylony)
– pomniejszonych o SRWUąFRQH przez SáDWQLND w danym PLHVLąFX VNáDGNL o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b.
2. Za stypendia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, XZDĪD VLĊ w V]F]HJyOQRĞFL stypendia przyznawane uczestnikom studiów doktoranckich, stypendia naukowe, stypendia i inne QDOHĪQRĞFL otrzymywane przez osoby kierowane za JUDQLFĊ w celach naukowych, dydaktycznych lub szkoleniowych, stypendia za UR]ZLą]\Zanie ]DGDĔ badawczych i ZGURĪHQLRZ\FK oraz przyznawane studentom studiów
dziennych stypendia za wyniki w nauce i stypendia ministra za RVLąJQLĊFLD w
nauce.
3. Zaliczki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 7, za PLHVLąFH od stycznia do
grudnia ustala VLĊ w sposób RNUHĞORQ\ w art. 32 ust. 1–1c, z tym ĪH w przypadku
poboru zaliczek od emerytur i rent z zagranicy stosuje VLĊ postanowienia umowy
o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartej z SDĔVWZHP z którego pochoG]ą te emerytury i renty.
3a. Podatnik przy odbiorze emerytury lub renty, o której mowa w ust. 3, PRĪH ZSáaFLü SáDWQLNRZL XVWDORQą ]DOLF]NĊ w ]áRW\FK :SáDWĊ WĊ uznaje VLĊ za ]DOLF]NĊ poWUąFRQą przez SáDWQLND
4. =DOLF]NĊ REOLF]RQą w sposób RNUHĞORQ\ w ust. 3 zmniejsza VLĊ o NZRWĊ o której
mowa w art. 32 ust. 3, MHĪHOL ]DOLF]NĊ SRELHUDMą SáDWQLF\ RNUHĞOHQL w ust. 1 pkt 1,
2, 4 i 7, a podatnik przed SLHUZV]ą Z\SáDWą QDOHĪQRĞFL w roku podatkowym lub
przed XSá\ZHP PLHVLąFD w którym ]DF]ąá RVLąJDü takie dochody, ]áRĪ\ SáDWQikowi RĞZLDGF]HQLH ZHGáXJ ustalonego wzoru, ĪH nie RVLąJD UyZQRF]HĞQLH innych dochodów, z Z\MąWNLHP RNUHĞORQ\FK w art. 30–30c oraz art. 30e.
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5. =DOLF]NĊ od przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 3a, pobiera VLĊ stosuMąF QDMQLĪV]ą VWDZNĊ SRGDWNRZą RNUHĞORQą w skali, o której mowa w art. 27 ust.
1, SRPQLHMV]RQą o NZRWĊ o której mowa w art. 32 ust. 3.
6. =DOLF]NĊ od przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 5, 6 i 8, pobiera VLĊ stoVXMąF QDMQLĪV]ą VWDZNĊ SRGDWNRZą RNUHĞORQą w skali, o której mowa w art. 27
ust. 1.
7. (uchylony).
8. (uchylony).
9. =DOLF]NĊ od dochodów, o których mowa w ust. 1, REOLF]RQą w sposób RNUHĞORQ\
w ust. 3–8, zmniejsza VLĊ o NZRWĊ VNáDGNL na ubezpieczenie zdrowotne, o której
mowa w art. 27b, pobranej w tym PLHVLąFX przez SáDWQLND ze ĞURGNyZ podatnika.
10. 3áDWQLF\ stypendiów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b, Vą RERZLą]DQL w
terminie do NRĔFD lutego roku QDVWĊSXMąFHJR po roku podatkowym VSRU]ąG]Lü
LQIRUPDFMĊ o Z\VRNRĞFL Z\SáDFRQHJR stypendium, ZHGáXJ ustalonego wzoru, i
SU]HND]Dü Mą podatnikowi oraz XU]ĊGRZL skarbowemu, którym kieruje naczelnik
XU]ĊGu skarbowego ZáDĞFLZ\ ZHGáXJ miejsca zamieszkania podatnika, z zaVWU]HĪHQLHP art. 37.
11. (uchylony).
Art. 35a. (uchylony).
Art. 36.
W stosunku do podatników, którzy RVLąJDMą Z\áąF]QLH przychody z W\WXáX emerytur i
rent QLHSRGOHJDMąF\FK SRGZ\ĪV]HQLX stosownie do art. 55 ust. 6, przy ustalaniu zaliczki oraz dokonywaniu obliczenia rocznego stosuje VLĊ odpowiednio przepis art. 27
ust. 2, z tym ĪH ]DOLF]NĊ ustala VLĊ w Z\VRNRĞFL QDGZ\ĪNL ponad 1/12 kwoty okreĞORQHM w tym przepisie.
Art. 37.
1. -HĪHOL podatnik, od którego zaliczki PLHVLĊF]QH SRELHUDMą SáDWQLF\ RNUHĞOHQL w
art. 31, art. 33 lub art. 35 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 7, ]áRĪ\ SáDWQLNRZL przed dniem 10
stycznia roku QDVWĊSXMąFHJR po roku podatkowym RĞZLDGF]HQLH VSRU]ąG]RQH
ZHGáXJ ustalonego wzoru, które traktuje VLĊ na równi z zeznaniem, ĪH
1) poza dochodami uzyskanymi od SáDWQLND nie X]\VNDá innych dochodów, z
Z\MąWNLHP dochodów RNUHĞORQ\FK w art. 30–30c oraz art. 30e,
2) nie korzysta z RGOLF]HĔ z ]DVWU]HĪHQLHP ust. 1a pkt 2–4,
3) nie korzysta z PRĪOLZRĞFL opodatkowania dochodów na zasadach RNUHĞOonych w art. 6 ust. 2 lub 4,
4) (uchylony),
5) nie ma RERZLą]NX doliczenia kwot uprzednio odliczonych, z ]DVWU]HĪHQLHP
ust. 1a pkt 5
– SáDWQLN jest RERZLą]DQ\ VSRU]ąG]Lü ZHGáXJ ustalonego wzoru, roczne obliczenie podatku, na zasadach RNUHĞORQ\FK w art. 27, od dochodu uzyskanego
przez podatnika w roku podatkowym.
2014-07-28

