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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 27 września 2013 r. 

 

o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi 

 

(druk nr 452) 

 

 

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB 

FIZYCZNYCH (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) 

 

Art. 21. 

1. Wolne od podatku dochodowego są: 

pkt 1-122 pominięte 

[123) kwoty zwrotu otrzymane na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie 

osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym 

(Dz. U. Nr 177, poz. 1468, z późn. zm.);] 

pkt 124-136 pominięte 

137) środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w 

ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa 

w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 

1240, z późn. zm.)[.]<;> 

<138) kwoty finansowego wsparcia udzielanego na podstawie ustawy z dnia 27 

września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez 

młodych ludzi (Dz. U. poz. …); 

139) kwoty zwrotu wydatków, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 

września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez 

młodych ludzi.> 

ust. 1a-33 pominięte 

 

 

 

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. – KODEKS KARNY SKARBOWY (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 186 i 1036) 

Art. 76a. 

§ 1. Kto przez podanie danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym lub zatajenie 

rzeczywistego stanu rzeczy wprowadza w błąd właściwy organ narażając na nienależny 
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zwrot wydatków, o których mowa w przepisach o zwrocie osobom fizycznym 

niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym,  

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, 

albo obu tym karom łącznie. 

§ 2. Jeżeli kwota narażona na nienależny zwrot wydatków, o których mowa w § 1, jest małej 

wartości, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1  

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. 

§ 3. Jeżeli kwota narażona na nienależny zwrot wydatków, o których mowa w § 1, nie 

przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. 

 

<Art. 76b. 

§ 1. Kto przez podanie danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym lub zatajenie 

rzeczywistego stanu rzeczy wprowadza w błąd właściwy organ narażając na 

nienależny zwrot wydatków, o których mowa w przepisach o zwrocie osobom 

fizycznym niektórych wydatków poniesionych w związku z budową pierwszego 

własnego mieszkania, 

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia 

wolności, albo obu tym karom łącznie. 

§ 2. Jeżeli kwota narażona na nienależny zwrot wydatków, o których mowa w § 1, jest 

małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. 

§ 3. Jeżeli kwota narażona na nienależny zwrot wydatków, o których mowa w § 1, nie 

przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, 

MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO (Dz. U. 

z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm.) 

 

Art. 19a. 

[1. Umową najmu okazjonalnego lokalu jest umowa najmu lokalu służącego do 

zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, którego właściciel, będący osobą fizyczną, nie 

prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali, zawarta na czas 

oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.] 

<1. Umową najmu okazjonalnego lokalu jest umowa najmu lokalu służącego do 

zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy niż 

10 lat.> 
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<1a. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do lokali wchodzących w skład publicznego 

zasobu mieszkaniowego i lokali, o których mowa w art. 20 ust. 2a.> 

2. Do umowy najmu okazjonalnego lokalu załącza się w szczególności: 

1) oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się 

egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie 

umowy najmu okazjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu, o którym 

mowa w art. 19d ust. 2; 

2) wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w 

przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu; 

3) oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, o 

którym mowa w pkt 2 lub ust. 3, o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób 

z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu; na żądanie 

wynajmującego załącza się oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym. 

3. W razie utraty możliwości zamieszkania w lokalu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, 

najemca jest obowiązany w terminie 21 dni od dnia powzięcia wiadomości o tym 

zdarzeniu wskazać inny lokal, w którym mógłby zamieszkać w przypadku wykonania 

egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu, oraz przedstawić oświadczenie, o którym mowa 

w ust. 2 pkt 3, pod rygorem wypowiedzenia umowy, o którym mowa w art. 19d ust. 5. 

4. Zawarcie umowy najmu okazjonalnego lokalu może być uzależnione od wpłacenia przez 

najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu okazjonalnego 

lokalu przysługujących właścicielowi w dniu opróżnienia lokalu oraz ewentualnych 

kosztów egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu. Kaucja nie może przekraczać 

sześciokrotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawki 

czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu okazjonalnego lokalu. 

5. Kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu, po potrąceniu 

należności właściciela, o których mowa w ust. 4. 

6. Umowa najmu okazjonalnego lokalu oraz zmiany tej umowy wymagają formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

7. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy sporządzeniu 

oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, wynosi nie więcej niż 1/10 minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 

2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314). 

 

Art. 19b. 

[1. Właściciel zgłasza zawarcie umowy najmu okazjonalnego lokalu naczelnikowi urzędu 

skarbowego właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania właściciela, w terminie 14 

dni od dnia rozpoczęcia najmu.] 