©Kancelaria Sejmu

s. 134/179

1a. Przy dokonywaniu rocznego obliczenia podatku, o którym mowa w ust. 1, SáDtnik:
1) XZ]JOĊGQLD koszty, o których mowa w art. 22 ust. 11;
2) odlicza od dochodu pobrane w FLąJX roku VNáDGNL na ubezpieczenia VSRáHFzne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b lub pkt 2a;
3) na wniosek podatnika odlicza od dochodu:
a) (uchylona),
b) zwrócone SáDWQLNRZL ĞZLDGF]HQLD o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 5
– MHĪHOL nie ]RVWDá\ one SRWUąFRQH od dochodu przy poborze zaliczek;
4) odlicza od podatku NZRWĊ VNáDGNL na ubezpieczenie zdrowotne, o której
mowa w art. 27b, pobranej w roku podatkowym ze ĞURGNyZ podatnika;
5) dolicza do podatku obliczonego zgodnie z art. 27 otrzymany za jego SRĞUHdnictwem zwrot uprzednio ]DSáDFRQHM i odliczonej VNáDGNL na ubezpieczenie
zdrowotne, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o ĞZLDdczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze ĞURGNyZ publicznych.
1b. Podatek Z\QLNDMąF\ z obliczenia rocznego przez SáDWQLND jest podatkiem dochodowym QDOHĪQ\P od podatnika za dany rok, chyba ĪH naczelnik XU]ĊGX skarbowego wyda GHF\]MĊ RNUHĞODMąFą LQQą Z\VRNRĞü ]RERZLą]DQLD w podatku dochodowym.
2. (uchylony).
3. Roczne obliczenie podatku, o którym mowa w ust. 1, SáDWQLF\ VSRU]ąG]DMą w
terminie do NRĔFD lutego po XSá\ZLH roku podatkowego i w tym samym terminie
SU]HND]XMą podatnikowi oraz XU]ĊGRZL skarbowemu, którym kieruje naczelnik
XU]ĊGX skarbowego ZáDĞFLZ\ ZHGáXJ miejsca zamieszkania podatnika, a w
przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, XU]ĊGRZL skarbowemu,
którym kieruje naczelnik XU]ĊGX skarbowego ZáDĞFLZ\ w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.
4. 5yĪQLFĊ PLĊG]\ podatkiem Z\QLNDMąF\P z rocznego obliczenia a VXPą zaliczek
pobranych za PLHVLąFH od stycznia do grudnia pobiera VLĊ z dochodu za marzec
roku QDVWĊSQHJR 5yĪQLFĊ WĊ na wniosek podatnika, pobiera VLĊ z dochodu za
NZLHFLHĔ roku QDVWĊSQHJR W razie gdy stosunek X]DVDGQLDMąF\ pobór zaliczek
XVWDá w styczniu lub w lutym, UyĪQLFĊ pobiera VLĊ z dochodu za PLHVLąF za który
pobrana ]RVWDáD ostatnia zaliczka. 3REUDQą UyĪQLFĊ SáDWQLF\ ZSáDFDMą na rachunek XU]ĊGX skarbowego, którym kieruje ZáDĞFLZ\ dla SáDWQLND naczelnik XU]ĊGX
skarbowego, áąF]QLH z zaliczkami za te PLHVLąFH -HĪHOL z obliczenia rocznego
wynika QDGSáDWD zalicza VLĊ Mą na poczet zaliczki QDOHĪQHM za marzec, a MHĪHOL po
pobraniu tej zaliczki pozostaje QDGSáDWD SáDWQLN zwraca Mą podatnikowi w gotówce. Zwrócone QDGSáDW\ w gotówce SáDWQLN SRWUąFD z kwot pobranych zaliczek
przekazywanych XU]ĊGRP skarbowym, Z\ND]XMąF je w deklaracji, o której mowa w art. 38 ust. 1a.
Art. 38.
1. 3áDWQLF\ o których mowa w art. 31 i 33–35, SU]HND]XMą z ]DVWU]HĪHQLHP ust. 2 i
2a, kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do dnia 20 PLHVLąFD nastĊ
SXMąFHJR po PLHVLąFX w którym pobrano zaliczki, na rachunek XU]ĊGX skarbowego, którym kieruje naczelnik XU]ĊGX skarbowego ZáDĞFLZ\ ZHGáXJ miejsca
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zamieszkania SáDWQLND a MHĪHOL SáDWQLN nie jest RVREą IL]\F]Qą ZHGáXJ siedziby
EąGĨ miejsca prowadzenia G]LDáDOQRĞFL gdy SáDWQLN nie posiada siedziby. -HĪHOL
PLĊG]\ NZRWą SRWUąFRQHJR podatku a NZRWą ZSáDFRQHJR podatku Z\VWĊSXMH
UyĪQLFD QDOHĪ\ Mą Z\MDĞQLü w deklaracji, o której mowa w ust. 1a.
1a. W terminie do NRĔFD stycznia roku QDVWĊSXMąFHJR po roku podatkowym SáDWQLF\
o których mowa w art. 31 i 33–35, Vą RERZLą]DQL SU]HVáDü do XU]ĊGX skarbowego, którym kieruje naczelnik XU]ĊGX skarbowego ZáDĞFLZ\ ZHGáXJ miejsca zamieszkania SáDWQLND a MHĪHOL SáDWQLN nie jest RVREą IL]\F]Qą ZHGáXJ siedziby
EąGĨ miejsca prowadzenia G]LDáDOQRĞFL gdy SáDWQLN nie posiada siedziby, URF]Qą
GHNODUDFMĊ ZHGáXJ ustalonego wzoru.
1b. W razie zaprzestania przez SáDWQLNyZ o których mowa w art. 31 i 33–35, prowadzenia dzLDáDOQRĞFL przed NRĔFHP stycznia roku QDVWĊSXMąFHJR po roku podatkowym GHNODUDFMĊ o której mowa w ust. 1a, SáDWQLN przekazuje w terminie do
dnia zaprzestania tej G]LDáDOQRĞFL
2. 3áDWQLF\ EĊGąF\
1) ]DNáDGDPL pracy chronionej kwoty pobranych zaliczek na podatek od przychodów z W\WXáyZ RNUHĞORQ\FK w art. 12 oraz od ]DVLáNyZ SLHQLĊĪQ\FK z
ubezpieczenia VSRáHF]QHJR Z\SáDFDQ\FK przez tych SáDWQLNyZ
a) za PLHVLąFH od SRF]ąWNX roku do PLHVLąFD ZáąF]QLH w którym dochód
podatnika uzyskany od SRF]ąWNX roku u tego SáDWQLND SU]HNURF]\á NZRWĊ
VWDQRZLąFą JyUQą JUDQLFĊ pierwszego SU]HG]LDáX skali, o której mowa w
art. 27 ust. 1, SU]HND]XMą
– w 40% na 3DĔVWZRZ\ Fundusz Rehabilitacji Osób 1LHSHáQRVSUDZQ\FK
– w 60% na ]DNáDGRZ\ fundusz rehabilitacji osób QLHSHáQRVSUDZQ\FK
b) za PLHVLąFH QDVWĊSXMąFH po PLHVLąFX w którym dochód podatnika uzyskany od SRF]ąWNX roku u tego SáDWQLND SU]HNURF]\á NZRWĊ o której mowa
w lit. a, SU]HND]XMą na zasadach RNUHĞORQ\FK w ust. 1;
2) ]DNáDGDPL DNW\ZQRĞFL zawodowej kwoty pobranych zaliczek na podatek od
przychodów z W\WXáyZ RNUHĞORQ\FK w art. 12 oraz od ]DVLáNyZ SLHQLĊĪQ\FK z
ubezpieczenia VSRáHF]QHJR Z\SáDFDQ\FK przez tych SáDWQLNyZ
a) za PLHVLąFH od SRF]ąWNX roku do PLHVLąFD ZáąF]QLH w którym dochód
podatnika uzyskany od SRF]ąWNX roku u tego SáDWQLND SU]HNURF]\á NZRWĊ
VWDQRZLąFą JyUQą JUDQLFĊ pierwszego SU]HG]LDáX skali, o której mowa w
art. 27 ust. 1, SU]HND]XMą na ]DNáDGRZ\ fundusz DNW\ZQRĞFL
b) za PLHVLąFH QDVWĊSXMąFH po PLHVLąFX w którym dochód podatnika uzyskany od SRF]ąWNX roku u tego SáDWQLND SU]HNURF]\á NZRWĊ o której mowa
w lit. a, SU]HND]XMą na zasadach RNUHĞORQ\FK w ust. 1.
2a. 3áDWQLF\ o których mowa w art. 31, którzy utracili status ]DNáDGX pracy chronionej, ]DWUXGQLDMąF\ osoby QLHSHáQRVSUDZQH kwoty pobranych zaliczek na podatek
od przychodów tych osób z W\WXáyZ RNUHĞORQ\FK w art. 12 oraz od ]DVLáNyZ pieQLĊĪQ\FK z ubezpieczenia VSRáHF]QHJR Z\SáDFDQ\FK przez tych SáDWQLNyZ tym
osobom:
1) za PLHVLąFH od SRF]ąWNX roku do PLHVLąFD ZáąF]QLH w którym dochód osoby QLHSHáQRVSUDZQHM uzyskany od SRF]ąWNX roku u tego SáDWQLND SU]HNURF]\á
NZRWĊ VWDQRZLąFą JyUQą JUDQLFĊ pierwszego SU]HG]LDáX skali, o której mowa
w art. 27 ust. 1, SU]HND]XMą w Z\VRNRĞFL
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a) 25% na ]DNáDGRZ\ fundusz rehabilitacji osób QLHSHáQRVSUDZQ\FK – w
przypadku SáDWQLNyZ RVLąJDMąF\FK ZVNDĨQLN zatrudnienia osób QLHSHáQosprawnych w Z\VRNRĞFL od 25 do 30%,
b) 50% na ]DNáDGRZ\ fundusz rehabilitacji osób QLHSHáQRVSUDZQ\FK – w
przypadku SáDWQLNyZ RVLąJDMąF\FK ZVNDĨQLN zatrudnienia osób nLHSHáQosprawnych w Z\VRNRĞFL od 30 do 35%,
c) 75% na ]DNáDGRZ\ fundusz rehabilitacji osób QLHSHáQRVSUDZQ\FK – w
przypadku SáDWQLNyZ RVLąJDMąF\FK ZVNDĨQLN zatrudnienia osób QLHSHáQosprawnych w Z\VRNRĞFL od 35 do 40%,
d) 100% na ]DNáDGRZ\ fundusz rehabilitacji osób QLHSHáQRVSUDZQ\FK – w
przypadku SáDWQLNyZ RVLąJDMąF\FK ZVNDĨQLN zatrudnienia osób QLHSHáQosprawnych w Z\VRNRĞFL co najmniej 40%
– w SR]RVWDáHM F]ĊĞFL na zasadach RNUHĞORQ\FK w ust. 1;
2) za PLHVLąFH QDVWĊSXMąFH po PLHVLąFX w którym dochód osoby QLHSHáQosprawnej uzyskany od SRF]ąWNX roku u tego SáDWQLND SU]HNURF]\á NZRWĊ o
której mowa w pkt 1, kwoty pobranych zaliczek na podatek SáDWQLF\ przeND]XMą na zasadach RNUHĞORQ\FK w ust. 1.
2b. :VNDĨQLN zatrudnienia osób QLHSHáQRVSUDZQ\FK o którym mowa w ust. 2a, ustala VLĊ na podstawie art. 21 ust. 1 i 5 oraz art. 28 ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej.
2c. Przepisy ust. 2a i 2b stosuje VLĊ w okresie 5 lat, OLF]ąF od NRĔFD roku, w którym
SáDWQLN XWUDFLá status ]DNáDGX pracy chronionej, MHĪHOL VSHáQLD warunki RNUHĞORQH
w przepisach ustawy o rehabilitacji zawodowej.
3. (uchylony).
4. (uchylony).
5. (uchylony).
Art. 39.
1. W terminie do NRĔFD lutego roku QDVWĊSXMąFHJR po roku podatkowym SáDWQLF\ o
których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, w przypadku gdy nie GRNRQXMą rocznego obliczenia podatku, Vą RERZLą]DQL SU]HND]Dü podatnikowi i XU]ĊGRZL skarbowemu, którym kieruje naczelnik XU]ĊGX skarbowego ZáDĞFLZ\ ZHGáXJ miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3
ust. 2a, XU]ĊGRZL skarbowemu, którym kieruje naczelnik XU]ĊGX skarbowego
ZáDĞFLZ\ w sprawach opodatkowania osób zagranicznych – imienne informacje
VSRU]ąG]RQH ZHGáXJ ustalonego wzoru, z ]DVWU]HĪHQLHP ust. 5. ,QIRUPDFMĊ o
której mowa w zdaniu pierwszym, VSRU]ąG]D VLĊ UyZQLHĪ w przypadku dokonywania Z\SáDW\ ĞZLDGF]HĔ RNUHĞORQ\FK w art. 21 ust. 1 pkt 46 i 74. W informacji
tej wykazuje VLĊ UyZQLHĪ dochody zwolnione od podatku na podstawie umów o
unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów PLĊG]\QDURGRZ\FK
2. -HĪHOL RERZLą]HN poboru przez SáDWQLNyZ o których mowa w art. 31, art. 33 i
art. 35, zaliczek na podatek XVWDá w FLąJX roku, SáDWQLF\ na pisemny wniosek podatnika, w terminie 14 dni od dnia ]áRĪHQLD tego wniosku, Vą RERZLą]DQL do spor]ąG]HQLD i przekazania podatnikowi oraz XU]ĊGRZL skarbowemu, którym kieruje
naczelnik XU]ĊGX skarbowego ZáDĞFLZ\ ZHGáXJ miejsca zamieszkania podatnika, lub XU]ĊGRZL skarbowemu, którym kieruje naczelnik XU]ĊGX skarbowego
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ZáDĞFLZ\ w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, imiennej informacji,
o której mowa w ust. 1, z ]DVWU]HĪHQLHP ust. 5.
3. Osoby fizyczne SURZDG]ąFH G]LDáDOQRĞü JRVSRGDUF]ą osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne QLHPDMąFH RVRERZRĞFL prawnej Vą RERZLą]DQH w terminie do NRĔFD lutego roku QDVWĊSXMąFHJR po roku podatkowym, SU]HVáDü podatnikowi oraz XU]ĊGRZL skarbowemu, którym kieruje
naczelnik XU]ĊGX skarbowego ZáDĞFLZ\ ZHGáXJ miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, XU]ĊGRZL skarbowemu, którym kieruje naczelnik XU]ĊGX skarbowego ZáDĞFLZ\ w sprawach opodatkowania osób zagranicznych  imienne informacje o Z\VRNRĞFL dochodu, o
którym mowa w art. 30b ust. 2, VSRU]ąG]RQH ZHGáXJ ustalonego wzoru.
4. Na pisemny wniosek podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, w ]ZLą]NX z
zamiarem opuszczenia przez niego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podmiot, o którym mowa w ust. 3, w terminie 14 dni od dnia ]áRĪHQLD tego wniosku,
jest RERZLą]DQ\ do VSRU]ąG]HQLD i SU]HVáDQLD podatnikowi i XU]ĊGRZL skarbowemu, którym kieruje naczelnik XU]ĊGX skarbowego ZáDĞFLZ\ w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, informacji, o której mowa w ust. 3.
4a. Informacje, o których mowa w ust. 3, sporządzane przez podmiot prowadzący
rachunki zbiorcze, nie obejmują dochodów wymienionych w art. 30b, uzyskanych z papierów wartoĞciowych zapisanych na tych rachunkach.
5. 3áDWQLF\ RNUHĞOHQL w art. 35 ust. 1 pkt 2 Z\SáDFDMąF\ podatnikom Z\áąF]QLH stypendia, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b, VSRU]ąG]DMą jedynie LQIRUPDFMĊ
o której mowa w art. 35 ust. 10.
Art. 40.
Podatnicy, o których mowa w art. 31, 33, 34 i 35, MHĪHOL RVLąJDMą inne dochody, od
których SáDWQLF\ nie PDMą RERZLą]NX poboru zaliczek na podatek, Vą RERZLą]DQL
ZSáDFLü zaliczki na podatek QDOHĪQ\ od tych dochodów ZHGáXJ zasad RNUHĞORQ\FK w
art. 44 ust. 3a.
Art. 41.
1. Osoby fizyczne SURZDG]ąFH G]LDáDOQRĞü JRVSRGDUF]ą osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne QLHPDMąFH RVRERZRĞFL prawnej, które GRNRQXMą ĞZLDGF]HĔ z W\WXáX G]LDáDOQRĞFL o której mowa w art. 13 pkt
2 i 4–9 oraz art. 18, osobom RNUHĞORQ\P w art. 3 ust. 1, Vą RERZLą]DQH jako
SáDWQLF\ SRELHUDü z ]DVWU]HĪHQLHP ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosuMąF do dokonywanego ĞZLDGczenia, pomniejszonego o PLHVLĊF]QH koszty uzyskania przychodów w Z\VRNRĞFL RNUHĞORQHM w art. 22 ust. 9 oraz o SRWUąFRQH
przez SáDWQLND w danym PLHVLąFX VNáDGNL o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2
lit. b, QDMQLĪV]ą VWDZNĊ SRGDWNRZą RNUHĞORQą w skali, o której mowa w art. 27
ust. 1.
1a. =DOLF]NĊ od dochodów, o których mowa w ust. 1, REOLF]RQą w sposób RNUHĞORQ\
w tym przepisie zmniejsza VLĊ o NZRWĊ VNáDGNL na ubezpieczenie zdrowotne, o
której mowa w art. 27b, pobranej ze ĞURGNyZ podatnika przez SáDWQLND o którym
mowa w ust. 1.
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2. 3áDWQLF\ nie Vą RERZLą]DQL do poboru zaliczek od QDOHĪQRĞFL z W\WXáyZ o których mowa w art. 13 pkt 2 i 8, MHĪHOL podatnik ]áRĪ\ RĞZLDGF]HQLH ĪH wykonywane przez niego XVáXJL ZFKRG]ą w zakres prowadzonej G]LDáDOQRĞFL gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3.
2a. 3áDWQLF\ nie Vą RERZLą]DQL do poboru ]U\F]DáWRZDQHJR podatku dochodowego
od QDOHĪQRĞFL o których mowa w art. 29, pod warunkiem udokumentowania
miejsca zamieszkania podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, SURZDG]ąFHJR
G]LDáDOQRĞü JRVSRGDUF]ą poprzez SRáRĪRQ\ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny ]DNáDG uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji oraz uzyskania pisemnego RĞZLDGF]HQLD ĪH QDOHĪQRĞFL te ]ZLą]DQH Vą z G]LDáDOQRĞFLą tego ]DNáDGX przepis art. 42 ust. 6 stosuje VLĊ odpowiednio.
2b. 2ĞZLDGF]HQLH o którym mowa w ust. 2a, powinno ]DZLHUDü dane identyfikacyjne podatnika SURZDG]ąFHJR G]LDáDOQRĞü poprzez SRáRĪRQ\ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny ]DNáDG a w V]F]HJyOQRĞci SHáQą QD]ZĊ adres
i numer identyfikacji podatkowej podatnika oraz adres zagranicznego ]DNáDGX
podatnika.
3. (uchylony).
3a. (uchylony).
4. 3áDWQLF\ o których mowa w ust. 1, Vą RERZLą]DQL SRELHUDü ]U\F]DáWRZDQ\ podatek dochodowy od dokonywanych Z\SáDW ĞZLDGF]HĔ lub stawianych do dyspozycji podatnika SLHQLĊG]\ lub ZDUWRĞFL pienLĊĪQ\FK]W\WXáyZRNUHĞORQ\FKZart.
29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4–5a, 13 i 14 oraz art. 3DXVW]]DVWU]HĪHQLHPXVW4d,
5 oraz 10.
4a. (uchylony).
4b. (uchylony).
4c. 6SyáND SU]HMPXMąFD nowo ]DZLą]DQD lub SRZVWDáD w wyniku SU]HNV]WDáFHQLD
jest RERZLą]DQD jako SáDWQLN SRELHUDü ]U\F]DáWRZDQ\ podatek dochodowy, o
którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4, od dochodu RNUHĞORQHJR w art. 24 ust. 5
pkt 7 lub 8.
4d. Zryczaátowany podatek dochodowy od dochodów (przychodów), o których mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4, w zakresie dywidendy oraz dochodów (przychodów)
okreĞlonych w art. 24 ust. 5 pkt 1, 3 lub 6, a takĪe zryczaátowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 2 i 5, pobierają, jako páatnicy,
podmioty prowadzące rachunki papierów wartoĞciowych dla podatników, jeĪeli
dochody (przychody) te zostaáy uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wiąĪą siĊ z papierami wartoĞciowymi zapisanymi na tych rachunkach, a
wypáata Ğwiadczenia na rzecz podatnika nastĊpuje za poĞrednictwem tych podmiotów.
H6SyáNLRNWyU\FKPRZDZDUWDSNWOLWFRERZLą]DQHVąMDNRSáDWQLF\SoELHUDü]U\F]DáWRZDQ\SRGDWHNGRFKRGRZ\RNWyU\PPRZDZDUWDXVWSNW
]XZ]JOĊGQLHQLHP]DVDGRNUHĞORQ\FKZDUWDXVWD–6e.
 : UD]LH SU]H]QDF]HQLD GRFKRGX QD SRGZ\ĪV]HQLH NDSLWDáX ]DNáDGRZHJR D Z
VSyáG]LHOQLDFKIXQGXV]XXG]LDáRZHJRSáDWQLF\RNWyU\FKPRZDZXVWSRELeUDMą]U\F]DáWRZDQ\SRGDWHNGRFKRGRZ\ZWHUPLQLHGQLRGGQLD uprawomocQLHQLDVLĊSRVWDQRZLHQLDVąGXUHMHVWURZHJRRGRNRQDQLXZSLVXRSRGZ\ĪV]HQLX
NDSLWDáX]DNáDGRZHJRDOERZSU]\SDGNXEUDNXZ\PRJXUHMHVWUDFMLSRGZ\ĪV]eQLDNDSLWDáX]DNáDGRZHJRRGGQLDSRGMĊFLDSU]H]ZDOQH]JURPDG]HQLHXFKZDá\R
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SRGZ\ĪV]HQLX WHJR NDSLWDáX D Z VSyáG]LHOQLDFK RG GQLD SRGMĊFLD SU]H] ZDOQH
]JURPDG]HQLHXFKZDá\RSRGZ\ĪV]HQLXIXQGXV]XXG]LDáRZHJR
5a. (uchylony).
6. (uchylony).
6a. (uchylony).
7. -HĪHOL przedmiotem:
1) wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2,
2) ĞZLDGF]HĔ o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4,
3) ĞZLDGF]HĔ o których mowa w art. 13 pkt 2 i 4–9 oraz w art. 18
– nie Vą SLHQLąG]H podatnik jest RERZLą]DQ\ ZSáDFLü SáDWQLNRZL NZRWĊ zaliczki
lub QDOHĪQHJR ]U\F]DáWRZDQHJR podatku przed XGRVWĊSQLHQLHP wygranej (nagrody) lub ĞZLDGF]HQLD
8. Podatnik X]\VNXMąF\ dochód, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 7 lub 8, jest
RERZLą]DQ\ ZSáDFLü SáDWQLNRZL NZRWĊ QDOHĪQHJR ]U\F]DáWRZDQHJR podatku dochodowego przed terminem RNUHĞORQ\P w art. 42 ust. 1.
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, SáDWQLN pobiera ]U\F]DáWRZDQ\ podatek
dochodowy na zasadach RNUHĞORQ\FK w art. 29 bez Z]JOĊGX na to, czy podatnik
ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu
art. 3 ust. 1a, MHĪHOL uzyska od tego podatnika certyfikat rezydencji.
10. W zakresie papierów wartoĞciowych zapisanych na rachunkach zbiorczych páatnikami zryczaátowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30a ust.
1 pkt 4, w zakresie dywidendy oraz dochodów (przychodów) okreĞlonych w art.
24 ust. 5 pkt 1, 3 lub 6, a takĪe zryczaátowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 2 i 5, są podmioty prowadzące rachunki zbiorcze, za poĞrednictwem których naleĪnoĞci z tych tytuáyw są wypáacane. Podatek
pobiera siĊ w dniu przekazania naleĪnoĞci z danego tytuáu do dyspozycji posiadacza rachunku zbiorczego.
11. 3áDWQLF\ przy obliczaniu zaliczki nie VWRVXMą kosztów uzyskania przychodów
RNUHĞORQ\FK w art. 22 ust. 9 pkt 1–3, MHĪHOL podatnik ]áRĪ\ SáDWQLNRZL pisemne
RĞZLDGF]HQLH o rezygnacji z ich stosowania. 2ĞZLDGF]HQLH o którym mowa w
zdaniu poprzednim, VNáDGD VLĊ RGUĊEQLH dla NDĪGHJR roku podatkowego.
Art. 41a.
3áDWQLF\ o których mowa w art. 31, art. 33–35 i art. 41 ust. 1, na wniosek podatnika
REOLF]DMą i SRELHUDMą w FLąJX roku zaliczki na podatek dochodowy, VWRVXMąF zamiast
QDMQLĪV]HM stawki RNUHĞORQHM w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, Z\ĪV]ą VWDZNĊ
SRGDWNRZą RNUHĞORQą w tej skali.
Art. 41b.
-HĪHOL podatnik GRNRQDá zwrotu QLHQDOHĪQLH pobranych ĞZLDGF]HĔ które uprzednio
]ZLĊNV]\á\ dochód SRGOHJDMąF\ opodatkowaniu, przy ustalaniu Z\VRNRĞFL podatku
(zaliczek) SáDWQLF\ o których mowa w art. 31, 33, 35 i 41, RGHMPXMą od dochodu
NZRWĊ dokonanych zwrotów, áąF]QLH z pobranym podatkiem ]DOLF]Ną 
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Art. 42.
1. Páatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na
podatek oraz kwoty zryczaátowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca
nastĊpującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) – na rachunek
urzĊdu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzĊdu skarbowego wáaĞciwy wedáug miejsca zamieszkania páatnika, a jeĪeli páatnik nie jest osobą fizyczną, wedáug siedziby bądĨ miejsca prowadzenia dziaáalnoĞci, gdy páatnik nie posiada
siedziby. JednakĪe w przypadku, gdy podatek zostaá pobrany zgodnie z art. 30a
ust. 2a, páatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotĊ tego podatku na rachunek urzĊdu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzĊdu skarbowego wáaĞciwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.
1a. W terminie do koĔca stycznia roku nastĊpującego po roku podatkowym páatnicy,
o których mowa w art. 41, są obowiązani przesáaü do urzĊdu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzĊdu skarbowego wáaĞciwy wedáug miejsca zamieszkania páatnika, a jeĪeli páatnik nie jest osobą fizyczną, wedáug siedziby bądĨ miejsca prowadzenia dziaáalnoĞci, gdy páatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, wedáug ustalonego wzoru. JednakĪe roczne deklaracje dotyczące podatku
pobranego zgodnie z art. 30a ust. 2a, páatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10,
przesyáają do urzĊdu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzĊdu skarbowego
wáaĞciwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Przepis art. 38 ust. 1b
stosuje siĊ odpowiednio.
2. W terminie do NRĔFD lutego roku QDVWĊSXMąFHJR po roku podatkowym SáDWQLF\ o
których mowa w ust. 1, Vą RERZLą]DQL SU]HVáDü podatnikom, o których mowa:
1) w art. 3 ust. 1, oraz XU]ĊGRP skarbowym, którymi NLHUXMą naczelnicy urzĊ
dów skarbowych ZáDĞFLZL ZHGáXJ miejsca zamieszkania podatnika –
imienne informacje o Z\VRNRĞFL dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 1,
VSRU]ąG]RQH ZHGáXJ ustalonego wzoru;
2) w art. 3 ust. 2a, oraz XU]ĊGRP skarbowym, którymi NLHUXMą naczelnicy urzĊ
dów skarbowych ZáDĞFLZL w sprawach opodatkowania osób zagranicznych
– imienne informacje VSRU]ąG]RQH ZHGáXJ ustalonego wzoru, UyZQLHĪ gdy
SáDWQLN w roku podatkowym VSRU]ąG]Dá i SU]HND]\ZDá informacje w trybie
przewidzianym w ust. 4.
3. W razie zaprzestania przez SáDWQLND prowadzenia G]LDáDOQRĞFL przed NRĔFHP lutego roku QDVWĊSXMąFHJR po roku podatkowym, SáDWQLN przekazuje informacje, o
których mowa w ust. 2, w terminie do dnia zaprzestania G]LDáDOQRĞFL
4. Na pisemny wniosek podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, SáDWQLN w terminie 14 dni od dnia ]áRĪHQLD tego wniosku, jest RERZLą]DQ\ do VSRU]ąG]HQLD i
SU]HVáDQLD podatnikowi i XU]ĊGRZL skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzĊ
du skarbowego ZáDĞFLZ\ w sprawach opodatkowania osób zagranicznych –
imiennej informacji, o której mowa w ust. 2 pkt 2.
5. Informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1, VSRU]ąG]DMą i SU]HND]XMą UyZQLHĪ
podmioty, o których mowa w art. 41, GRNRQXMąFH Z\SáDW ĞZLDGF]HĔ o których
mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46.
6. Informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 2, VSRU]ąG]DMą i SU]HND]XMą UyZQLHĪ
podmioty, o których mowa w art. 41, gdy na podstawie umowy o unikaniu po-
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dwójnego opodatkowania lub ustawy nie Vą RERZLą]DQH do poboru podatku, o
którym mowa w art. 29–30a. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje VLĊ odpowiednio.
7. W informacji, o której mowa w ust. 2 pkt 2, nie wykazuje VLĊ przychodów (dochodów) wymienionych w art. 42c ust. 5, dla których VSRU]ąG]D VLĊ LQIRUPDFMĊ
o której mowa w art. 42c ust. 1.
8. JeĪeli páatnik, o którym mowa w art. 41 ust. 10, dokonaá wypáaty naleĪnoĞci z
tytuáu okreĞlonego w art. 30a ust. 1 pkt 2, 4 lub 5, na rzecz podatników bĊdą
cych osobami uprawnionymi z papierów wartoĞciowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których toĪsamoĞü nie zostaáa páatnikowi ujawniona w trybie
przewidzianym w ustawie, o której mowa w art. 5a pkt 11, przepisów ust. 2–7
nie stosuje siĊ w zakresie dotyczącym takich podatników.
Art. 42a.
Osoby fizyczne SURZDG]ąFH G]LDáDOQRĞü JRVSRGDUF]ą osoby prawne i ich jednostki
organizacyjne oraz jednostki organizacyjne QLHPDMąFH RVRERZRĞFL prawnej, które
GRNRQXMą Z\SáDW\ QDOHĪQRĞFL lub ĞZLDGF]HĔ o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyMąWNLHP dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c
oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie Vą RERZLą]DQH SRELHUDü zaliczki na podatek lub
]U\F]DáWRZDQHJR podatku dochodowego, Vą RERZLą]DQH VSRU]ąG]Lü LQIRUPDFMĊ weGáXJ ustalonego wzoru o Z\VRNRĞFL przychodów i w terminie do NRĔFD lutego naVWĊSQHJR roku podatkowego SU]HND]Dü podatnikowi oraz XU]ĊGRZL skarbowemu,
którym kieruje naczelnik XU]ĊGX skarbowego ZáDĞFLZ\ ZHGáXJ miejsca zamieszkania
podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, XU]ĊGRZL
skarbowemu, którym kieruje naczelnik XU]ĊGX skarbowego ZáDĞFLZ\ w sprawach
opodatkowania osób zagranicznych.
Art. 42b. (uchylony).
Art. 42c.
1. W terminie do NRĔFD PLHVLąFD QDVWĊSXMąFHJR po ]DNRĔF]HQLX roku podatkowego
podmiotu Z\SáDFDMąFHJR przychody (dochody), o których mowa w ust. 5, podmiot ten jest RERZLą]DQ\ SU]HVáDü VSRU]ąG]RQH ZHGáXJ ustalonego wzoru,
imienne informacje o tych przychodach (dochodach):
1) faktycznemu albo SRĞUHGQLHPX odbiorcy, któremu Z\SáDFD lub stawia do
dyspozycji przychody (dochody) i który ze Z]JOĊGX na miejsce zamieszkania lub odpowiednio VLHG]LEĊ (miejsce prowadzenia G]LDáDOQRĞFL podlega
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od FDáRĞFL swoich dochodów:
a) w innym QLĪ Rzeczpospolita Polska SDĔVWZLH F]áRQNRZVNLP Unii Europejskiej, lub
b) na terytoriach ]DOHĪQ\FK lub terytoriach stowarzyszonych Zjednoczonego
Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii 3yáQRFQHM oraz Królestwa Niderlandów, z którymi Rzeczpospolita Polska ]DZDUáD umowy w sprawie
opodatkowania przychodów (dochodów) z RV]F]ĊGQRĞFL osób fizycznych;
2) XU]ĊGRZL skarbowemu, którym kieruje naczelnik XU]ĊGX skarbowego ZáaĞFLZ\ w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.
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2. Podmiotem Z\SáDFDMąF\P o którym mowa w ust. 1, jest:
1) osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna QLHSRVLDGDMąFD
RVRERZRĞFL prawnej, która Z\SáDFD lub stawia do dyspozycji przychody
(dochody), o których mowa w ust. 5, w ]ZLą]NX z SURZDG]RQą G]LDáDOQRĞFLą
JRVSRGDUF]ą na rzecz faktycznego lub SRĞUHGQLHJR odbiorcy;
2) SRĞUHGQL odbiorca, PDMąF\ miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który Z\SáDFD lub stawia do dyspozycji przychody (dochody), o których mowa w ust. 5, na rzecz faktycznego odbiorcy.
3. Faktycznym RGELRUFą o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest osoba fizyczna, która
RVLąJD przychody (dochody), o których mowa w ust. 5.
4. 3RĞUHGQLP RGELRUFą o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2, jest podmiot,
któremu Vą Z\SáDFDQH lub stawiane do dyspozycji przychody (dochody), o których mowa w ust. 5, RVLąJDQH przez faktycznego RGELRUFĊ chyba ĪH udokumentuje podmiotowi Z\SáDFDMąFHPX ĪH
1) jest RVREą SUDZQą LQQą QLĪ VSyáNL jawne i komandytowe utworzone ZHGáXJ
prawa Królestwa Szwecji (handelsbolag (HB) i kommanditbolag (KB) i Republiki )LĔVNLHM (avoin yhtiö (Ay) i kommandiittiyhtiö (Ky)/öppet bolag i
kommanditbolag) lub
2) jego dochody SRGOHJDMą opodatkowaniu na zasadach przewidzianych dla
opodatkowania dochodów z G]LDáDOQRĞFL gospodarczej, lub
3) jest funduszem inwestycyjnym, lub
4) na podstawie wydanego przez ZáDĞFLZ\ organ ]DĞZLDGF]HQLD jest traktowany jako fundusz inwestycyjny.
5. Imienne informacje, o których mowa w ust. 1, REHMPXMą przychody (dochody):
1) z odsetek Z\SáDFDQ\FK lub stawianych do dyspozycji, ]ZLą]DQ\FK z wierzyWHOQRĞFLDPL wszelkiego rodzaju, a w V]F]HJyOQRĞFL ze skarbowych papierów
ZDUWRĞFLRZ\FK z obligacji lub skryptów GáXĪQ\FK ZáąF]QLH z premiami i
nagrodami PDMąF\PL ]ZLą]HN z takimi papierami, obligacjami i skryptami
GáXĪQ\PL z Z\MąWNLHP RSáDW karnych za RSyĨQLRQH SáDWQRĞFL
2) z odsetek naliczonych lub skapitalizowanych w momencie VSU]HGDĪ\ zwrotu lub umorzenia ZLHU]\WHOQRĞFL o których mowa w pkt 1,
3) uzyskane z odsetek, EH]SRĞUHGQLR lub za SRĞUHGQLFWZHP SRĞUHGQLHJR odbiorcy, Z\SáDFDQH przez:
a) podmioty, o których mowa w ust. 4 pkt 3 i 4,
b) SU]HGVLĊELRUVWZD wspólnego inwestowania ustanowione poza terytorium
Unii Europejskiej,
4) uzyskane w ]ZLą]NX ze VSU]HGDĪą zwrotem lub umorzeniem akcji, XG]LDáyZ
lub jednostek w:
a) podmiotach, o których mowa w ust. 4 pkt 3 i 4,
b) SU]HGVLĊELRUVWZDFK wspólnego inwestowania ustanowionych poza terytorium Unii Europejskiej
– MHĪHOL ]DLQZHVWRZDá\ one EH]SRĞUHGQLR lub SRĞUHGQLR przez inne podmioty
lub SU]HGVLĊELRUVWZD ponad 40% swoich aktywów w ZLHU]\WHOQRĞFL o których mowa w pkt 1, w zakresie, w jakim przychód (dochód) ten odpowiada
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zyskom RVLąJDQ\P EH]SRĞUHGQLR lub SRĞUHGQLR z odsetek w rozumieniu pkt
1 i 2.
6. W przypadku, gdy podmiot Z\SáDFDMąF\ nie posiada imiennych informacji dotyF]ąF\FK
1) przychodu (dochodu) uzyskanego z odsetek, o którym mowa w ust. 5 pkt 3 i
4, za przychód z odsetek uznaje VLĊ FDáRĞü Z\SáDFRQHM lub postawionej do
dyspozycji kwoty;
2) XG]LDáX aktywów zainwestowanych w ZLHU]\WHOQRĞFL akcje, XG]LDá\ lub
jednostki, o których mowa w ust. 5 pkt 4, uznaje VLĊ ĪH XG]LDá aktywów
wynosi ponad 40%; MHĪHOL podmiot Z\SáDFDMąF\ nie jest w stanie RNUHĞOLü
kwoty przychodu uzyskanego przez faktycznego RGELRUFĊ uznaje VLĊ ĪH
przychód odpowiada zyskom ze VSU]HGDĪ\ zwrotu lub umorzenia akcji,
XG]LDáyZ lub jednostek.
7. 8G]LDá procentowy, RNUHĞORQ\ w ust. 5 pkt 4 oraz ust. 6 pkt 2, od dnia 1 stycznia
2011 r. wynosi 25%.
8. Przepisy art. 42 ust. 3 i 4 stosuje VLĊ odpowiednio.
9. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych RNUHĞOL w drodze rozporzą
dzenia, wzór imiennych informacji o przychodach (dochodach), o których mowa
w ust. 1, wraz z REMDĞQLHQLDPL co do sposobu ich Z\SHáQLDQLD terminu i miejsca
VNáDGDQLD w V]F]HJyOQRĞFL w celu XPRĪOLZLHQLD podmiotowi Z\SáDFDMąFHPX
wskazania faktycznego lub SRĞUHGQLHJR odbiorcy, oraz Z\VRNRĞFL Z\SáDFDQ\FK
lub stawianych do dyspozycji przychodów (dochodów).
Art. 42d.
1. W celu VSRU]ąG]HQLD imiennych informacji, o których mowa w art. 42c ust. 1,
podmiot Z\SáDFDMąF\
1) ustala WRĪVDPRĞü faktycznego odbiorcy na podstawie przedstawionego przez
niego dokumentu VWZLHUG]DMąFHJR WRĪVDPRĞü
2) przyjmuje, ĪH SDĔVWZHP (terytorium), w którym faktyczny odbiorca podlega
opodatkowaniu od FDáRĞFL swoich dochodów, jest wskazane w przedstawionym przez niego dokumencie VWZLHUG]DMąF\P WRĪVDPRĞü SDĔVWZR (terytorium) miejsca VWDáHJR zamieszkania, chyba ĪH faktyczny odbiorca Z\NDĪH
ĪH podlega takiemu opodatkowaniu w innym SDĔVWZLH (terytorium).
2. -HĪHOL podmiot Z\SáDFDMąF\ ma uzasadnione ZąWSOLZRĞFL czy osoba fizyczna,
której Z\SáDFD lub stawia do dyspozycji przychody (dochody), o których mowa
w art. 42c ust. 5, jest faktycznym RGELRUFą podejmuje F]\QQRĞFL w celu ustalenia WRĪVDPRĞFL faktycznego odbiorcy zgodnie z ust. 1. -HĪHOL podmiot Z\SáDFaMąF\ nie jest w stanie XVWDOLü WRĪVDPRĞFL faktycznego odbiorcy, traktuje WĊ RVREĊ
IL]\F]Qą jako faktycznego RGELRUFĊ
3. -HĪHOL przychody (dochody), o których mowa w art. 42c ust. 5, Vą Z\SáDFDQH lub
stawiane do dyspozycji osobie fizycznej G]LDáDMąFHM w imieniu faktycznego lub
SRĞUHGQLHJR odbiorcy, to podmiot Z\SáDFDMąF\ jest RERZLą]DQ\ X]\VNDü od takiej osoby iPLĊ i nazwisko albo QD]ZĊ oraz adres odpowiednio faktycznego albo
SRĞUHGQLHJR odbiorcy. -HĪHOL podmiot Z\SáDFDMąF\ nie jest w stanie XVWDOLü toĪ
VDPRĞFL faktycznego odbiorcy, traktuje WĊ RVREĊ IL]\F]Qą jako faktycznego odELRUFĊ
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4. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych RNUHĞOL w drodze rozporzą
dzenia, sposób ustalania WRĪVDPRĞFL i miejsca VWDáHJR zamieszkania faktycznych
odbiorców, w celu XPRĪOLZLHQLD podmiotom Z\SáDFDMąF\P dokonywania identyfikacji faktycznych odbiorców przychodów (dochodów), o których mowa w
art. 42c ust. 5.
Art. 42e.
1. W przypadku gdy za ]DNáDG pracy Z\SáDW\ ĞZLDGF]HĔ RNUHĞORQ\FK w art. 12 dokonuje komornik VąGRZ\ lub podmiot QLHEĊGąF\ QDVWĊSFą prawnym ]DNáDGX
pracy, SU]HMPXMąF\ jego ]RERZLą]DQLD Z\QLNDMąFH ze stosunku VáXĪERZHJR stosunku pracy, pracy QDNáDGF]HM oraz VSyáG]LHOF]HJR stosunku pracy, jest on oboZLą]DQ\ jako SáDWQLN do poboru zaliczki na podatek, VWRVXMąF do Z\SáDFDQ\FK
ĞZLDGF]HĔ QDMQLĪV]ą VWDZNĊ SRGDWNRZą RNUHĞORQą w skali, o której mowa w art.
27 ust. 1.
2. Przy obliczaniu zaliczki, o której mowa w ust. 1, XZ]JOĊGQLD VLĊ
1) koszty uzyskania przychodu w Z\VRNRĞFL RNUHĞORQHM w art. 22 ust. 2 pkt 1;
2) VNáDGNL na ubezpieczenie VSRáHF]QH o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2
lit. b, SRWUąFRQH w danym PLHVLąFX zgodnie z RGUĊEQ\PL przepisami.
3. =DOLF]NĊ REOLF]RQą w sposób RNUHĞORQ\ w ust. 1 i 2 zmniejsza VLĊ o NZRWĊ
1) o której mowa w art. 32 ust. 3;
2) VNáDGNL na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, pobranej w
danym PLHVLąFX ze ĞURGNyZ podatnika.
4. Kwoty pobranych zaliczek na podatek SáDWQLN przekazuje w terminie do dnia 20
PLHVLąFD QDVWĊSXMąFHJR po PLHVLąFX w którym pobrano zaliczki – na rachunek
XU]ĊGX skarbowego, którym kieruje naczelnik XU]ĊGX skarbowego ZáDĞFLZ\ weGáXJ miejsca zamieszkania SáDWQLND a MHĪHOL SáDWQLN nie jest RVREą IL]\F]Qą weGáXJ siedziby EąGĨ miejsca prowadzenia G]LDáDOQRĞFL gdy SáDWQLN nie posiada
siedziby.
5. W terminie do NRĔFD stycznia roku QDVWĊSXMąFHJR po roku podatkowym SáDWQLN
jest RERZLą]DQ\ SU]HVáDü do XU]ĊGX skarbowego, którym kieruje naczelnik urzĊ
du skarbowego ZáDĞFLZ\ ZHGáXJ miejsca zamieszkania SáDWQLND a MHĪHOL SáDWQLN
nie jest RVREą IL]\F]Qą ZHGáXJ siedziby EąGĨ miejsca prowadzenia G]LDáDOQRĞFL
gdy SáDWQLN nie posiada siedziby, URF]Qą deklaUDFMĊ ZHGáXJ ustalonego wzoru.
Przepis art. 38 ust. 1b stosuje VLĊ odpowiednio.
6. W terminie do NRĔFD lutego roku QDVWĊSXMąFHJR po roku podatkowym SáDWQLN
jest RERZLą]DQ\ SU]HND]Dü podatnikowi i do XU]ĊGX skarbowego, którym kieruje
naczelnik XU]ĊGX skarbowego ZáDĞFLZ\ ZHGáXJ miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, do XU]ĊGX skarbowego, którym kieruje naczelnik XU]ĊGX skarbowego ZáDĞFLZ\ w sprawach
opodatkowania osób zagranicznych – imienne informacje VSRU]ąG]RQH ZHGáXJ
ustalonego wzoru.
Art. 43.
1. Podatnicy, którzy RVLąJDMą dochody z G]LDáyZ specjalnych produkcji rolnej, Vą
RERZLą]DQL VNáDGDü w terminie do dnia 30 listopada roku SRSU]HG]DMąFHJR rok
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podatkowy XU]ĊGRZL skarbowemu deklaracje ZHGáXJ ustalonego wzoru o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w roku QDVWĊSQ\P
2. -HĪHOL dochód z G]LDáyZ specjalnych produkcji rolnej jest ustalany na podstawie
NVLąJ podatnicy VNáDGDMą ponadto XU]ĊGRZL skarbowemu w terminie RNUHĞORQ\P
w ust. 1 deklarDFMĊ o Z\VRNRĞFL przewidywanego dochodu w roku QDVWĊSQ\P
3. Podatnicy, o których mowa w ust. 1, Vą RERZLą]DQL ]DZLDGRPLü ZáDĞFLZHJR naczelnika XU]ĊGX skarbowego w terminie 7 dni o:
1) zaistnieniu zmian w prowadzonej produkcji w stosunku do podanej w deklaracji;
2) zaprzestaniu lub UR]SRF]ĊFLX w FLąJX roku eksploatacji obiektów XPRĪOiZLDMąF\FK FDáRURF]Q\ cykl produkcji;
3) UR]SRF]ĊFLX w FLąJX roku podatkowego prowadzenia G]LDáyZ specjalnych
produkcji rolnej; w tym wypadku podatnicy ci VNáDGDMą deklaracje, o których mowa w ust. 1, o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w tym
roku.
4. Podatnicy, o których mowa w ust. 1, Vą RERZLą]DQL ZSáDFDü do kasy lub na rachunek XU]ĊGX skarbowego zaliczki PLHVLĊF]QH w Z\VRNRĞFL ustalonej GHF\]Mą
naczelnika tego XU]ĊGX skarbowego REQLĪRQH o NZRWĊ VNáDGNL na ubezpieczenie
zdrowotne, o której mowa w art. 27b, RSáDFRQHM w tym PLHVLąFX przez podatnika
w terminach RNUHĞORQ\FK w art. 44 ust. 6.
5. -HĪHOL podatnicy, o których mowa w ust. 1, RVLąJDMą poza dochodem z G]LDáyZ
specjalnych produkcji rolnej inne dochody, od dochodów tych RSáDFDMą zaliczki
ZHGáXJ zasad RNUHĞORQ\FK w art. 44, bez áąF]HQLD tych dochodów z dochodem z
G]LDáyZ specjalnych produkcji rolnej.
Art. 44.
1. Podatnicy RVLąJDMąF\ dochody:
1) z G]LDáDOQRĞFL gospodarczej, o której mowa w art. 14,
2) z najmu lub G]LHUĪDZ\
– Vą RERZLą]DQL bez wezwania ZSáDFDü w FLąJX roku podatkowego zaliczki na
podatek dochodowy ZHGáXJ zasad RNUHĞORQ\FK w ust. 3, z ]DVWU]HĪHQLHP ust.
3f–3h.
1a. Podatnicy RVLąJDMąF\ dochody bez SRĞUHGQLFWZD SáDWQLNyZ
1) ze stosunku pracy z zagranicy,
2) z emerytur i rent z zagranicy,
3) z W\WXáyZ RNUHĞORQ\FK w art. 13 pkt 2, 4 i 6–9, z ]DVWU]HĪHQLHP ust. 1 pkt 1
– Vą RERZLą]DQL bez wezwania ZSáDFDü w FLąJX roku podatkowego zaliczki na
podatek dochodowy, ZHGáXJ zasad RNUHĞORQ\FK w ust. 3a.
1b. Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 2a, X]\VNXMąF\ przychody RNUHĞORQH w
art. 29 bez SRĞUHGQLFWZD SáDWQLNyZ Vą RERZLą]DQL bez wezwania ZSáDFDü zryF]DáWRZDQ\ podatek dochodowy na zasadach, o których mowa w art. 29, za mieVLąFH w których uzyskali ten przychód, w terminie do dnia 20 QDVWĊSQHJR mieVLąFD za PLHVLąF poprzedni. Podatek za JUXG]LHĔ jest SáDWQ\ w terminie ]áRĪHQLD
zeznania.
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1c. Podatnik X]\VNXMąF\ przychody z innych ĨUóGHá o których mowa w art. 10 ust. 1
pkt 9, na podstawie umowy, do której stosuje VLĊ przepisy prawa cywilnego doW\F]ąFH umowy zlecenia lub o G]LHáR PRĪH w FLąJX roku podatkowego ZSáDFDü
zaliczki PLHVLĊF]QH VWRVXMąF do uzyskanego dochodu QDMQLĪV]ą VWDZNĊ podatNRZą RNUHĞORQą w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. Przy obliczaniu zaliczki
podatnik PRĪH VWRVRZDü Z\ĪV]ą VWDZNĊ SRGDWNRZą RNUHĞORQą w skali, o której
mowa w art. 27 ust. 1. Za dochód SRGOHJDMąF\ opodatkowaniu XZDĪD VLĊ przychód uzyskany w danym PLHVLąFX pomniejszony o koszty uzyskania RNUHĞORQH
w art. 22 ust. 9 pkt 6.
1d. Podatnik, o którym mowa w ust. 1c, MHĪHOL GRNRQDá w trakcie roku podatkowego
ZSáDW\ zaliczki jest RERZLą]DQ\ do ZSáDFDQLD kolejnych zaliczek od dochodów
uzyskanych z tego W\WXáX w QDVWĊSQ\FK PLHVLąFDFK DĪ do NRĔFD tego roku podatkowego.
1e. =DOLF]NĊ REOLF]RQą w sposób RNUHĞORQ\ w ust. 1c zmniejsza VLĊ o NZRWĊ VNáDGNL
na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, ]DSáDFRQHM w danym
PLHVLąFX ze ĞURGNów podatnika.
1f. 0LHVLĊF]QH zaliczki obliczone w sposób RNUHĞORQ\ w ust. 1c i 1e podatnik jest
RERZLą]DQ\ ZSáDFDü na rachunek XU]ĊGX skarbowego, którym kieruje ZáDĞFLZ\
naczelnik XU]ĊGX skarbowego, w terminie do 20 dnia PLHVLąFD QDVWĊSXMąFHJR po
PLHVLąFX w którym X]\VNDá dochód, a za JUXG]LHĔ – w terminie ]áRĪHQLD zeznania podatkowego.
2. Dochodem z G]LDáDOQRĞFL gospodarczej VWDQRZLąF\P SRGVWDZĊ obliczenia zaliczki u podatników SURZDG]ąF\FK podatkowe NVLĊJL przychodów i rozchodów
jest UyĪQLFD SRPLĊG]\ Z\QLNDMąF\P z tych NVLąJ przychodem i kosztami jego
uzyskania. -HĪHOL jednak podatnik na koniec PLHVLąFD VSRU]ąG]D remanent towarów, surowców i PDWHULDáyZ pomocniczych lub naczelnik XU]ĊGX skarbowego
]DU]ąG]L VSRU]ąG]HQLH takiego remanentu, dochód ustala VLĊ ZHGáXJ zasad okreĞORQ\FK w art. 24 ust. 2.
3. Podatnicy, o których mowa w ust. 1, Vą RERZLą]DQL ZSáDFDü zaliczki PLHVLĊF]QH
:\VRNRĞü zaliczek, z ]DVWU]HĪHQLHP ust. 3f, ustala VLĊ w QDVWĊSXMąF\ sposób:
1) RERZLą]HN ZSáDFDQLD zaliczki powstaje, SRF]\QDMąF od PLHVLąFD w którym
dochody te SU]HNURF]\á\ NZRWĊ SRZRGXMąFą RERZLą]HN ]DSáDFHQLD podatku;
2) ]DOLF]NĊ za ten PLHVLąF stanowi podatek obliczony od tego dochodu ZHGáXJ
zasad RNUHĞORQ\FK w art. 26, 27 i 27b;
3) ]DOLF]NĊ za dalsze PLHVLąFH ustala VLĊ w Z\VRNRĞFL UyĪQLF\ SRPLĊG]\ podatkiem QDOHĪQ\P od dochodu RVLąJQLĊWHJR od SRF]ąWNX roku a VXPą zaliczek
za PLHVLąFH SRSU]HG]DMąFH
3a. Podatnicy X]\VNXMąF\ dochody, o których mowa w ust. 1a, Vą RERZLą]DQL w terminie do 20 dnia PLHVLąFD QDVWĊSXMąFHJR po PLHVLąFX w którym dochód E\á
uzyskany, a za JUXG]LHĔ – w terminie ]áRĪHQLD zeznania podatkowego, ZSáDFDü
zaliczki PLHVLĊF]QH VWRVXMąF do uzyskanego dochodu QDMQLĪV]ą VWDZNĊ podatNRZą RNUHĞORQą w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. Za dochód, o którym
mowa w zdaniu pierwszym, XZDĪD VLĊ uzyskane w FLąJX PLHVLąFD przychody po
odliczeniu PLHVLĊF]Q\FK kosztów uzyskania w Z\VRNRĞFL RNUHĞORQHM w art. 22
ust. 2 lub 9 oraz ]DSáDFRQ\FK w danym PLHVLąFX VNáDGHN o których mowa w art.
26 ust. 1 pkt 2 lub 2a. Przy obliczaniu zaliczki podatnik PRĪH VWRVRZDü Z\ĪV]ą
VWDZNĊ SRGDWNRZą RNUHĞORQą w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.
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3b. (uchylony).
3c. =DOLF]NĊ REOLF]RQą w sposób RNUHĞORQ\ w ust. 3a zmniejsza VLĊ o NZRWĊ VNáDGNL
na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, ]DSáDFRQHM w danym
PLHVLąFX ze ĞURGNyZ podatnika.
3d. Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 2a, X]\VNXMąF\ z zagranicy dochody z
pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku pracy, Vą RERZLą]DQL ZSáDFDü zaliczki na zasadach RNUHĞORQ\FK w ust. 3a
i 3c, po przekroczeniu okresu, który zgodnie z XPRZą o unikaniu podwójnego
opodatkowania stanowi warunek Z\áąF]HQLD z opodatkowania tych dochodów
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; w tym przypadku przy obliczaniu
pierwszej zaliczki podatnik jest RERZLą]DQ\ XZ]JOĊGQLü dochody uzyskane od
SRF]ąWNX roku podatkowego.
3e. Przepisy ust. 1a i 7 stosuje VLĊ z XZ]JOĊGQLHQLHP umów o unikaniu podwójnego
opodatkowania, których VWURQą jest Rzeczpospolita Polska. Przepisy art. 27 ust. 9
i 9a stosuje VLĊ odpowiednio.
3f. Podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, opodatkowani na zasadach RNUHĞOonych w art. 30c, Vą RERZLą]DQL ZSáDFDü na rachunek XU]ĊGX skarbowego, którym
kieruje ZáDĞFLZ\ naczelnik XU]ĊGX skarbowego, zaliczki PLHVLĊF]QH w wysokoĞFL UyĪQLF\ PLĊG]\ podatkiem QDOHĪQ\P od dochodu RVLąJQLĊWHJR od SRF]ąWNX
roku, obliczonym zgodnie z art. 30c, a VXPą QDOHĪQ\FK zaliczek za poprzednie
PLHVLąFH z XZ]JOĊGQLHQLHP art. 27b.
3g. Podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, EĊGąF\ PDá\PL podatnikami oraz podatnicy UR]SRF]\QDMąF\ prowadzenie G]LDáDOQRĞFL gospodarczej, o których mowa
w art. 22k ust. 11, PRJą ZSáDFDü zaliczki kwartalne. :\VRNRĞü zaliczek, z zaVWU]HĪHQLHP ust. 3h, ustala VLĊ w QDVWĊSXMąF\ sposób:
1) RERZLą]HN ZSáDFDQLD zaliczki powstaje, SRF]\QDMąF od NZDUWDáX w którym
dochody SU]HNURF]\á\ NZRWĊ SRZRGXMąFą RERZLą]HN ]DSáDFHQLD podatku;
2) ]DOLF]NĊ za ten NZDUWDá stanowi podatek obliczony od dochodu ZHGáXJ zasad
RNUHĞORQ\FK w art. 26, 27 i 27b;
3) ]DOLF]NĊ za kolejne NZDUWDá\ ustala VLĊ w Z\VRNRĞFL UyĪQLF\ SRPLĊG]\ podatkiem QDOHĪQ\P od dochodu RVLąJQLĊWHJR od SRF]ąWNX roku a VXPą zaliczek za poprzednie NZDUWDá\
3h. Podatnicy, o których mowa w ust. 3f, EĊGąF\ PDá\PL podatnikami oraz podatnicy UR]SRF]\QDMąF\ prowadzenie G]LDáDOQRĞFL gospodarczej PRJą ZSáDFDü na rachunek XU]ĊGX skarbowego, którym kieruje ZáDĞFLZ\ naczelnik XU]ĊGX skarbowego, zaliczki kwartalne w Z\VRNRĞFL UyĪQLF\ PLĊG]\ podatkiem QDOHĪQ\P od
dochodu RVLąJQLĊWHJR od SRF]ąWNX roku, obliczonym zgodnie z art. 30c, a VXPą
QDOHĪQ\FK zaliczek za poprzednie NZDUWDá\ z XZ]JOĊGQLHQLHP art. 27b. Przepis
art. 22k ust. 11 stosuje VLĊ odpowiednio.
3i. Mali podatnicy, którzy wybrali kwartalny sposób ZSáDFDQLD zaliczek, Vą obowią
zani do dnia 20 lutego roku podatkowego ]DZLDGRPLü ZáDĞFLZHJR naczelnika
XU]ĊGX skarbowego o wyborze tego sposobu ZSáDFDQLD zaliczek. Podatnicy, którzy UR]SRF]\QDMą prowadzenie G]LDáDOQRĞFL w trakcie roku podatkowego, VNáDGaMą zawiadomienie w terminie do dnia SRSU]HG]DMąFHJR G]LHĔ ro]SRF]ĊFLD tej
G]LDáDOQRĞFL nie SyĨQLHM jednak QLĪ w dniu uzyskania pierwszego przychodu.
Zawiadomienie dotyczy UyZQLHĪ lat QDVWĊSQ\FK chyba ĪH podatnik, w terminie
do dnia 20 lutego roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej ZáDĞFLZHJR
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naczelnika XU]ĊGX skarbowego o rezygnacji z kwartalnego sposobu ZSáDFDQLD
zaliczek.
4. (uchylony).
5. (uchylony).
6. Zaliczki PLHVLĊF]QH od dochodów wymienionych w ust. 1, ZSáDFD VLĊ w terminie
do 20 dnia NDĪGHJR PLHVLąFD za PLHVLąF poprzedni. Zaliczki kwartalne podatnicy
ZSáDFDMą w terminie do 20 dnia NDĪGHJR PLHVLąFD QDVWĊSXMąFHJR po kwartale, za
który ZSáDFDQD jest zaliczka. =DOLF]NĊ za ostatni PLHVLąF lub ostatni NZDUWDá roku
podatkowego podatnik ZSáDFD w terminie do 20 stycznia QDVWĊSQHJR roku podatkowego. Podatnik nie ZSáDFD zaliczki za ostatni PLHVLąF lub odpowiednio
NZDUWDá MHĪHOL przed XSá\ZHP terminu do jej ZSáDW\ ]áRĪ\ zeznanie i dokona
]DSáDW\ podatku na zasadach RNUHĞORQ\FK w art. 45.
6a. (uchylony).
6b. Podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mogą ZSáDFDü zaliczki PLHVLĊF]QH w
danym roku podatkowym w uproszczonej formie w Z\VRNRĞFL 1/12 kwoty obliczonej, z ]DVWU]HĪHQLHP ust. 6h i 6i, przy zastosowaniu skali podatkowej oboZLą]XMąFHM w danym roku podatkowym RNUHĞORQHM w art. 27 ust. 1, od dochodu z
pozarolniczej G]LDáDOQRĞFL gospodarczej wykazanego w zeznaniu o Z\VRNRĞFL
RVLąJQLĊWHJR dochodu (poniesionej straty), o którym mowa w art. 45 ust. 1, lub
w zeznaniu o Z\VRNRĞFL RVLąJQLĊWHJR dochodu (poniesionej straty) z pozarolniczej G]LDáDOQRĞFL gospodarczej lub G]LDáyZ specjalnych produkcji rolnej, opodatkowanych na zasadach RNUHĞORQ\FK w art. 30c, o którym mowa w art. 45 ust. 1a
pkt 2, ]áRĪRQ\P
1) w roku podatkowym SRSU]HG]DMąF\P dany rok podatkowy albo
2) w roku podatkowym SRSU]HG]DMąF\P dany rok podatkowy o dwa lata – jeĪeli w zeznaniu, o którym mowa w pkt 1, podatnicy nie wykazali dochodu z
pozarolniczej G]LDáDOQRĞFL gospodarczej albo wykazali dochód w Z\VRNRĞFL
QLHSU]HNUDF]DMąFHM kwoty QLHSRZRGXMąFHM RERZLą]NX ]DSáDW\ podatku wyQLNDMąFHM z pierwszego SU]HG]LDáX skali podatkowej, o której mowa w art. 27
ust. 1; MHĪHOL UyZQLHĪ w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali dochodu z pozarolniczej G]LDáDOQRĞFL gospodarczej albo wykazali dochód z tego ĨUyGáD w
Z\VRNRĞFL QLHSU]HNUDF]DMąFHM kwoty niepowoduMąFHM RERZLą]NX ]DSáDW\
podatku Z\QLNDMąFHM z pierwszego SU]HG]LDáX skali podatkowej, o której
mowa w art. 27 ust. 1, nie Vą PRĪOLZH ZSáDW\ zaliczek w uproszczonej formie.
6c. Podatnicy, którzy wybrali XSURV]F]RQą IRUPĊ ZSáDFDQLD zaliczek, Vą RERZLą]DQL
1) do dnia 20 lutego roku podatkowego, w którym po raz pierwszy wybrali
XSURV]F]RQą IRUPĊ ZSáDFDQLD zaliczek, ]DZLDGRPLü w formie pisemnej ZáaĞFLZHJR naczelnika XU]ĊGX skarbowego o wyborze tej formy;
2) VWRVRZDü XSURV]F]RQą IRUPĊ ZSáDFDQLD zaliczek przez FDá\ rok podatkowy;
3) ZSáDFDü zaliczki w terminach RNUHĞORQ\FK w ust. 6;
4) GRNRQDü rozliczenia podatku za rok podatkowy zgodnie z art. 45.
6d. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 6c pkt 1, dotyczy UyZQLHĪ lat QDVWĊpnych, chyba ĪH podatnik, w terminie do dnia 20 lutego roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej ZáDĞFLZHJR naczelnika XU]ĊGX skarbowego o rezygnacji z uproszczonej formy ZSáDFDQLD zaliczek.
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6e. Przepisy ust. 6b–6d, 6h i ust. 6i nie PDMą zastosowania do podatników, którzy po
raz pierwszy podMĊOL G]LDáDOQRĞü w roku podatkowym albo w roku poprzedzają
cym rok podatkowy.
6f. -HĪHOL podatnik ]áRĪ\ NRUHNWĊ zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub ust.
1a pkt 2, SRZRGXMąFą ]PLDQĊ Z\VRNRĞFL podstawy obliczenia PLHVLĊF]Q\FK zaliczek ZSáDFDQ\FK w uproszczonej formie, kwota tych zaliczek:
1) ulega ]ZLĊNV]HQLX lub zmniejszeniu, odpowiednio do zmiany Z\VRNRĞFL
podstawy ich obliczenia – MHĪHOL zeznanie NRU\JXMąFH ]RVWDáR ]áRĪRQH w
XU]ĊG]LH skarbowym do NRĔFD roku SRSU]HG]DMąFHJR rok, za który zaliczki
Vą SáDFRQH w uproszczonej formie;
2) ulega ]ZLĊNV]HQLX lub zmniejszeniu SRF]ąZV]\ od PLHVLąFD QDVWĊSXMąFHJR
po PLHVLąFX w którym ]RVWDáD ]áRĪRQD korekta, odpowiednio do zmiany
Z\VRNRĞFL podstawy ich obliczenia – MHĪHOL zeznanie NRU\JXMąFH ]RVWDáR
]áRĪRQH w roku, za który zaliczki Vą SáDFRQH w uproszczonej formie;
3) nie zmienia VLĊ – MHĪHOL zeznanie NRU\JXMąFH ]RVWDáR ]áRĪRQH w terminie póĨ
niejszym QLĪ wymieniony w pkt 1 i 2.
6g. W przypadku gdy ZáDĞFLZ\ organ podatkowy lub ZáDĞFLZ\ organ kontroli skarbowej stwierdzi LQQą Z\VRNRĞü dochodu z pozarolniczej G]LDáDOQRĞFL gospodarczej QLĪ Z\VRNRĞü dochodu z tej G]LDáDOQRĞFL wykazana w zeznaniu, o którym
mowa w art. 45 ust. 1 lub ust. 1a pkt 2, albo w zeznaniu NRU\JXMąF\P przepisy
ust. 6f stosuje VLĊ odpowiednio.
6h. Podatnicy opodatkowani w danym roku podatkowym na zasadach RNUHĞORQ\FK
w art. 30c, którzy wybrali XSURV]F]RQą IRUPĊ ZSáDFDQLD zaliczek, NZRWĊ zaliczek REOLF]DMą z ]DVWU]HĪHQLHP ust. 6i, od dochodu, o którym mowa w ust. 6b,
przy zastosowaniu stawki podatku w Z\VRNRĞFL 19%.
6i. .ZRWĊ zaliczki SRGOHJDMąFą ZSáDFLH REOLF]RQą w sposób RNUHĞORQ\ w ust. 6b lub
6h, zmniejsza VLĊ o NZRWĊ VNáDGNL na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w
art. 27b, ]DSáDFRQHM w danym PLHVLąFX przez podatnika.
7. Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1, czasowo SU]HE\ZDMąF\ za JUDQLFą
którzy RVLąJDMą dochody ze ĨUyGHá przychodów SRáRĪRQ\FK poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, Vą RERZLą]DQL w terminie do 20 dnia PLHVLąFD nastĊ