<1. Właściciel będący osobą fizyczną, nieprowadzący działalności gospodarczej w 

zakresie wynajmowania lokali zgłasza zawarcie umowy najmu okazjonalnego lokalu 

naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania 

właściciela, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu.> 

2. Na żądanie najemcy właściciel ma obowiązek przedstawić potwierdzenie zgłoszenia, o 

którym mowa w ust. 1. 
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3. W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się 

przepisów art. 19c i 19d ustawy oraz art. 1046 § 4
1
 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - 

Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.). 

 

[Art. 19e. 

W przypadku dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 19b ust. 1, do najmu 

okazjonalnego lokalu przepisów ustawy nie stosuje się, z wyjątkiem: art. 2, art. 6 ust. 3, art. 

10 ust. 1-3, art. 11 ust. 2 pkt 1-3, art. 13, art. 18 ust. 1 i 2 oraz art. 19a-19d.] 

<Art. 19e. 

Do najmu okazjonalnego lokalu przepisów ustawy nie stosuje się, z wyjątkiem art. 2, art. 

6 ust. 3, art. 10 ust. 1–3, art. 11 ust. 2 pkt 1–3, art. 13, art. 18 ust. 1 i 2, art. 19a–19d oraz 

art. 25d pkt 2, z zastrzeżeniem, że właściciel będący osobą fizyczną, nieprowadzący 

działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali dokonał zgłoszenia, o którym 

mowa w art. 19b ust. 1.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. O DOPŁATACH DO OPROCENTOWANIA 

KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH O STAŁEJ STOPIE PROCENTOWEJ (Dz. U. Nr 230, 

poz. 1922, z późn. zm.) 

Art. 5. 

1. W Banku Gospodarstwa Krajowego tworzy się Fundusz Dopłat, zwany dalej 

"Funduszem". 

2. Środki Funduszu tworzą: 

1) nadwyżki, o których mowa w art. 8 ust. 3; 

2) zwroty dopłat, o których mowa w art. 9 ust. 3 i art. 10 ust. 2; 

3)  dochody z tytułu inwestowania przejściowo wolnych środków Funduszu w lokaty 

bankowe i papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy 

Bank Polski, bądź poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, w listy 

zastawne oraz w jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, o którym 

mowa w art. 178 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. 

U. Nr 146, poz. 1546); 

4) środki z budżetu państwa - w wysokości określonej w ustawie budżetowej; 

5) inne wpływy. 

3. Środki Funduszu przeznacza się na: 

1) dopłaty; 

1a) dopłaty do oprocentowania kredytów preferencyjnych, o których mowa w ustawie z 

dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu 

własnego mieszkania (Dz. U. Nr 183, poz. 1354, z późn. zm.); 
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1b) finansowe wsparcie udzielone na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o 

finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, 

noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. Nr 251, poz. 1844); 

1c) dopłaty do odsetek od środków banku prowadzącego kasę mieszkaniową 

wykorzystanych do przejściowego finansowania działalności kasy mieszkaniowej 

oraz dopłaty do oprocentowania pożyczki zaciągniętej w innym banku, o których 

mowa w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania 

budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.); 

<1d) finansowe wsparcie udzielane na podstawie ustawy z dnia 27 września 2013 r. o 

pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. 

poz. …);> 

2) pokrycie kosztów działania Funduszu. 

4. Bank Gospodarstwa Krajowego: 

1) sporządza dla Funduszu odrębny bilans oraz rachunek zysków i strat; 

2) wyodrębnia plan finansowy Funduszu w planie finansowym Banku Gospodarstwa 

Krajowego; 

3) przekazuje organom, o których mowa w ust. 5, kwartalne informacje o realizacji 

planu finansowego Funduszu w terminie do końca miesiąca następującego po danym 

kwartale. 

5. Plan finansowy Funduszu, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, jest opracowywany w 

uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz Prezesem 

Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. 

6.  Projekt planu finansowego na dany rok jest przekazywany do uzgodnienia organom 

wymienionym w ust. 5, nie później niż do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego. 

 

 

 

USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. O SWOBODZIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (Dz. 

U. z 2013 r. poz. 672, 675, 983 i 1036) 

 

Art. 82. 