SXMąFHJR po PLHVLąFX w którym wrócili do kraju, ZSáDFLü ]DOLF]NĊ na podatek
dochodowy. -HĪHOL termin SáDWQRĞFL przypada po ]DNRĔF]HQLX roku podatkowego, QDOHĪQ\ podatek jest SáDWQ\ w terminie ]áRĪHQLD zeznania. Do obliczenia naOHĪQHM zaliczki stosuje VLĊ odpowiednio ust. 3a oraz 3c.
7a. Podatnicy, którzy po raz pierwszy UR]SRF]ĊOL prowadzenie pozarolniczej G]LDáDlQRĞFL gospodarczej, Vą zwolnieni na warunkach RNUHĞORQ\FK w ust. 7c z oboZLą]NyZ Z\QLNDMąF\FK z ust. 6, z W\WXáX tej G]LDáDOQRĞFL w roku podatkowym
QDVWĊSXMąF\P
1) EH]SRĞUHdnio po roku, w którym UR]SRF]ĊOL prowadzenie tej G]LDáDOQRĞFL jeĪHOL w roku jej UR]SRF]ĊFLD G]LDáDOQRĞü ta E\áD prowadzona co najmniej
przez SHáQ\FK 10 PLHVLĊF\ albo
2) dwa lata po roku, w którym UR]SRF]ĊOL prowadzenie tej G]LDáDOQRĞFL MHĪHOL
nie ]RVWDá VSHáQLRQ\ warunek, o którym mowa w pkt 1.
E 3U]H] SRGDWQLND UR]SRF]\QDMąFHJR SR UD] SLHUZV]\ SURZDG]HQLH SR]DUROQLF]HM
G]LDáDOQRĞFLJRVSRGDUF]HMUR]XPLHVLĊRVREĊNWyUDZURNXUR]SRF]ĊFLDWHMG]La2014-07-28
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áDOQRĞFLDWDNĪHZRNUHVLHWU]HFKODWOLF]ąFRGNRĔFDURNXSRSU]HG]DMąFHJRURN
MHM UR]SRF]ĊFLD QLH SURZDG]LáD SR]DUROQLF]HM G]LDáDOQRĞFL JRVSRGDUF]HM VDPoG]LHOQLHOXEMDNRZVSyOQLNVSyáNLQLHEĊGąFHMRVREąSUDZQąRUD]G]LDáDOQRĞFLWaNLHMQLHSURZDG]LáPDáĪRQHNWHMRVRE\RLOHPLĊG]\PDáĪRQNDPLLVWQLDáD w tym
F]DVLHZVSyOQRĞüPDMąWNRZD
7c. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 7a, dotyczy podatników, którzy áąF]QLH speá
QLDMą QDVWĊSXMąFH warunki:
1) w okresie SRSU]HG]DMąF\P rok korzystania z tego zwolnienia RVLąJQĊOL przychód z pozarolniczej G]LDáDOQRĞFL gospodarczej ĞUHGQLRPLHVLĊF]QLH w wysoNRĞFL VWDQRZLąFHM UyZQRZDUWRĞü w ]áRW\FK kwoty co najmniej 1000 euro,
przeliczonej ZHGáXJ ĞUHGQLHJR kursu euro, RJáDV]DQHJR przez Narodowy
Bank Polski, z ostatniego dnia roku SRSU]HG]DMąFHJR rok UR]SRF]ĊFLD tej
G]LDáDOQRĞFL
2) od dnia UR]SRF]ĊFLD prowadzenia pozarolniczej G]LDáDOQRĞFL gospodarczej do
dnia 1 stycznia roku podatkowego, w którym UR]SRF]\QDMą korzystanie ze
zwolnienia, byli PDá\P SU]HGVLĊELRUFą w rozumieniu przepisów o G]LDáDlQRĞFL gospodarczej, a w okresie SRSU]HG]DMąF\P rok korzystania ze zwolnienia zatrudniali, na podstawie umowy o SUDFĊ w NDĪG\P PLHVLąFX co
najmniej 5 osób w przeliczeniu na SHáQH etaty;
3) w prowadzonej pozarolniczej G]LDáDOQRĞFL gospodarczej nie Z\NRU]\VWXMą
ĞURGNyZ WUZDá\FK oraz ZDUWRĞFL niematerialnych i prawnych, a WDNĪH innych
VNáDGQLNyZ PDMąWNX o znacznej ZDUWRĞFL XGRVWĊSQLRQ\FK im QLHRGSáDWQLH
przez osoby zaliczone do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o
podatku od spadków i darowizn, wykorzystywanych uprzednio w G]LDáDOQoĞFL gospodarczej prowadzonej przez te osoby i VWDQRZLąF\FK ich ZáDVQRĞü
4) ]áRĪ\OL ZáDĞFLZHPX naczelnikowi XU]ĊGX skarbowego RĞZLDGF]HQLH o korzystaniu z tego zwolnienia; RĞZLDGF]HQLH VNáDGD VLĊ w formie pisemnej w
terminie do dnia 31 stycznia roku podatkowego, w którym podatnik EĊG]LH
NRU]\VWDá z tego zwolnienia;
5) w roku korzystania ze zwolnienia Vą opodatkowani na zasadach RNUHĞORQ\FK
w art. 27 ust. 1.
7d. Przez ]QDF]Qą ZDUWRĞü rozumie VLĊ áąF]Qą ZDUWRĞü ĞURGNyZ WUZDá\FK oraz wartoĞFL niematerialnych i prawnych, a WDNĪH innych VNáDGQLNyZ PDMąWNX wymienionych w ust. 7c pkt 3, VWDQRZLąFHM UyZQRZDUWRĞü w ]áRW\FK kwoty co najmniej 10
000 euro, przeliczonej ZHGáXJ ĞUHGQLHJR kursu euro, RJáDV]DQHJR przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roku SRSU]HG]DMąFHJR rok korzystania z tego zwolnienia. Przy RNUHĞODQLX tych ZDUWRĞFL art. 19 stosuje VLĊ odpowiednio.
7e. Podatnicy NRU]\VWDMąF\ ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 7a, Z\ND]XMą w
zeznaniu o Z\VRNRĞFL RVLąJQLĊWHJR dochodu (poniesionej straty) VNáDGDQ\P za
rok podatkowy, w którym korzystali z tego zwolnienia, dochód RVLąJQLĊW\ VWUDWĊ
SRQLHVLRQą z pozarolniczej G]LDáDOQRĞFL gospodarczej. Dochodu tego nie áąF]\
VLĊ z dochodami z innych ĨUyGHá Strata podlega rozliczeniu zgodnie z art. 9.
7f. Dochód z pozarolniczej G]LDáDOQRĞFL gospodarczej, o którym mowa w ust. 7e,
áąF]\ VLĊ z dochodem VWUDWą z tego ĨUyGáD wykazanym w zeznaniach o wysoNRĞFL RVLąJQLĊWHJR dochodu (poniesionej straty) VNáDGDQ\FK za SLĊü kolejnych lat
nastĊSXMąF\FK EH]SRĞUHGQLR po roku, w którym podatnik NRU]\VWDá ze zwolnienia
– w Z\VRNRĞFL 20% tego dochodu w NDĪG\P z tych lat. Przepis ten stosuje VLĊ
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odpowiednio UyZQLHĪ do podatników, którzy w latach QDVWĊSXMąF\FK po roku korzystania ze zwolnienia wybrali sposób opodatkowania na zasadach RNUHĞORQ\FK
w art. 30c.
7g. Podatnicy WUDFą prawo do zwolnienia, MHĪHOL odpowiednio w roku lub za rok korzystania ze zwolnienia albo w SLĊFLX QDVWĊSQ\FK latach podatkowych:
  ]OLNZLGRZDOL G]LDáDOQRĞü JRVSRGDUF]ą DOER ]RVWDáD RJáRV]RQD LFK XSDGáRĞü
REHMPXMąFDOLNZLGDFMĊPDMąWNXOXEXSDGáRĞüREHMPXMąFDOLNZLGDFMĊPDMąWNX
VSyáNLQLHEĊGąFHMRVREąSUDZQąNWyUHMVąZVSyOQLNDPLOXE
2) RVLąJQĊOL przychód z pozarolniczej G]LDáDOQRĞFL gospodarczej ĞUHGQLRPLeVLĊF]QLH w Z\VRNRĞci VWDQRZLąFHM UyZQRZDUWRĞü w ]áRW\FK kwoty QLĪV]HM
QLĪ 1000 euro, przeliczonej ZHGáXJ ĞUHGQLHJR kursu euro, RJáDV]DQHJR przez
Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roku poprzedniego, lub
3) w którymkolwiek z PLHVLĊF\ w tych latach ]PQLHMV]ą SU]HFLĊWQH PLHVLĊF]QH
zatrudnienie na podstawie umowy o SUDFĊ o ZLĊFHM QLĪ 10%, w stosunku do
QDMZ\ĪV]HJR SU]HFLĊWQHJR PLHVLĊF]QHJR zatrudnienia w roku poprzedzają
cym rok podatkowy, lub
4) PDMą ]DOHJáRĞFL z W\WXáX podatków VWDQRZLąF\FK dochód EXGĪHWX SDĔVWZD
FHá oraz VNáDGHN na ubezpieczenie VSRáHF]QH i ubezpieczenie zdrowotne, o
którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o ĞZLDGF]HQLDFK opieki
zdrowotnej finansowanych ze ĞURGNyZ publicznych; RNUHĞOHQLH lub wymierzenie w innej formie – w wyniku SRVWĊSRZDQLD prowadzonego przez ZáaĞFLZ\ organ – ]DOHJáRĞFL z wymienionych W\WXáyZ nie pozbawia podatnika
prawa do skorzystania ze zwolnienia, MHĪHOL ]DOHJáRĞü ta wraz z odsetkami
za ]ZáRNĊ zostanie uregulowana w terminie 14 dni od dnia GRUĊF]HQLD decyzji ostatecznej.
7h. 3U]HFLĊWQH PLHVLĊF]QH zatrudnienie, o którym mowa w ust. 7c pkt 2 oraz ust. 7g
pkt 3, ustala VLĊ w przeliczeniu na SHáQH etaty, SRPLMDMąF liczby po przecinku; w
przypadku gdy SU]HFLĊWQH PLHVLĊF]QH zatrudnienie jest mniejsze od MHGQRĞFL
przyjmuje VLĊ OLF]EĊ jeden.
7i. Podatnicy, którzy utracili prawo do zwolnienia:
1) w roku podatkowym, w którym NRU]\VWDMą z tego zwolnienia – Vą RERZLą]ani do ZSáDFHQLD QDOHĪQ\FK zaliczek od dochodu RVLąJQLĊWHJR od SRF]ąWNX
roku, w terminie do 20 dnia PLHVLąFD QDVWĊSXMąFHJR po PLHVLąFX w którym
utracili prawo do zwolnienia, chyba ĪH przed XSá\ZHP tego terminu ]áRĪ\OL
zeznanie o Z\VRNRĞFL RVLąJQLĊWHJR dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w którym korzystali ze zwolnienia, i ]DSáDFLOL podatek na zasadach RNUHĞORQ\FK w art. 45; w tych przypadkach nie nalicza VLĊ odsetek za
]ZáRNĊ od ]DOHJáRĞFL z W\WXáX tych zaliczek;
2) w okresie PLĊG]\ dniem 1 stycznia QDVWĊSQHJR roku a terminem RNUHĞORQ\P
dla ]áRĪHQLD zeznania o Z\VRNRĞFL RVLąJQLĊWHJR dochodu (poniesionej straty) za rok podatkowy, w którym korzystali ze zwolnienia – Vą RERZLą]DQL
do ]áRĪHQLD zeznania o Z\VRNRĞFL RVLąJQLĊWHJR dochodu (poniesionej straty)
w roku podatkowym, w którym korzystali ze zwolnienia i ]DSáDW\ podatku,
na zasadach RNUHĞORQ\FK w art. 45; w tym przypadku nie nalicza VLĊ odsetek
za ]ZáRNĊ od ]DOHJáRĞFL z W\WXáX zaliczek za poszczególne PLHVLąFH roku, w
którym podatnicy korzystali ze zwolnienia;
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3) w okresie PLĊG]\ XSá\ZHP terminu RNUHĞORQHJR dla ]áRĪHQLD zeznania o
Z\VRNRĞFL RVLąJQLĊWHJR dochodu (poniesionej straty) za rok podatkowy, w
którym korzystali ze zwolnienia, a terminem RNUHĞORQ\P dla ]áRĪHQLD zeznania o Z\VRNRĞFL RVLąJQLĊWHJR dochodu (poniesionej straty) za pierwszy
rok podatkowy QDVWĊSXMąF\ po roku, w którym korzystali ze zwolnienia – Vą
RERZLą]DQL do ]áRĪHQLD korekty zeznania, o którym mowa w pkt 2, i ]DSáDW\
podatku wraz z odsetkami za ]ZáRNĊ odsetki nalicza VLĊ od dnia QDVWĊSQHJR
po XSá\ZLH terminu RNUHĞORQHJR dla ]áRĪHQLD zeznania o Z\VRNRĞFL osią
JQLĊWHJR dochodu (poniesionej straty) za rok podatkowy, w którym mieli
RERZLą]HN ]áRĪ\ü to zeznanie;
4) w okresie od XSá\ZX terminu RNUHĞORQHJR dla ]áRĪHQLD zeznania o wysokoĞFL RVLąJQLĊWHJR dochodu (poniesionej straty) za pierwszy rok podatkowy
QDVWĊSXMąF\ po roku, w którym korzystali ze zwolnienia, do NRĔFD SLąWHJR
roku podatkowego QDVWĊSXMąFHJR po roku, w którym korzystali ze zwolnienia – Vą RERZLą]DQL do ]áRĪHQLD
a) korekty zeznania, o którym mowa w pkt 2, i ]DSáDW\ podatku wraz z odsetkami za ]ZáRNĊ odsetki nalicza VLĊ od dnia QDVWĊSQHJR po XSá\ZLH
terminu RNUHĞORQHJR dla ]áRĪHQLD zeznania o Z\VRNRĞFL RVLąJQLĊWHJR dochodu (poniesionej straty) za rok podatkowy, w którym mieli RERZLą]HN
]áRĪ\ü to zeznanie,
b) korekt ]H]QDĔ o Z\VRNRĞFL RVLąJQLĊWHJR dochodu (poniesionej straty), w
których doliczyli po 20% dochodu, o którym mowa w ust. 7e, VNáDGDQ\FK
za kolejne lata podatkowe QDVWĊSXMąFH po roku korzystania ze zwolnienia.
7j. Przepis ust. 7i stosuje VLĊ odpowiednio UyZQLHĪ do podatników, którzy wybrali
sposób opodatkowania na zasadach RNUHĞORQ\FK w art. 30c.
7k. Pomoc, o której mowa w ust. 7a, 7e i 7f, stanowi pomoc de minimis XG]LHODQą w
zakresie i na zasadach RNUHĞORQ\FK w EH]SRĞUHGQLR RERZLą]XMąF\FK aktach prawa wspólnotowego GRW\F]ąF\FK pomocy w ramach zasady de minimis.
8. (uchylony).
9. (uchylony).
10. Podatnik, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, który na podstawie przepisów o swobodzie G]LDáDOQRĞFL gospodarczej ]DZLHVLá wykonywanie G]LDáDOQRĞFL gospodarczej, jest zwolniony, w zakresie tej G]LDáDOQRĞFL z oERZLą]NyZ Z\QLNDMąF\FK z
ust. 1 pkt 1, ust. 3, 3f, 3g, 6 i 6b za okres REMĊW\ zawieszeniem.
 3RGDWQLN R NWyU\P PRZD Z XVW  SNW  EĊGąF\ ZVSyOQLNLHP VSyáNL MDZQHM
VSyáNLSDUWQHUVNLHMOXEVSyáNLNRPDQG\WRZHMNWyUD]DZLHVLáDZ\NRQ\ZDQLHG]LaáDOQRĞFLJRVSRGDUF]HMQDSRGVWDZLHSU]HSLVyZRVZRERG]LHG]LDáDOQRĞFLJRVSoGDUF]HMMHVW]ZROQLRQ\Z]DNUHVLHWHMG]LDáDOQRĞFL]RERZLą]NyZZ\QLNDMąF\FK
]XVWSNWXVWIJLE]DRNUHVREMĊW\]DZLHV]HQLHP
12. Przepis ust. 11 stosuje VLĊ MHĪHOL podatnik EĊGąF\ wspólnikiem VSyáNL nie póĨ
niej QLĪ przed XSá\ZHP 7 dni od dnia ]áRĪHQLD wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania G]LDáDOQRĞFL gospodarczej na podstawie przepisów o
swobodzie G]LDáDOQRĞFL gospodarczej zawiadomi w formie pisemnej ZáDĞFLZHJR
naczelnika XU]ĊGX skarbowego o okresie zawieszenia wykonywania tej G]LDáDlQRĞFL
13. Po okresie zawieszenia wykonywania G]LDáDOQRĞFL gospodarczej na podstawie
przepisów o swobodzie G]LDáDOQRĞFL gospodarczej podatnicy, o których mowa w
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ust. 10 i 11, ZSáDFDMą zaliczki ZHGáXJ zasad, o których mowa w ust. 3, 3f, 3g, 6 i
6b.
Art. 44a. (uchylony).
Art. 44b. (uchylony).
5R]G]LDá 8
Zeznania podatkowe
Art. 45.
1. Podatnicy Vą RERZLą]DQL VNáDGDü XU]ĊGRP skarbowym zeznanie, ZHGáXJ ustalonego wzoru, o Z\VRNRĞFL RVLąJQLĊWHJR dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku QDVWĊSXMąFHJR po roku podatkowym, z ]DVWU]HĪHQLHP ust. 7 i 8.
1a. W terminie RNUHĞORQ\P w ust. 1 podatnicy Vą RERZLą]DQL VNáDGDü XU]ĊGRP skarbowym RGUĊEQH zeznania, ZHGáXJ ustalonych wzorów, o Z\VRNRĞFL RVLąJQLĊWego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z:
1) NDSLWDáyZ opodatkowanych na zasadach RNUHĞORQ\FK w art. 30b;
2) pozarolniczej G]LDáDOQRĞFL gospodarczej lub G]LDáyZ specjalnych produkcji
rolnej, opodatkowanych na zasadach RNUHĞORQ\FK w art. 30c;
3) RGSáDWQHJR zbycia QLHUXFKRPRĞFL i praw PDMąWNRZ\FK opodatkowanych na
zasadach RNUHĞORQ\FK w art. 30e.
1b. 8U]ĊGHP skarbowym, o którym mowa w ust. 1 i 1a, jest XU]ąG skarbowy ZáaĞFLZ\ ZHGáXJ miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego, a gdy zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej XVWDáR przed
tym dniem – ZHGáXJ ostatniego miejsca zamieszkania na jej terytorium, z zaVWU]HĪHQLHP ust. 1c.
1c. W przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, XU]ĊGHP skarbowym, o którym mowa w ust. 1 i 1a, jest XU]ąG skarbowy ZáDĞFLZ\ w sprawach
opodatkowania osób zagranicznych.
2. 2ERZLą]HN ]áRĪHQLD zeznania nie dotyczy podatników wymienionych w art. 37.
3. Zeznaniami, o których mowa w ust. 1 i ust. 1a pkt 2, nie obejmuje VLĊ dochodów
opodatkowanych zgodnie z art. 29–30a, z ]DVWU]HĪHQLHP ust. 3c.
3a. -HĪHOL podatnik, REOLF]DMąF podatek QDOHĪQ\ GRNRQDá RGOLF]HĔ od dochodu, podstawy obliczenia podatku lub podatku, a QDVWĊSQLH RWU]\PDá zwrot odliczonych
kwot (w FDáRĞFL lub w F]ĊĞFL  w zeznaniu podatkowym VNáDGDQ\P za rok podatkowy, w którym RWU]\PDá ten zwrot, dolicza odpowiednio kwoty poprzednio
odliczone.
3b. W zeznaniu, o którym mowa w ust. 1 lub ust. 1a, wykazuje VLĊ QDOHĪQ\ podatek
dochodowy, o którym mowa w art. 29–30a, MHĪHOL podatek ten nie ]RVWDá pobrany
przez SáDWQLND
3c. Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1, są obowiązani wykazaü kwoty dochodów (przychodów) okreĞlonych w art. 30a ust. 1 pkt 2, 4 lub 5, od których
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podatek zostaá pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, w zeznaniu podatkowym, o
którym mowa w ust. 1 lub 1a.
4. W terminie RNUHĞORQ\P w ust. 1, z ]DVWU]HĪHQLHP ust. 7, podatnicy Vą RERZLą]ani ZSáDFLü
1) UyĪQLFĊ PLĊG]\ podatkiem QDOHĪQ\P Z\QLNDMąF\P z zeznania, o którym
mowa w ust. 1, a VXPą QDOHĪQ\FK za dany rok zaliczek, w tym UyZQLHĪ suPą zaliczek pobranych przez SáDWQLNyZ
2) QDOHĪQ\ podatek dochodowy Z\QLNDMąF\ z zeznania, o którym mowa w ust.
1a pkt 1;
3) QDOHĪQ\ podatek dochodowy Z\QLNDMąF\ z zeznania, o którym mowa w ust.
1a pkt 2, albo UyĪQLFĊ SRPLĊG]\ podatkiem QDOHĪQ\P Z\QLNDMąF\P z zeznania, o którym mowa w ust. 1a pkt 2, a VXPą QDOHĪQ\FK za dany rok zaliczek;
4) QDOHĪQ\ podatek Z\QLNDMąF\ z zeznania, o którym mowa w ust. 1a pkt 3.
5. Podatnicy prowadzący ksiĊgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego doáączają do zeznania sprawozdanie finansowe.
5a. Podatnicy, którym ZáDĞFLZ\ organ podatkowy, na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, Z\GDá GHF\]MĊ o uznaniu SUDZLGáRZRĞFL wyboru i stosowania
metody ustalania ceny transakcyjnej PLĊG]\ podmiotami SRZLą]DQ\PL GRáąF]aMą do zeznania sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej.
5b. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych RNUHĞOL w drodze rozporzą
dzenia, wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 5a, w celu usprawnienia weryfikacji stosowania metody RNUHĞORQHM w decyzji o uznaniu SUDZLGáRZRĞFL wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej PLĊG]\ podmiotami poZLą]DQ\PL XZ]JOĊGQLDMąF\ w V]F]HJyOQRĞFL dane LGHQW\ILNXMąFH podmioty poZLą]DQH ZLHONRĞü VSU]HGDĪ\ uzyskanej przy zastosowaniu uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej, ceny stosowane w transakcjach z podmiotami powią
zanymi oraz okres stosowania metody.
5c. (uchylony).
5d. (uchylony).
5e. (uchylony).
5f. (uchylony).
5g. (uchylony).
6. Podatek dochodowy Z\QLNDMąF\ z zeznania jest podatkiem QDOHĪQ\P od dochodów podatnika uzyskanych w roku podatkowym, chyba ĪH ZáDĞFLZ\ organ podatkowy lub ZáDĞFLZ\ organ kontroli skarbowej wyda GHF\]MĊ w której RNUHĞOL
LQQą Z\VRNRĞü podatku. W razie QLH]áRĪHQLD zeznania o Z\VRNRĞFL RVLąJQLĊWHJR
dochodu, ZáDĞFLZ\ organ podatkowy lub ZáDĞFLZ\ organ kontroli skarbowej
wyda GHF\]MĊ RNUHĞODMąFą Z\VRNRĞü ]RERZLą]DQLD w podatku dochodowym.
7. Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 2a, MHĪHOL RVLąJQĊOL dochody ze ĨUyGHá
przychodów SRáRĪRQ\FK na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez SRĞUHGQLctwa SáDWQLNyZ lub za SRĞUHGQLFWZHP SáDWQLNyZ QLHRERZLą]DQ\FK do dokonania
rocznego obliczenia podatku lub RVLąJQĊOL dochody RNUHĞORQH w art. 30b, i zaPLHU]DMą RSXĞFLü terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed terminem, o którym mowa w ust. 1, Vą RERZLą]DQL ]áRĪ\ü zeznania, o których mowa w ust. 1 i
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1a, za rok podatkowy przed opuszczeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
z ]DVWU]HĪHQLHP ust. 7a.
7a. Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 2a, którzy wybrali sposób opodatkowania RNUHĞORQ\ w art. 6 ust. 3a, 4a lub w art. 29 ust. 4, VNáDGDMą zeznanie podatkowe w terminie okreĞORQ\P w ust. 1. Do zeznania podatkowego podatnicy GRáą
F]DMą certyfikat rezydencji GRNXPHQWXMąF\ miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.
8. Podatnicy, o których mowa w art. 44 ust. 3d, Vą RERZLą]DQL w FLąJX trzech mieVLĊF\ po przekroczeniu okresu, który zgodnie z XPRZą o unikaniu podwójnego
opodatkowania stanowi warunek Z\áąF]HQLD z opodatkowania dochodów, ]áoĪ\ü zeznanie o Z\VRNRĞFL dochodów z pracy uzyskanych w roku poprzedzają
cym rok podatkowy i ZSáDFLü QDOHĪQ\ podatek. -HĪHOL ]DPLHU]DMą RSXĞFLü terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed terminem, o którym mowa w zdaniu
pierwszym, Vą RERZLą]DQL ]áRĪ\ü zeznanie podatkowe przed opuszczeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 45a.
-HĪHOL jest to uzasadnione RFKURQą informacji niejawnych i wymogami bezpieczeĔ
stwa SDĔVWZD
1) zadania naczelnika XU]ĊGX skarbowego, o którym mowa w art. 37 ust. 3, art.
39 ust. 1, art. 42 ust. 2 pkt 2, SHáQL organ wymieniony w art. 13a Ordynacji
podatkowej;
2) zadania XU]ĊGX skarbowego, o którym mowa w art. 45 ust. 1, SHáQL XU]ąG obVáXJXMąF\ organ, o którym mowa w art. 13a Ordynacji podatkowej;
3) przekazania 1% podatku QDOHĪQHJR z ]H]QDĔ podatkowych albo ich korekt, o
którym mowa w art. 45c ust. 1, ]áRĪRQ\FK XU]ĊGRZL o którym mowa w pkt
2, dokonuje naczelnik uU]ĊGX skarbowego ZáDĞFLZ\ ZHGáXJ siedziby urzĊ
du, o którym mowa w pkt 2, na podstawie otrzymanej od tego XU]ĊGX pisemnej informacji.
Art. 45b.
Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych RNUHĞOL w drodze UR]SRU]ąG]HQLD
wzory:
1) deklaracji i informacji, o których mowa w art. 35 ust. 10, art. 38 ust. 1a, art.
39 ust. 1 i 3, art. 42 ust. 1a i 2, art. 42a, art. 42e ust. 5 i 6 oraz art. 43 ust. 1,
2) rocznego obliczenia podatku, o którym mowa w art. 37 ust. 1,
3) rocznego obliczenia podatku wraz z LQIRUPDFMą o których mowa w art. 34
ust. 7 i 8,
4) ]H]QDĔ podatkowych, o których mowa w art. 45 ust. 1 i 1a,
5) RĞZLDGF]HĔ o których mowa w art. 32 ust. 3, art. 34 ust. 4, art. 35 ust. 4 i
art. 37 ust. 1
 wraz z REMDĞQLHQLDPL co do sposobu ich Z\SHáQLDQLD terminu i miejsca VNáadania; UR]SRU]ąG]HQLH ma na celu XPRĪOLZLHQLH identyfikacji podatnika, SáDWQika i XU]ĊGX skarbowego, do którego kierowany jest formularz, oraz poprawnego obliczenia przez SáDWQLND lub podatnika podatku oraz zaliczek na podatek.
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Art. 45c.
1. Naczelnik XU]ĊGX skarbowego ZáDĞFLZ\ miejscowo dla ]áRĪHQLD zeznania podatkowego, na wniosek, o którym mowa w ust. 3, przekazuje na rzecz jednej organizacji SRĪ\WNX publicznego G]LDáDMąFHM na podstawie ustawy o G]LDáDOQRĞFL poĪ\WNX publicznego, wybranej przez podatnika z wykazu, o którym mowa w
ustawie o G]LDáDOQRĞFL SRĪ\WNX publicznego, zwanej dalej ÄRUJDQL]DFMą SRĪ\WNX
publicznego”, NZRWĊ w Z\VRNRĞFL QLHSU]HNUDF]DMąFHM 1% podatku QDOHĪQHJR
Z\QLNDMąFHJR
1) z zeznania podatkowego ]áRĪRQHJR w terminie RNUHĞORQ\P dla jego ]áRĪenia, albo
2) z korekty zeznania, o którym mowa w pkt 1, MHĪHOL ]RVWDáD dokonana w FLąJX
PLHVLąFD od XSá\ZX terminu dla ]áRĪHQLD zeznania podatkowego
– po jej ]DRNUąJOHQLX do SHáQ\FK G]LHVLąWHN groszy w Gyá
2. Warunkiem przekazania kwoty, o której mowa w ust. 1, jest ]DSáDWD w SHáQHM
Z\VRNRĞFL podatku QDOHĪQHJR VWDQRZLąFHJR SRGVWDZĊ obliczenia kwoty, która
ma E\ü przekazana na rzecz organizacji SRĪ\WNX publicznego, nie póĨQLHM QLĪ w
terminie dwóch PLHVLĊF\ od XSá\ZX terminu dla ]áRĪHQLD zeznania podatkowego. Za ]DSáDFRQ\ podatek, o którym mowa w zdaniu pierwszym, XZDĪD VLĊ rówQLHĪ ]DOHJáRĞü SRGDWNRZą której Z\VRNRĞü nie przekracza WU]\NURWQRĞFL wartoĞFL RSáDW\ pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z
dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) za traktowanie
SU]HV\áNL listowej jako SU]HV\áNL poleconej.
3. Za wniosek XZDĪD VLĊ wskazanie przez podatnika w zeznaniu podatkowym albo
w korekcie zeznania, o których mowa w ust. 1, jednej organizacji SRĪ\WNX publicznego poprzez podanie jej numeru wpisu do Krajowego Rejestru 6ąGRZHJR
oraz kwoty do przekazania na rzecz tej organizacji, w Z\VRNRĞFL nieprzekraczaMąFHM 1% podatku QDOHĪQHJR
 .ZRWĊ R NWyUHM PRZD Z XVW  QDF]HOQLN XU]ĊGX VNDUERZHJR SU]HND]XMH
w WHUPLQLHRGPDMDGROLSFDURNXQDVWĊSXMąFHJRSRURNXSRGDWNRZ\P]DNWyU\
VNáDGDQHMHVW]H]QDQLHSRGDWNRZHQDUDFKXQHNEDQNRZ\ZáDĞFLZ\GRSU]HND]aQLDSRGDWNXSRGDQ\SU]H]RUJDQL]DFMĊSRĪ\WNXSXEOLF]QHJR]JRGQLH]SU]episami ustawy o G]LDáDOQRĞFLSRĪ\WNXSXEOLF]QHJR.ZRWDWDMHVWSRPQLHMV]DQDR
koszty przelewu bankowego.
5. Naczelnik XU]ĊGX skarbowego ZáDĞFLZ\ ZHGáXJ siedziby organizacji SRĪ\WNX
publicznego, we ZU]HĞQLX roku QDVWĊSXMąFHJR po roku podatkowym przekazuje
organizacji SRĪ\WNX publicznego ]ELRUF]ą LQIRUPDFMĊ o:
1) danych identyfikacyjnych LPLĊ nazwisko i adres), w tym obojga PDáĪRnków, którzy na wniosek SRGOHJDMą áąF]QHPX opodatkowaniu, oraz
2) Z\VRNRĞFL kwoty, o której mowa w ust. 1, przekazanej na rzecz tej organizacji,
3) przeznaczeniu kwoty, o której mowa w ust. 1, przez RUJDQL]DFMĊ SRĪ\WNX
publicznego (cel szczegóáRZ\
– MHĪHOL podatnik w zeznaniu podatkowym lub w korekcie zeznania, o których
mowa w ust. 1, Z\UD]Lá ]JRGĊ na przekazanie organizacji SRĪ\WNX publicznego
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danych wymienionych w pkt 1 i 2, lub ZVND]Dá cel szczegóáRZ\ o którym
mowa w pkt 3.
1DF]HOQLNXU]ĊGXVNDUERZHJRRGVWĊSXMHRGSU]HND]DQLDSRGDWNXQDU]HF]RrJDQL]DFMLSRĪ\WNXSXEOLF]QHJRMHĪHOL
 RUJDQL]DFMDQLHSRGDáD]JRGQLH]XVWDZąRG]LDáDOQRĞFLSRĪ\WNXSXEOLF]QeJRQXPHUXUDFKXQNXEDQNRZHJRZáDĞFLZHJRGRSU]HND]DQLDSRGDWNX
OXEQXPHUWHJRUDFKXQNXMHVWQLHSUDZLGáRZ\
  RUJDQL]DFMD ]RVWDáD XVXQLĊWD ] Z\ND]X SURZDG]RQHJR ]JRGQLH ] DUW D
XVWDZ\RG]LDáDOQRĞFLSRĪ\WNXSXblicznego;
 SRGDWQLNZHZQLRVNXRNWyU\PPRZDZXVWSRGDáQXPHUZSLVXGR.UaMRZHJR 5HMHVWUX 6ąGRZHJR NWyUHJR QLH ]DZLHUD Z\ND] SURZDG]RQ\ ]JRdQLH]DUWDXVWDZ\RG]LDáDOQRĞFLSRĪ\WNXSXEOLF]QHJR
6a. W przypadku gdy kwota wskazana we wniosku, o którym mowa w ust. 3 przeNUDF]DZ\VRNRĞüRNWyUHMPRZDZXVWQDF]HOQLNXU]ĊGXVNDUERZHJRSU]HNa]XMHNZRWĊZZ\VRNRĞFLRNWyUHMPRZDZXVW]XZ]JOĊGQLHQLHPXVW
7. Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 2a, VNáDGDMąF\ zeznanie podatkowe w
trakcie roku podatkowego, Z\ELHUDMą RUJDQL]DFMĊ SRĪ\WNX publicznego z wykazu, o którym mowa w ust. 1, RNUHĞORQHJR za poprzedni rok podatkowy.
 0LQLVWHU ZáDĞFLZ\ GR VSUDZ ILQDQVyZ SXEOLF]Q\FK XZ]JOĊGQLDMąF SRWU]HEĊ
sprawnego zorganizowania procesu przekaz\ZDQLD NZRW ] W\WXáX  SRGDWNX
PRĪHXSRZDĪQLüZGURG]HUR]SRU]ąG]HQLDSRGOHJá\RUJDQLQQ\QLĪRNUHĞORQ\
w ust. 1, do realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1.
5R]G]LDá 9
Zmiany w przepisach RERZLą]XMąF\FK
Art. 46–51. SRPLQLĊWH  30)
5R]G]LDá 10
Przepisy SU]HMĞFLRZH i NRĔFRZH
Art. 52.
Zwalnia VLĊ od podatku dochodowego:
1) w okresie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2003 r. dochody:
a) z RGSáDWQHJR zbycia nabytych przed dniem 1 stycznia 2003 r. obligacji
Skarbu 3DĔVWZD wyemitowanych po dniu 1 stycznia 1989 r. oraz obligacji
wyemitowanych przez jednostki VDPRU]ąGX terytorialnego po dniu 1
stycznia 1997 r.,
b) z RGSáDWQHJR zbycia papierów ZDUWRĞFLRZ\FK które Vą dopuszczone do
publicznego obrotu papierami ZDUWRĞFLRZ\PL nabytych na podstawie
publicznej oferty lub na JLHáG]LH papierów ZDUWRĞFLRZ\FK albo w regu30)

=DPLHV]F]RQH Z REZLHV]F]HQLX 0DUV]DáND 6HMPX 5]HF]\SRVSROLWHM 3ROVNLHM ] GQLD  VW\F]QLD
 U Z VSUDZLH RJáRV]HQLD MHGQROLWHJR tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. poz. 361).
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lowanym SR]DJLHáGRZ\P wtórnym obrocie publicznym, albo na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie art. 92 lub 93 przepisów ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartoĞFLRZ\PL 31) (Dz. U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 107,
poz. 669 i Nr 113, poz. 715 oraz z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz.
702 i 703, Nr 94, poz. 1037 i Nr 103, poz. 1099),
c) (uchylona)
– przy czym zwolnienie nie ma zastosowania, MHĪHOL VSU]HGDĪ tych papierów
ZDUWRĞFLRZ\FK jest przedmiotem G]LDáDOQRĞFL gospodarczej,
d) uzyskane z realizacji praw Z\QLNDMąF\FK z papierów ZDUWRĞFLRZ\FK o
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o
publicznym obrocie papierami ZDUWRĞFLRZ\PL 32) (Dz. U. Nr 118, poz. 754
i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715 oraz z
2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 702 i 703, Nr 94, poz. 1037 i Nr 103,
poz. 1099);
2) Z\SáDFDQH po dniu 31 grudnia 1991 r. QDOHĪQH za okres do 31 grudnia 1991
r.:
a) przychody ze stosunku VáXĪERZHJR stosunku pracy, VSyáG]LHOF]HJR stosunku pracy oraz z W\WXáX umów o SUDFĊ QDNáDGF]ą
b) prowizje, premie, nagrody z zysku (dochodu) oraz nagrody z ]DNáDGRZego funduszu nagród QDOHĪQH z W\WXáyZ o których mowa pod lit. a,
– MHĪHOL przychody te E\á\ zwolnione w 1991 r. od podatku od Z\QDJURG]HĔ
na podstawie przepisów SáDFRZ\FK
3) odprawy emerytalno-rentowe, nagrody jubileuszowe i inne jednorazowe
Z\SáDW\ do których pracownik QDE\á prawo w 1992 r. i których SRGVWDZĊ
naliczania stanowi wynagrodzenie ustalone ZHGáXJ stawek lub kwot oboZLą]XMąF\FK do dnia 31 grudnia 1991 r., MHĪHOL przychody te E\á\ zwolnione
w 1991 r. od podatku od Z\QDJURG]HĔ na podstawie przepisów SáDFRZ\FK
4) krajowe emerytury i renty oraz inne ĞZLDGF]HQLD z ubezpieczenia VSRáHF]Qego QDOHĪQH za okres do dnia 31 grudnia 1991 r.;
5) (uchylony).
Art. 52a.
1. Zwalnia VLĊ od podatku dochodowego:
1) dochody z W\WXáX odsetek i dyskonta od papierów ZDUWRĞFLRZ\FK wyemitowanych przez Skarb 3DĔVWZD oraz obligacji wyemitowanych przez jednostki
VDPRU]ąGX terytorialnego – nabytych przez podatnika przed dniem 1 grudnia 2001 r.;
2) dochody (przychody), o których mowa w art. 30a ust. 1 pkt 3, MHĪHOL Vą wySáDFDQH albo stawiane do dyspozycji podatnika od ĞURGNyZ SLHQLĊĪQ\FK
zgromadzonych przez podatnika przed dniem 1 grudnia 2001 r., na podstawie umów zawartych na czas oznaczony przed tym dniem;