1. Nie można równocześnie podejmować i prowadzić więcej niż jednej kontroli działalności 

przedsiębiorcy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy: 

1) ratyfikowane umowy międzynarodowe stanowią inaczej; 

2) przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu 

przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa 

skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego 

popełnienia; 

3) kontrola jest prowadzona w toku postępowania prowadzonego na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów; 

4) przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, 

zdrowia lub środowiska naturalnego; 
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5) kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług przed 

dokonaniem tego zwrotu; 

6) przeprowadzenie kontroli jest realizacją obowiązków wynikających z przepisów 

prawa wspólnotowego o ochronie konkurencji lub przepisów prawa wspólnotowego 

w zakresie ochrony interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej; 

7) kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług na 

podstawie przepisów o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków 

związanych z budownictwem mieszkaniowym[.]<;> 

<8) kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług na 

podstawie przepisów o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków 

poniesionych w związku z budową pierwszego własnego mieszkania.> 

1a. Jeżeli przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą w więcej niż jednym zakładzie 

lub innej wyodrębnionej części swojego przedsiębiorstwa, zasada określona w ust. 1 

zdanie pierwsze odnosi się do zakładu lub części przedsiębiorstwa, z zastrzeżeniem ust. 

1b. 

1b. W zakładzie lub części przedsiębiorstwa, w której przeprowadzana jest kontrola, 

dopuszczalne jest równoczesne przeprowadzenie czynności kontrolnych niezbędnych do 

zakończenia innej kontroli u tego przedsiębiorcy. 

1c. Przepisu ust. 1a nie stosuje się do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, o 

którym mowa w art. 104 i 105. 

2. Jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorcy jest już objęta kontrolą innego organu, 

organ kontroli odstąpi od podjęcia czynności kontrolnych oraz może ustalić z 

przedsiębiorcą inny termin przeprowadzenia kontroli. 

 

Art. 83. 

1. Czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku 

kalendarzowym nie może przekraczać: 

1) w odniesieniu do mikroprzedsiębiorców - 12 dni roboczych; 

2) w odniesieniu do małych przedsiębiorców - 18 dni roboczych; 

3) w odniesieniu do średnich przedsiębiorców - 24 dni roboczych; 

4) w odniesieniu do pozostałych przedsiębiorców - 48 dni roboczych. 

2. Ograniczeń czasu kontroli nie stosuje się, w przypadkach gdy: 

1) ratyfikowane umowy międzynarodowe stanowią inaczej; 

2) przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu 

przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa 

skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego 

popełnienia; 

3) kontrola jest prowadzona w toku postępowania prowadzonego na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów; 

4) przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, 

zdrowia lub środowiska naturalnego; 

5) kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług przed 

dokonaniem tego zwrotu; 
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6) przeprowadzenie kontroli jest realizacją obowiązków wynikających z przepisów 

prawa wspólnotowego o ochronie konkurencji lub przepisów prawa wspólnotowego 

w zakresie ochrony interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej; 

7) kontrola dotyczy podmiotów, którym na mocy odrębnych przepisów właściwy organ 

wydał decyzję o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny 

transakcyjnej między podmiotami powiązanymi - w zakresie związanym z 

wykonaniem tej decyzji; 

8) kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług na 

podstawie przepisów o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków 

związanych z budownictwem mieszkaniowym[.]<;> 

<9) kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług na 

podstawie przepisów o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków 

poniesionych w związku z budową pierwszego własnego mieszkania.> 

3. Przedłużenie czasu trwania kontroli jest możliwe jedynie z przyczyn niezależnych od 

organu kontroli i wymaga uzasadnienia na piśmie. Uzasadnienie doręcza się 

przedsiębiorcy i wpisuje do książki kontroli przed podjęciem dalszych czynności 

kontrolnych. Przedłużenie czasu trwania kontroli nie może naruszać terminów, o których 

mowa w ust. 1. 

3a. Przedłużenie czasu trwania kontroli możliwe jest także, jeżeli w toku kontroli zostanie 

ujawnione zaniżenie zobowiązania podatkowego lub zawyżenie straty w wysokości 

przekraczającej równowartość 10 % kwoty zadeklarowanego zobowiązania podatkowego 

lub straty, albo w przypadku ujawnienia faktu niezłożenia deklaracji pomimo takiego 

obowiązku. 

3b. Organ kontroli zawiadamia kontrolowanego o ujawnionych okolicznościach, o których 

mowa w ust. 3a, jednocześnie wskazując zgromadzony w tym zakresie materiał 

dowodowy. Uzasadnienie przedłużenia czasu trwania kontroli umieszcza się w książce 

kontroli i protokole kontroli. 

3c. Czas trwania kontroli, o której mowa w ust. 3a, nie może spowodować przekroczenia 

odpowiednio dwukrotności czasu określonego w ust. 1. 

4. Jeżeli wyniki kontroli wykazały rażące naruszenie przepisów prawa przez przedsiębiorcę, 

można przeprowadzić powtórną kontrolę w tym samym zakresie przedmiotowym w 

danym roku kalendarzowym, a czas jej trwania nie może przekraczać 7 dni. Czasu 

trwania powtórnej kontroli nie wlicza się do czasu, o którym mowa w ust. 1. 

 