31)
32)

8WUDFLáDPRF
8WUDFLáDPRF
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3) dochody z W\WXáX XG]LDáX w funduszach NDSLWDáRZ\FK o których mowa w
art. 30a ust. 1 pkt 5, MHĪHOL dochody te Vą Z\SáDFDQH podatnikowi na podstawie umów zawartych lub zapisów dokonanych przez podatnika przed dniem
1 grudnia 2001 r.; zwolnienie nie dotyczy dochodów uzyskanych w ]ZLą]NX
z SU]\VWąSLHQLHP podatnika do programu RV]F]ĊG]DQLD z funduszem kapitaáRZ\P bez Z]JOĊGX na IRUPĊ tego programu – w zakresie dochodów z tytuáX ZSáDW ZNáDGyZ do funduszu dokonanych SRF]ąZV]\ od dnia 1 grudnia 2001 r., z ]DVWU]HĪHQLHP art. 21 ust. 1 pkt 58 i 59;
4) (uchylony);
5) odsetki i premie gwarancyjne od ZNáDGyZ zgromadzonych na NVLąĪHF]NDFK
mieszkaniowych.
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie ma zastosowania do dochodów
(przychodów) od ĞURGNyZ SLHQLĊĪQ\FK zgromadzonych przez podatnika przed
dniem 1 grudnia 2001 r., na podstawie umów zawartych na czas oznaczony
przed tym dniem – Z\SáDFDQ\FK lub stawianych do dyspozycji na podstawie
tych umów zmienionych, SU]HGáXĪRQ\FK lub odnowionych SRF]ąZV]\ od dnia 1
grudnia 2001 r.
3. -HĪHOL Z\SáDWD dochodów (przychodów) wynika z umów zawartych w okresie od
dnia 1 grudnia 2001 r. do dnia 28 lutego 2002 r., podatek, o którym mowa w art.
30a ust. 1 pkt 3, RNUHĞOD VLĊ w Z\VRNRĞFL SU]\SDGDMąFHM proporcjonalnie na
okres, w którym podatnikowi nie SU]\VáXJXMH zwolnienie na podstawie ust. 1 pkt
2.
4. Przepis ust. 3 stosuje VLĊ odpowiednio do odsetek i dyskonta od obligacji okreĞORQ\FK w ust. 1 pkt 1.
5. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie ma UyZQLHĪ zastosowania do dochodów (przychodów) od ĞURGNyZ SLHQLĊĪQ\FK zgromadzonych przez podatnika
przed dniem 1 grudnia 2001 r., na podstawie umów zawartych na czas oznaczony przed tym dniem, w przypadku gdy umowa ta:
1) 33) ]RVWDáD UR]ZLą]DQD przed XSá\ZHP okresu, na który ]RVWDáD zawarta, bez
Z]JOĊGX na SU]\F]\QĊ tego UR]ZLą]DQLD
2) przewiduje PRĪOLZRĞü Z\SáDW\ FDáRĞFL lub F]ĊĞFL NDSLWDáX w tym z W\WXáX
skapitalizowanych odsetek, zgromadzonego przez podatnika w trakcie
trwania umowy, a podatnik z tej PRĪOLZRĞFL VNRU]\VWDá
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, podmiot uprawniony na podstawie odUĊEQ\FK przepisów do prowadzenia rachunku podatnika albo do gromadzenia
ĞURGNyZ SLHQLĊĪQ\FK podatnika w innych formach RV]F]ĊG]DQLD przechowywania lub inwestowania pobiera podatek, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 3, w
dniu UR]ZLą]DQLD umowy albo Z\SáDW\ FDáRĞFL lub F]ĊĞFL NDSLWDáX o którym
mowa w ust. 5 pkt 2. Przepisy ust. 3 i art. 42 stosuje VLĊ odpowiednio, z tym ĪH
podatek pobiera VLĊ od sumy dochodów (przychodów) uzyskanych SRF]ąZV]\
od dnia 1 marca 2002 r.
33)

8WUDFLáPRF]GQLHPPDUFDUZ]DNUHVLHGRSXV]F]DMąF\PRSRGDWNRZDQLH]U\F]DáWRZDQ\P
SRGDWNLHPGRFKRGRZ\PGRFKRGyZ SU]\FKRGyZ RGĞURGNyZSLHQLĊĪQ\FK]JURPDG]RQ\FKSU]H]
podatnika przed dniem 1 grudnia 2001 r. na podstawie umów zawartych przed tym dniem na czas
R]QDF]RQ\ Z SU]\SDGNX JG\ XPRZD WD ]RVWDáD UR]ZLą]DQD ] SU]HZLG]LDQ\FK SU]H] SUDZR SU]yF]\QQLHOHĪąF\FKSRVWURQLHSRGDWQLNDQD SRGVWDZLHZ\URNX7U\EXQDáX.RQVW\WXF\MQHJR]GQLD
lutego 2002 r., sygn. akt K 47/2001 (Dz. U. Nr 19, poz. 199).
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7. Przepisu ust. 5 pkt 1 nie stosuje VLĊ MHĪHOL UR]ZLą]DQLH umowy QDVWąSLáR z przyczyn QLH]DOHĪQ\FK od podatnika, w tym w V]F]HJyOQRĞFL w ]ZLą]NX z OLNZLGDFMą
albo XSDGáRĞFLą banku lub Z\VWąSLHQLHP ]GDU]HĔ losowych.
Art. 52b. (uchylony).
Art. 52c.
1. Zwalnia VLĊ z podatku dochodowego ĞZLDGF]HQLH finansowe Z\SáDFDQH ĪRáQLerzowi na pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego, do Z\VRNRĞFL nieprzeNUDF]DMąFHM PLHVLĊF]QLH kwoty 500 ]á o którym mowa w art. 17 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu 6Lá Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 116, poz. 1203, z
SyĨQ zm.34)).
2. Zwalnia VLĊ z podatku dochodowego ekwiwalent w zamian za UH]\JQDFMĊ z
osobnej kwatery VWDáHM o którym mowa w art. 19 ust. 3 i art. 22 ust. 2 ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu 6Lá Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.
Art. 52d.
Zwalnia VLĊ z podatku dochodowego kwoty rekompensaty Z\SáDFDQH na podstawie:
1) ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o rekompensacie SU]\VáXJXMąFHM w ]ZLą]NX
z RGVWąSLHQLHP w roku 2002 od waloryzacji dodatku kombatanckiego (Dz.
U. Nr 281, poz. 2779);
2) ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o rekompensacie SU]\VáXJXMąFHM w ]ZLązku z RGVWąSLHQiem w roku 2002 od waloryzacji ĞZLDGF]HĔ SLHQLĊĪQ\FK przyVáXJXMąF\FK ĪRáQLHU]RP ]DVWĊSF]HM VáXĪE\ wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach ZĊJOD NDPLHQLRáRPDFK ]DNáDGDFK rud uranu i batalionach budowlanych oraz osobom deportowanym do pracy przymusowej
oraz osadzonym w obozach pracy przez III 5]HV]Ċ i =ZLą]HN Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. Nr 85, poz. 725).
Art. 52e.
Zwalnia VLĊ od podatku dochodowego kwoty umorzenia ]DOHJáRĞFL oraz zwrotu wyQLNDMąFH z ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o szczególnych UR]ZLą]DQLDFK dla podatników X]\VNXMąF\FK niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. Nr 143, poz. 894).
Art. 53. (uchylony).
Art. 54.
1. Z dniem 1 stycznia 1992 r. WUDFą moc:

34)

=PLDQ\Z\PLHQLRQHMXVWDZ\]RVWDá\RJáRV]RQHZ']8]U1USR]L1USR]
2533, z 2005 r. Nr 33, poz. 290, z 2008 r. Nr 51, poz. 299 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 143.
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1) ustawa z dnia 4 lutego 1949 r. o podatku od Z\QDJURG]HĔ (Dz. U. Nr 7, poz.
41, z 1956 r. Nr 44, poz. 201, z 1959 r. Nr 11, poz. 69 oraz z 1963 r. Nr 57,
poz. 309);
2) ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. o opodatkowaniu jednostek gospodarki
XVSRáHF]QLRQHM (Dz. U. z 1987 r. Nr 12, poz. 77, z 1989 r. Nr 3, poz. 12, Nr
35, poz. 192 i Nr 74, poz. 443, z 1990 r. Nr 21, poz. 126 oraz z 1991 r. Nr 9,
poz. 30) – w F]ĊĞFL GRW\F]ąFHM podatku od SáDF
3) ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku wyrównawczym (Dz. U. Nr 42,
poz. 188, z 1984 r. Nr 52, poz. 268, z 1988 r. Nr 34, poz. 254, z 1989 r. Nr
35, poz. 192 i z 1991 r. Nr 78, poz. 345);
4) ustawa z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku dochodowym (Dz. U. z 1989 r.
Nr 27, poz. 147, Nr 74, poz. 443 oraz z 1991 r. Nr 9, poz. 30, Nr 35, poz.
155 i Nr 60, poz. 253);
5) ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. Nr 52, poz.
268, z 1986 r. Nr 46, poz. 225, z 1988 r. Nr 1, poz. 1, z 1989 r. Nr 7, poz.
45, Nr 10, poz. 53, Nr 35, poz. 192 i Nr 74, poz. 443, z 1990 r. Nr 34, poz.
198 oraz z 1991 r. Nr 7, poz. 24) – w zakresie GRW\F]ąF\P podatku rolnego
od dochodów osób fizycznych z G]LDáyZ specjalnych produkcji rolnej;
6) art. 27 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o VSyáNDFK z XG]LDáHP zagranicznym (Dz. U. Nr 60, poz. 253);
7) przepisy ustaw szczególnych, w F]ĊĞFL ]DZLHUDMąFHM przedmiotowe lub podmiotowe zwolnienia osób fizycznych od podatków, o których mowa w pkt
1–5, albo REQLĪNL tych podatków.
2. Przepisy:
1) ustaw wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 3–7 PDMą zastosowanie przy opodatkowaniu dochodów RVLąJQLĊW\FK do dnia 31 grudnia 1991 r.;
2) ustawy wymienionej w ust. 1 pkt 2 PDMą zastosowanie przy opodatkowaniu
Z\QDJURG]HĔ REFLąĪDMąF\FK koszty G]LDáDOQRĞFL jednostek gospodarczych
do dnia 31 grudnia 1991 r.
3. Ulgi mieszkaniowe i inwestycyjne przyznane na podstawie ustawy wymienionej
w ust. 1 pkt 3 oraz ulgi inwestycyjne przyznane na podstawie ustawy wymienionej w ust. 1 pkt 4 i 5, niewyczerpane w okresie do dnia 1 stycznia 1992 r., stosuje VLĊ odpowiednio do dochodu i podatku dochodowego pobieranego na podstawie niniejszej ustawy.
4. (uchylony).
5. Okresowe zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 10 oraz art. 22
pkt 1 ustawy wymienionej w ust. 1 pkt 4 SR]RVWDMą w mocy do czasu ich wygaĞQLĊFLD
6. U podatników, którzy na podstawie ustawy wymienionej w ust. 1 pkt 3 gromadzili dochody na specjalnym rachunku bankowym, kwoty SRGMĊWH z tego rachunku po dniu 1 stycznia 1992 r. traktuje VLĊ jako dochód SRGOHJDMąF\ opodatkowaniu w rozumieniu ustawy, z tym jednak ĪH w 1992 r. zwalnia VLĊ od podatku dochodowego takie kwoty do Z\VRNRĞFL QLHSU]HNUDF]DMąFHM kwoty stanowią
cej JyUQą JUDQLFĊ pierwszego SU]HG]LDáX w skali RNUHĞORQHM w art. 27 ust. 1. W
tym wypadku, MHĪHOL podatnik RVLąJD UyZQLHĪ inne dochody, z Z\MąWNLHP okreĞORQ\FK w art. 28, 30 i art. 41 ust. 3, dla ustalenia RERZLą]NX podatkowego i wy2014-07-28
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VRNRĞFL podatku QDOHĪQHJR od tych dochodów áąF]\ VLĊ je z NZRWą SREUDQą ze
specjalnego rachunku bankowego.
Art. 55. SRPLQLĊW\  35)
Art. 56. SRPLQLĊW\  36)
Art. 57.
1. Do czasu Z\JDĞQLĊFLD skutków prawnych umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia, zawartych na podstawie RGUĊEQ\FK przepisów, ĨUyGáHP przychodów w rozumieniu art. 10 jest UyZQLHĪ G]LDáDOQRĞü wykonywana na podstawie
tych umów.
2. Przychód z G]LDáDOQRĞFL o której mowa w ust. 1, ustala VLĊ ZHGáXJ zasad okreĞORQ\FK w art. 14. Przy ustalaniu dochodu RGSáDWQRĞü na rzecz zleceniodawcy
Z\QLNDMąFD z umowy na warunkach zlecenia stanowi koszt uzyskania, MHĪHOL odnosi VLĊ do danego roku podatkowego, FKRFLDĪE\ jej jeszcze nie poniesiono.
3. Podatnicy, którzy RVLąJDMą dochody RNUHĞORQH w ust. 1, Vą RERZLą]DQL ZSáDFDü
zaliczki PLHVLĊF]QH na podatek oraz VNáDGDü zeznania roczne ZHGáXJ zasad okreĞORQ\FK w art. 44 i 45.
Art. 58.
Ustawa wchodzi w Ī\FLH z dniem 1 stycznia 1992 r., z Z\MąWNLHP art. 46, 47, 50 i 51,
które ZFKRG]ą w Ī\FLH z dniem RJáRV]HQLD z PRFą od dnia 1 lipca 1991 r.

35)
36)

Zamieszczony w obwieszczeniu.
Zamieszczony w obwieszczeniu.
2014-07-28
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=DáąF]QLN nr 1

WYKAZ ROCZNYCH STAWEK AMORTYZACYJNYCH
Pozycja Stawka % Symbol
.ĝ7 (grupa lub
podgrupa,
lub rodzaj)

Nazwa ĞURGNów WUZDá\FK

3RZLą]DQLH z
.5ĝ7

4

5

1

2

3

01

1,5

11

Budynki mieszkalne

122

Lokale mieszkalne

10

Budynki niemieszkalne

2,5

15, 16

10,11,12
13,14,15
17,18,19

110

4,5

Z rodzaju 110 placówki RSLHNXĔF]R-wychowawcze, domy
opieki VSRáHF]QHM bez opieki medycznej

154
159

121

Lokale niemieszkalne

102

Podziemne JDUDĪH i zadaszone parkingi

227

oraz budynki kontroli ruchu powietrznego ZLHĪH

293

Zbiorniki, silosy oraz magazyny podziemne,

200

zbiorniki i komory podziemne (z Z\áąF]HQLHP budynków magazynowych i naziemnych)

202

104

203
205
209
220
221
222
10

103

Kioski towarowe o kubaturze SRQLĪHM 500 m3

125

– trwale ]ZLą]DQH z gruntem
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Domki kempingowe, budynki ]DVWĊSF]H

169

– trwale ]ZLą]DQH z gruntem

198

010

Plantacje wikliny

001

224

Budowle wodne, z Z\MąWNLHP melioracji,

250

doków VWDá\FK ]DOąGRZLRQ\FK ZDáów i grobli

251

109

02

2,5

253
254
255
259
293
297
21

Budowle sklasyfikowane jako budowle do

256

uzdatniania wód, z Z\MąWNLHP studni wierconych
290

Budowle sportowe i rekreacyjne, z Z\áąF]HQLHP ogrodów i
parków publicznych, skwerów, ogrodów botanicznych i zoologicznych

28

291

:LHĪH SU]HFLZSRĪDURZH

291

225

Melioracje podstawowe

01

226

Melioracje szczegóáRZH

01

4,5

2

Obiekty LQĪ\QLHULL OąGRZHM i wodnej, z Z\áąF]HQLHP ogrodów i
parków publicznych, skwerów, ogrodów botanicznych i zoologicznych

2

10

211

Przewody sieci technologicznych

651

:HZQąWU]]DNáDGRZ\FK

03

221

8U]ąG]HQLD ]DEH]SLHF]DMąFH ruch SRFLąJów

680

14

202

Z rodzaju 202 ZLHĪH ekstrakcyjne

507

20

200

Z rodzaju 200 ZLHĪH wiertnicze, ZLHĪR maszty

510

7

3

.RWá\ i maszyny energetyczne

14

323

Silniki spalinowe na paliwo lekkie

323

324

Silniki spalinowe na paliwo FLĊĪNLH

324

325

Silniki spalinowe na paliwo gazowe

325

326

Silniki powietrzne

326

3
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343

Z rodzaju 343 ]HVSRá\ elektroenergetyczne SU]HQRĞQH z silnikami spalinowymi na paliwo lekkie

343

344

=HVSRá\ elektroenergetyczne

344

z silnikami spalinowymi na paliwo FLĊĪNLH

04

7

349

Reaktory MąGURZH

349

431

431 - 0 filtry (prasy) EáRWQLDUNL

431

431 - 4 FHG]LGáD mechaniczne
450

Piece do przerobu surowców (z Z\MąWNLHP 450 - 50 piece do
przerobu surowca wielokomorowe)

450

451

Piece do przetwarzania paliw (z Z\MąWNLHP 451 - 0 piece koksownicze)

451

454

Piece do wypalania tunelowe

454

475

Aparaty EĊEQRZH

475

477

Suszarki komorowe: 477-0 do 4 oraz

477

477-6 do 8
10

4

Maszyny, XU]ąG]HQLD i aparaty ogólnego zastosowania

14

41

Obrabiarki do metali

44

Maszyny i XU]ąG]HQLD do SU]HWáDF]DQLD

4
40,41
44

i VSUĊĪDQLD cieczy i gazów
46

Aparaty do wymiany FLHSáD (z Z\MąWNLHP rodzaju 465 i 469-0)

46

47

Maszyny, XU]ąG]HQLD i aparaty do operacji

47

i procesów PDWHULDáRZ\FK (z Z\MąWNLHP rodzaju 474, 475, 4770 do 4 i 6-8 oraz 479-0)
18

449

Z rodzaju 449-90 XU]ąG]HQLD dystrybucyjne

449

do benzyny i olejów elektryczne i SU]HSá\ZRPLHU]H VNáDGRZH
do cieczy i paliw Sá\QQ\FK
465

Z rodzaju 465 wymienniki Sá\Qów obiegowych przy produkcji
sody

465

469

469-0 FKáRGQLFH odmulin i prób NRáRZ\FK

469

UR]NáDGQL gazu
474

Kolumny nitracyjne i denitracyjne

474

479

479-0 odbieralnice hydrauliczne UR]NáDGQL

479

Gazu
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481

Aparaty i XU]ąG]HQLD do powierzchniowej

481

obróbki metali sposobem chemicznym
i elektrogalwanicznym
482

Aparaty i XU]ąG]HQLD do powierzchniowej obróbki metali

482

sposobem cieplnym
484

484-0 XU]ąG]HQLD do spawania i napawania áXNRZHJR w ochronie gazów oraz do spawania i napawania plazmowego

484

Z rodzaju 484-1 wytwornice acetylenowe SU]HQRĞQH wysokiego
FLĞQLHQLD
484-3 zgrzewarki oporowe i tarcicowe
Z rodzaju 484-6 XU]ąG]HQLD do metalizacji natryskowej i do
natryskiwania tworzywami sztucznymi

20

490

Maszyny i XU]ąG]HQLD do przygotowywania maszynowych noĞQLNów danych oraz maszyny analityczne

490

492

Samodzielne XU]ąG]HQLD do automatycznej regulacji i sterowania procesami

492

493

Z rodzaju 493 roboty SU]HP\VáRZH

493

434

434-01 maszyny do zamykania VáRL

434

Z rodzaju 434-02 maszyny do zamykania puszek

05

465

Wymienniki przeponowe rurowe sklasyfikowane jako FKáRGQice kwasu siarkowego

465

30

491

=HVSRá\ komputerowe

491

7

506

506-1 i 506-2 aparaty do rektyfikacji powietrza

506

507

507-2 i 507-3 krystalizatory

507

507-4 komory potne
548

548-0 maszyny, XU]ąG]HQLD i aparaty do produkcji PDWHULDáX
zecerskiego

548

583

583-0 koparki i ]ZDáRZDUNL w kopalniach odkrywkowych wĊ
gla

583

583-1 koparki w piaskowniach SU]HP\VáX ZĊJORZHJR
10

512

Maszyny i XU]ąG]HQLD do eksploatacji otworów wiertniczych
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513

Maszyny i XU]ąG]HQLD do przeróbki mechanicznej rud i ZĊJOD

513

514

514-0 maszyny i XU]ąG]HQLD aglomerowni

514

514-1 maszyny i XU]ąG]HQLD wielkopiecowe
514-2 maszyny i XU]ąG]HQLD hutnicze stalowni
Z rodzaju 514-3 do 6 QRĪ\FH hutnicze do FLĊFLD na JRUąFR tabor
hutniczy, walcowniczy
514-9 inne maszyny, XU]ąG]HQLD i aparaty hutnicze
520

Z rodzaju 520 maszyny i XU]ąG]HQLD SU]HP\VáX kamieniarskiego:

520

520-0 i 520-1 traki ramowe i tarczowe
520-2 cyrkulaki
520-3 szlifierki
520-4 tokarki i wiertarki do kamienia
520-5 kombajny do robót przygotowawczych
523

Maszyny i XU]ąG]HQLD SU]HP\VáX cementowego

523

525

525-31 autoklawy

525

529

Z rodzaju 529 maszyny i XU]ąG]HQLD do produkcji PDWHULDáów
budowlanych:

529

529-81 do produkcji elementów z lastryko
529-82 do produkcji sztucznego kamienia

14

56

Maszyny, XU]ąG]HQLD i aparaty SU]HP\Váów rolnych

56

582

Z rodzaju 582-1 pojemniki do bitumu stalowe SRZ\ĪHM 20.000 l
SRMHPQRĞFL oraz z rodzaju 582-2 RGĞQLHĪDUNL o mocy silników
SRZ\ĪHM 120 KM

582

50

Maszyny, XU]ąG]HQLD i aparaty SU]HP\VáX chemicznego

50

517

Maszyny i XU]ąG]HQLD torfiarskie

517

52

Maszyny dla SU]HP\VáX surowców mineralnych

52

53

Maszyny do produkcji wyrobów z metali i tworzyw sztucznych

53

2014-07-28

©Kancelaria Sejmu

18

20

s. 168/179

54

Maszyny, XU]ąG]HQLD i aparaty do obróbki i przerobu drewna,
produkcji wyrobów z drewna oraz maszyny i aparaty papiernicze i poligraficzne

54

55

Maszyny i XU]ąG]HQLD do produkcji wyrobów Záókienniczych i
RG]LHĪRZ\FK oraz do obróbki skóry i produkcji z niej

55

561

561-6 maszyny, XU]ąG]HQLD i aparaty do produkcji napoi

561

568

Maszyny, XU]ąG]HQLD i aparaty SU]HP\VáX piekarniczego (z wyMąWNLHP 568-40 do 48)

568

57

Maszyny, XU]ąG]HQLD i aparaty SU]HP\Váów VSRĪ\ZF]\FK

57

59

Maszyny, XU]ąG]HQLD i QDU]ĊG]LD rolnicze i gospodarki OHĞQHM

59

505

505-1 piece SUDĪDOQLF]H fluidezyjne

505

51

Maszyny, XU]ąG]HQLD i aparaty wiertnicze, górnicze, gazownicze, odlewnicze, torfiarskie oraz geodezyjne i kartograficzne

51

58

Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

58

506

506-3 odgazowywacze

506

510

Maszyny i XU]ąG]HQLD wiertnicze

510

511

Obudowy zmechanizowane

511

518

Z rodzaju 518 aparaty i XU]ąG]HQLD do:

518

518-01 pomiarów magnetycznych
518-02 pomiarów geologicznych
518-03 pomiarów sejsmicznych i radiometrycznych
518-1 elektrycznego profilowania odwiertów, NDURWDĪX gazowego, perforacji otworów wiertniczych
535

Z rodzaju 535-0 aparaty specjalne do wytwarzania kwasu wolframowego i maszyny do redukcyjnych, próĪQLRZ\FK i specjalnych wytopów metali

535

Z rodzaju 535-1 maszyny do produkcji ZĊJODQów i past emulsyjnych
Z rodzaju 535-7 XU]ąG]HQLD do produkcji póáSU]HZRGQLNów
579

579-000 dystrybutory

579

579-003 Pá\QNL PáRWNRZH

2014-07-28

©Kancelaria Sejmu

s. 169/179

579-01 maszyny i XU]ąG]HQLD do przerobu odpadów zwierzĊ
cych na PąNĊ SDVWHZQą i WáXV]F]H utylizacyjne
579-09 inne maszyny i XU]ąG]HQLD do przerobu odpadów zwieU]ĊF\FK

25

580

Maszyny do robót ziemnych i fundamentowych

580

581

Maszyny do robót budowlanych

581

582

582-3 szczotki mechaniczne i RVSU]ĊW do utrzymania dróg

582

501

501-0 aparaty szklane i porcelanowe do destylacji

501

501-1 porcelanowe Pá\Q\ kulowe
511

Maszyny górnicze, z Z\áąF]HQLHP obudów zmechanizowanych

511

524

Z rodzaju 524 piece do topienia ĪXĪOD wielkopiecowego i bazaltu

524

571

571-8 autoklawy do hydrolizy

571

571-30 i 571-31 neutralizatory stalowe oraz neutralizatory i
hydrolizatory betonowe lub murowane
581

581-2 wibratory

581

581-4 ZLEURPáRW\ oraz z rodzaju 581-3 zacieraczki do tynku
06

4,5

600

Zbiorniki naziemne ceglane

600

601

Zbiorniki naziemne betonowe (z Z\MąWNLHP z Z\NáDG]LQą chePRRGSRUQą dla kwasu ponitracyjnego)

601

623

623-7 XU]ąG]HQLD telefoniczne systemów QRĞQ\FK na liniach
WN

623

641

Z rodzaju 641-7 Z\FLąJL kopalniane (bez Z\FLąJów przy JáĊ
bieniu szybów)

641

648

Towarowe kolejki linowe i GĨZLJQLH linowe

648

657

Akumulatory hydrauliczne

657

660

Wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane

660

10

6

8U]ąG]HQLD techniczne

18

61

Z podgrupy 61 XU]ąG]HQLD rozdzielcze

6
610

i aparatura energii elektrycznej SU]HZRĨQD

do 615
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641

'ĨZLJQLNL ZFLąJDUNL i ZFLąJQLNL przejezdne oraz nieprzejezdne, NRáRZURW\ Z\FLąJQLNL (z Z\MąWNLHP rodzaju 641-63 oraz z
rodzaju 641-7 Z\FLąJQLNL kopalniane áąF]QLH z Z\FLąJDPL przy
JáĊELHQLX szybów, a WDNĪH Z\FLąJL kolei i kolejek linowych)

641

662

662-1 projektory SU]HQRĞQH 16 mm i 35 mm

662

681

Kontenery

681

629

Telefony komórkowe

629

669

Kasy fiskalne i UHMHVWUXMąFH ( z Z\MąWNLHP zaliczonych do poz.
04 – ]HVSRá\ komputerowe)

669

633

Baterie akumulatorów elektrycznych stacjonarnych

633

634

Baterie akumulatorów elektrycznych zasadowych

634

662

662-5 ekrany kinowe

662

644

644-0 do 4 SU]HQRĞQLNL w kopalniach i ]DNáDGDFK przetwórczych
rud i ZĊJOD

644

664

Z rodzaju 664 XU]ąG]HQLD do przeprowadzania EDGDĔ technicznych

664

25

644

644-0 SU]HQRĞQLNL ]JU]HEáRZH FLĊĪNLH i lekkie

644

7

70

Kolejowy tabor szynowy naziemny

70

71

Kolejowy tabor szynowy podziemny

71

72

Tramwajowy tabor szynowy

72

73

3R]RVWDá\ tabor szynowy naziemny

73

77

Tabor Sá\ZDMąF\

77

700

700-7 drezyny i przyczepy do drezyn

700-7

710

710-01 lokomotywy akumulatorowe

710

20

07

s. 170/179

14

do 03
710-02 i 710-03 lokomotywy ognioszczelne

710-02

i typu „Karlik”

i 710-03

710-10 do 14 wozy kopalniane

710-10
do 14

770

770-13 kontenerowce

770-13

773

773-1010 wodoloty

780

Samoloty

780

781

ĝPLJáRZFH

781

773-1010
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743

Samochody specjalne

743

745

Z rodzaju 745 trolejbusy i samochody FLĊĪDURZH o QDSĊG]LH
elektrycznym

745

746

&LąJQLNL

746

747
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804

Z rodzaju 804 Z\SRVDĪHQLH cyrkowe

804

2EMDĞQLHQLD
1. Za pogorszone warunki XĪ\ZDQLD budynków i budowli, o których mowa w art. 22i ust. 2
pkt 1 lit. a ustawy, XZDĪD VLĊ XĪ\ZDQLH tych ĞURGNyZ WUZDá\FK pod FLąJá\P G]LDáDQLHP
wody, par wodnych, znacznych GUJDĔ QDJá\FK zmian temperatury oraz innych czynników SRZRGXMąF\FK przyspieszenie ]XĪ\FLD obiektu.
2. Za ]áH warunki XĪ\ZDQLD budynków i budowli, o których mowa w art. 22i ust. 2 pkt 1
lit. b ustawy, XZDĪD VLĊ XĪ\ZDQLH tych ĞURGNyZ WUZDá\FK pod ZSá\ZHP QLV]F]ąF\FK
ĞURGNyZ chemicznych, a ]ZáDV]F]D gdy VáXĪą one produkcji, wytwarzaniu lub przechowywaniu ĪUąF\FK ĞURGNyZ chemicznych. Dotyczy to UyZQLHĪ przypadków silnego dziaáDQLD na budynek lub EXGRZOĊ QLV]F]ąF\FK ĞURGNyZ chemicznych rozproszonych w atmosferze, wodzie lub Z\G]LHODMąF\FK VLĊ w postaci oparów, których ĨUyGáHP Vą inne
obiekty ]QDMGXMąFH VLĊ w SREOLĪX
3. Przez maszyny, XU]ąG]HQLD i ĞURGNL transportu Z\PDJDMąFH szczególnej VSUDZQRĞFL
technicznej, o których mowa w art. 22i ust. 2 pkt 2 ustawy, rozumie VLĊ te obiekty, które
XĪ\ZDQH Vą w pracy na trzy zmiany, mimo ĪH nie G]LDáDMą ze swej istoty w ruchu cią
Já\P XĪ\ZDQH w warunkach terenowych, w warunkach OHĞQ\FK pod ]LHPLą lub innych
ZVND]XMąF\FK na bardziej intensywne ]XĪ\FLH
4. Przez maszyny i XU]ąG]HQLD grupy 4–6 i 8 Klasyfikacji ĝURGNyZ 7UZDá\FK .ĝ7  poddanych szybkiemu SRVWĊSRZL technicznemu, o których mowa w art. 22i ust. 2 pkt 3
ustawy, rozumie VLĊ maszyny, XU]ąG]HQLD i DSDUDWXUĊ w których zastosowane Vą XNáDG\
mikroprocesorowe lub systemy komputerowe, VSHáQLDMąFH ]DáRĪRQH funkcje G]LĊNL wykorzystaniu w nich najnowszych zdobyczy techniki, a WDNĪH SR]RVWDáą DSDUDWXUĊ naukowo-EDGDZF]ą i GRĞZLDGF]DOQR-SURGXNF\MQą
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=DáąF]QLN nr 2
TABELA RODZAJÓW I ROZMIARÓW '=,$àÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI
ROLNEJ ORAZ NORM SZACUNKOWYCH DOCHODU ROCZNEGO

Lp.

Rodzaje upraw i produkcji

Jednostka powierzchni

Norma szacunkowa

upraw lub rodzajów pro-

dochodu rocznego

dukcji
]á
1
1

2

3

gr
4

Uprawy w szklarniach ogrzewanych SRZ\ĪHM 25 m2:
a) URĞOLQ\ ozdobne

2

1m

2

b) SR]RVWDáH

1m

2

Uprawy w szklarniach nieogrzewanych SRZ\ĪHM 25 m2

1m

3

Uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych SRZ\ĪHM 50

2

7
2

60

1

60

m2:
2

a) URĞOLQ\ ozdobne

1m

5

20

b) SR]RVWDáH

1 m2

3

20

4

Uprawy grzybów i ich grzybni – SRZ\ĪHM 25 m2
powierzchni uprawowej

1m

5

Drób U]HĨQ\ – SRZ\ĪHM 100 szt.:

6

7

2

3

a) NXUF]ĊWD

1 sztuka

10

b) JĊVL

1 sztuka

79

c) kaczki

1 sztuka

21

d) indyki

1 sztuka

51

Drób QLHĞQ\ SRZ\ĪHM 80 szt.:
a) kury QLHĞQH (w stadzie reprodukcyjnym)

1 sztuka

1

98

b) kury PLĊVQH (w stadzie reprodukcyjnym)

1 sztuka

1

66

c) JĊVL (w stadzie reprodukcyjnym)

1 sztuka

1

10

d) kaczki (w stadzie reprodukcyjnym)

1 sztuka

2

05

e) indyki (w stadzie reprodukcyjnym)

1 sztuka

8

70

f) kury (produkcja jaj konsumpcyjnych)

1 sztuka

1

45

:\OĊJDUQLH drobiu:
a) NXUF]ĊWD

1 sztuka

1

b) JĊVL

1 sztuka

5

c) kaczki

1 sztuka

2
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1 sztuka

5

=ZLHU]ĊWD futerkowe
a) lisy i jenoty

od 1 samicy stada pod-

29

78

13

10

10

13

15

49

3

58

3

58

stawowego
b) norki

SRZ\ĪHM 2 szt. samic stada
podstawowego

c) tchórze

SRZ\ĪHM 2 szt. samic stada
podstawowego

d) szynszyle

SRZ\ĪHM 2 szt. samic stada
podstawowego

e) nutrie SRZ\ĪHM 50 sztuk samic stada podstawowego

od 1 samicy stada podstawowego

f) króliki SRZ\ĪHM 50 sztuk samic stada podstawowego

od 1 samicy stada podstawowego

9

=ZLHU]ĊWD laboratoryjne:
a) szczury ELDáH

1 sztuka

9

b) myszy ELDáH

1 sztuka

2

1 dm3

20

10

Jedwabniki – produkcja kokonów

11

Pasieki SRZ\ĪHM 80 rodzin

12
13

1 rodzina

2

Uprawy URĞOLQ in vitro – powierzchnia póáHN

1 m2

120

Hodowla entomofagów – powierzchnia upraw URĞOLQ

1m

2

100

Ī\ZLFLHOVNLFK
14

Hodowla GĪGĪRZQLF – powierzchnia áRĪD hodowlanego

15

Hodowla i chów innych ]ZLHU]ąW poza gospodarstwem

2

1m

50

a) krowy SRZ\ĪHM 5 sztuk

1 sztuka

200

b) FLHOĊWD SRZ\ĪHM 10 sztuk

1 sztuka

42

c) E\GáR U]HĨQH SRZ\ĪHM 10 sztuk (z Z\MąWNLHP opasów)

1 sztuka

22

d) tuczniki SRZ\ĪHM 50 sztuk

1 sztuka

25

e) SURVLĊWD i warchlaki SRZ\ĪHM 50 sztuk

1 sztuka

10

od 1 matki

4

g) tucz owiec SRZ\ĪHM 15 sztuk

1 sztuka

6

h) konie U]HĨQH

1 sztuka

300

1 sztuka stada podstawo-

240

rolnym:

f) chów i hodowla owiec SRZ\ĪHM 10 sztuk

i) konie hodowlane

wego
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j) hodowla ryb akwariowych SRZ\ĪHM 700 dm REMĊWRĞFL
3

3

1 dm

90

akwarium, obliczonej ZHGáXJ ZHZQĊWU]Q\FK GáXJRĞFL
NUDZĊG]L
k) hodowla psów rasowych

1 sztuka stada podstawo-

27

wego
l) hodowla kotów rasowych

1 sztuka stada podstawo-

10

wego
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=DáąF]QLN nr 3
LISTA PODMIOTÓW, DO KTÓRYCH ZASTOSOWANIE 0$-Ą
ART. 23 UST. 1 PKT 38C I ART. 24 UST. 8A I 8B USTAWY
Lp.

3DĔVWZR F]áRQNRZVNLH Unii
Europejskiej

Zakres podmiotowy

1

2

3

1

Królestwo Belgii

spóáNL utworzone ZHGáXJ prawa belgijskiego, RNUHĞODQH
jako: „société anonyme”/„naamloze vennootschap”, „société en commandite par actions”/„commanditaire vennootschap op aandelen”, „société privée à responsabilité
limitée”/„besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, „société coopérative à responsabilité limitée”/„coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid”, „société coopérative à responsabilité
illimitée”/„coöperatieve vennootschap met onbeperkte
aansprakelijkheid”,
„société
en
nom
collectif”/„vennootschap onder firma”, „société en commandite
simple”/„gewone commanditaire vennootschap”, przedVLĊELRUVWZD publiczne, które SU]\EUDá\ MHGQą z wymienionych Z\ĪHM form prawnych i inne spóáNL utworzone
zgodnie z przepisami prawa belgijskiego SRGOHJDMąFH
opodatkowaniu belgijskim podatkiem dochodowym od
osób prawnych

2

Królestwo Danii

spóáNL utworzone ZHGáXJ prawa GXĔVNLHJR RNUHĞODQH
jako: „aktieselskab” i „anpartsselskab” oraz inne spóáNL
SRGOHJDMąFH opodatkowaniu zgodnie z XVWDZą o podatku
dochodowym od osób prawnych, w takim zakresie, w
jakim ich dochód SRGOHJDMąF\ opodatkowaniu jest obliczany i opodatkowany zgodnie z ustawodawstwem podatkowym PDMąF\P zastosowanie do „aktieselskaber”

3

Królestwo Hiszpanii

spóáNL utworzone ZHGáXJ prawa KLV]SDĔVNLHJR RNUHĞODQH
jako: „sociedad anónima”, „sociedad comanditaria por
acciones”, „sociedad de responsabilidad limitada”, jak
róZQLHĪ podmioty prawa publicznego, które G]LDáDMą na
podstawie prawa prywatnego

4

Królestwo Niderlandów

spóáNL utworzone ZHGáXJ prawa niderlandzkiego, okreĞODQH jako: „naamloze vennootschap”, „besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, „open commanditaire vennootschap”, „coöperatie”, „onderlinge
waarborgmaatschappij”, „fonds voor gemene rekening”,
„vereniging op coöperatieve grondslag”, „vereniging
welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt” oraz inne spóáNL utworzone zgodnie
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z prawem niderlandzkim SRGOHJDMąFH opodatkowaniu
niderlandzkim podatkiem dochodowym od osób prawnych
5

Królestwo Szwecji

spóáNL utworzone ZHGáXJ prawa szwedzkiego, RNUHĞODQH
jako: „aktiebolag”, „bankaktiebolag”, „försäkringsaktiebolag”, „ekonomiska föreningar”, „sparbanker” oraz
„ömsesidiga försäkringsbolag”

6

Republika Malty

spóáNL utworzone ZHGáXJ prawa PDOWDĔVNLHJR RNUHĞODQH
jako: „Kumpaniji ta’ Responsabilita Limitata” oraz
„6RƛMHWDMLHW en commandite li l-kapital WDJƫKRP maqsum
f’azzjonijiet”

7

Republika Austrii

spóáNL utworzone ZHGáXJ prawa austriackiego, RNUHĞODQH
jako: „Aktiengesellschaft”, „Gesellschaft mit beschränkter Haftung” oraz „Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften”

8

Republika Cypryjska

spóáNL utworzone ZHGáXJ prawa cypryjskiego:
„İĲĮȚȡİȓİȢ” jak RNUHĞORQR w przepisach GRW\F]ąF\FK podatku dochodowego

9

Republika Czeska

spóáNL utworzone ZHGáXJ prawa czeskiego, RNUHĞODQH
jako: „akciová VSROHþQRVW” oraz „VSROHþQRVW s UXþHQtP
omezeným”

10

Republika (VWRĔVND

spóáNL utworzone ZHGáXJ prawa HVWRĔVNLHJR RNUHĞODQH
jako: „täisühing”, „usaldusühing”, „osaühing”, „aktsiaselts” oraz „tulundusühistu”

11

Republika Federalna Niemiec

spóáNL utworzone ZHGáXJ prawa niemieckiego, RNUHĞODQH
jako: „Aktiengesellschaft”, „Kommanditgesellschaft auf
Aktien”, „Gesellschaft mit beschränkter Haftung”, „Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit”, „Erwerbs- und
Wirtschaftsgenossenschaft”, „Betriebe gewerblicher Art
von juristischen Personen des öffentlichen Rechts” i inne
spóáNL utworzone zgodnie z przepisami prawa niemieckiego SRGOHJDMąFH opodatkowaniu niemieckim podatkiem
dochodowym od osób prawnych

12

Republika Finlandii

spóáNL utworzone ZHGáXJ prawa ILĔVNLHJR RNUHĞODQH jako: „osakeyhtiö”/„aktiebolag”, „osuuskunta”/„andelslag”,
„säästöpankki”/„sparbank” oraz „vakuutusyhtiö”/„försäkringsbolag”

13

Republika Francuska

spóáNL utworzone ZHGáXJ prawa francuskiego, RNUHĞODQH
jako: „société anonyme”, „société en commandite par
actions”, „société à responsabilité limitée”, „sociétés par
actions simplifiées”, „sociétés d’assurances mutuelles”,
„caisses d’épargne et de prévoyance”, „sociétés civiles”,
które automatycznie SRGOHJDMą podatkowi dochodowemu
od osób prawnych, „coopératives”, „unions de
coopératives”, SU]HP\VáRZH i handlowe instytucje pu2014-07-28
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bliczne oraz SU]HGVLĊELRUVWZD i inne spóáNL utworzone
zgodnie z przepisami prawa francuskiego SRGOHJDMąFH
opodatkowaniu francuskim podatkiem dochodowym od
osób prawnych
14

Republika Grecka

spóáNL utworzone ZHGáXJ prawa greckiego, RNUHĞODQH
jako: „ĮYȫYȣȝȘ İĲĮȚȡİȓĮ”, „İĲĮȚȡİȓĮ ʌİȡȚoȡȚıȝȑvȘȢ
İȣșȪvȘȢ ǼȆǼ ”

15

Irlandia

spóáNL utworzone lub LVWQLHMąFH ZHGáXJ prawa irlandzkiego, podmioty zarejestrowane zgodnie z Industrial and
Provident Societies Act, „building societies”, utworzone
zgodnie z Building Societies Acts i „trustee savings
banks” w rozumieniu Trustee Savings Banks Act z 1989
r.

16

Republika Litewska

spóáNL utworzone ZHGáXJ prawa litewskiego

17

Republika àRWHZVND

spóáNL utworzone ZHGáXJ prawa áRWHZVNLHJR RNUHĞODQH
jako: „akciju VDELHGUƯED” oraz „VDELHGUƯED ar ierobežotu
DWELOGƯEX”

18

Republika Portugalska

spóáNL handlowe lub spóáNL prawa cywilnego PDMąFH
IRUPĊ KDQGORZą jak róZQLHĪ inne osoby prawne prowaG]ąFH G]LDáDOQRĞü SU]HP\VáRZą lub KDQGORZą które Vą
utworzone zgodnie z prawem portugalskim

19

Republika 6áRZDFND

spóáNL utworzone ZHGáXJ prawa VáRZDFNLHJR RNUHĞODQH
jako: „akciová VSRORþQRVW”, „VSRORþQRVĢ s UXþHQtP obmedzeným”, „komanditná VSRORþQRVĢ”

20

Republika 6áRZHQLL

spóáNL utworzone ZHGáXJ prawa VáRZHĔVNLHJR RNUHĞODQH
jako: „delniška družba”, „komanditna družba”, „družba z
omejeno odgovornostjo”

21

Republika :ĊJLHUVND

spóáNL utworzone ZHGáXJ prawa ZĊJLHUVNLHJR RNUHĞODQH
jako: „közkereseti társaság”, „betéti társaság”, „közös
vállalat”,
„korlátolt
IHOHOĘVVpJĦ
társaság”,
„részvénytársaság”, „egyesülés”, „közhasznú társaság”
oraz „szövetkezet”

22

Republika :áRVND

spóáNL utworzone ZHGáXJ prawa ZáRVNLHJR RNUHĞODQH
jako: „società per azioni”, „società in accomandita per
azioni”, „società a responsabilità limitata”, „società cooperative”, „società di mutua assicurazione” oraz jednostki publiczne i prywatne, których G]LDáDOQRĞü jest w FDáoĞFL lub w SU]HZDĪDMąFHM F]ĊĞFL handlowa

23

Wielkie .VLĊVWZR Luksembur- VSyáNL utworzone ZHGáXJ prawa luksemburskiego,
ga
RNUHĞODQH jako: „société anonyme”, „société en
commandite par actions”, „société à responsabilité
limitée”, „société coopérative”, „société coopérative
organisée comme une société anonyme”, „association
d’assurances mutuelles”, „association d’épargne2014-07-28
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pension”, „entreprise de nature commerciale, industrielle
ou minière de l’État, des communes, des syndicats de
communes, des établissements publics et des autres
personnes morales de droit public” i inne VSyáNL
utworzone zgodnie z przepisami prawa luksemburskiego
SRGOHJDMąFH opodatkowaniu luksemburskim podatkiem
dochodowym od osób prawnych
24

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii PóáQRcnej

spóáNL utworzone ZHGáXJ prawa Zjednoczonego Królestwa
spóáNL (SE) utworzone zgodnie z UR]SRU]ąG]HQLHP Rady
(WE) nr 2157/2001 z dnia 8 SDĨG]LHUQLND 2001 r. w
sprawie statutu spóáNL europejskiej (SE) i G\UHNW\Zą Rady 2001/86/EWG z dnia 8 SDĨG]LHUQLND 2001 r. uzupeá
QLDMąFą statut spóáNL europejskiej w odniesieniu do
uczestnictwa pracowników; spóáG]LHOQLH (SCE) utworzone zgodnie z UR]SRU]ąG]HQLHP Rady (WE) nr 1435/2003
z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie statutu spóáG]LHOQL europejskiej (SCE) i G\UHNW\Zą Rady 2003/72/WE z dnia
22 lipca 2003 r. X]XSHáQLDMąFą statut spóáG]LHOQL europejskiej w odniesieniu do ]DDQJDĪRZDQLD pracowników

25

26

Republika %XáJDULL

spóáNL
prawa
EXáJDUVNLHJR
RNUHĞODQH
jako:
„FɴɛɢSDɬHɥɧɨɬɨ
ɞɪɭɠɟɫɬɜɨ”,
„ɤɨɦɚɧɞɢɬɧɨɬɨ
ɞɪɭɠɟɫɬɜɨ”,
„ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ
ɫ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɚ
ɨɬɝɨɜɨɪɧɨɫɬ”,
„ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɬɨ
ɞɪɭɠɟɫɬɜɨ”,
„ɤɨɦɚɧɞɢɬɧɨɬɨ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨ ɫ ɚɤɰɢɢ”, „ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɢ”,
„ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢ ɫɴɸɡɢ” oraz „ɞɴɪɠɚɜɧɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ”
utworzone zgodnie z przepisami prawa EXáJDUVNLHJR i
SURZDG]ąFH G]LDáDOQRĞü JRVSRGDUF]ą

27

Rumunia

spóáNL prawa UXPXĔVNLHJR RNUHĞODQH jako: „VRFLHWăĠL pe
DFĠLXQL”, „VRFLHWăĠL în FRPDQGLWă pe DFĠLXQL”, „VRFLHWăĠL cu
UăVSXQGHUH OLPLWDWă”

28

Republika Chorwacji

VSyáNLZUR]XPLHQLXSUDZDFKRUZDFNLHJRRNUHĞODQHMDNR
ÄGLRQLþNR GUXãWYR´ ÄGUXãWYR V RJUDQLþHQRP RGJRYRrQRãüX´MDNUyZQLHĪLQQHVSyáNLXWZRU]RQHZHGáXJSUDZD
FKRUZDFNLHJR SRGOHJDMąFH RSRGDWNRZDQLX FKRUZDFNLP
podatkiem dochodowym

29

Rzeczpospolita Polska

VSyáNL XWZRU]RQH ZHGáXJ SUDZD SROVNLHJR RNUHĞODQH
MDNR ÄVSyáND DNF\MQD´ ÄVSyáND ] RJUDQLF]RQą RGSRZLeG]LDOQRĞFLą´
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