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Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 12 października 2012 r. 

 

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych  
 

(druk nr 208) 

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

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

 
Art. 2. 

1. Przepisów ustawy nie stosuje się do: 
1) przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych 

produkcji rolnej; 
[2) przychodów z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach oraz ustawy o 

przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia;] 
<2) przychodów z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach;> 
3) przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn; 
4) przychodów wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie 

skutecznej umowy; 
5) przychodów z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania lub 

ograniczenia małżeńskiej wspólności majątkowej oraz przychodów z tytułu 
wyrównania dorobków po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonków lub śmierci 
jednego z nich; 

6) przychodów (dochodów) armatora opodatkowanych na zasadach wynikających z 
ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (Dz. U. Nr 183, poz. 1353 
oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 1316), z zastrzeżeniem art. 24a ust. 1a; 

7) świadczeń na zaspokojenie potrzeb rodziny, o których mowa w art. 27 Kodeksu 
rodzinnego i opiekuńczego, objętych wspólnością majątkową małżeńską. 

2. Działalnością rolniczą, w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest działalność polegająca na 
wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym 
(naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja 
materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja 
warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów 
uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i 
owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla 
ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych 
zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co 
najmniej: 
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1) miesiąc - w przypadku roślin, 
2) 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek, 
3) 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego, 
4) 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt 

- licząc od dnia nabycia. 
3. Działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach 

foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermowa hodowla i 
chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt 
futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla 
jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza 
gospodarstwem rolnym. 

3a. Nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w 
rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy, 
zwanym "załącznikiem nr 2". 

4. Ilekroć w ustawie jest mowa o gospodarstwie rolnym, oznacza to gospodarstwo rolne w 
rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym. 

5. (uchylony). 
 

Art. 22. 
1. Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub 

zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów 
wymienionych w art. 23. 

1a. (uchylony). 
1b. Kosztami uzyskania przychodów są również wydatki poniesione przez pracodawcę na 

zapewnienie prawidłowej realizacji pracowniczego programu emerytalnego w 
rozumieniu przepisów o pracowniczych programach emerytalnych. 

1c. U pracodawców będących akcjonariuszami pracowniczych towarzystw emerytalnych 
kosztami uzyskania przychodu są także: 

1) wydatki na pokrycie kosztów działalności pracowniczych towarzystw emerytalnych; 
2) opłaty pobierane przez Komisję Nadzoru Finansowego, o których mowa w 

przepisach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. 
1d. W przypadku odpłatnego zbycia nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie nabytych rzeczy 

lub praw, a także innych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie nabytych świadczeń, w 
związku z którymi, stosownie do art. 11 ust. 2-2b, określony został przychód, kosztem 
uzyskania przychodów z ich odpłatnego zbycia, z uwzględnieniem aktualizacji zgodnie z 
odrębnymi przepisami, jest: 

1) wartość przychodu określonego w art. 11 ust. 2 i 2a albo 
2) wartość przychodu określonego w art. 11 ust. 2b, powiększona o wydatki na nabycie 

częściowo odpłatnych rzeczy lub praw albo innych świadczeń 
- pomniejszona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 
1. 

1e. W przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni w zamian za 
wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część - 
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na dzień objęcia tych udziałów (akcji), wkładów - ustala się koszt uzyskania, przychodu, 
o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9, w wysokości: 

1) wartości początkowej przedmiotu wkładu, zaktualizowanej zgodnie z odrębnymi 
przepisami, pomniejszonej o sumę dokonanych przed wniesieniem tego wkładu 
odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, jeżeli 
przedmiotem wkładu niepieniężnego są środki trwałe lub wartości niematerialne i 
prawne; 

2) wartości: 
a) nominalnej wnoszonych w formie wkładu niepieniężnego udziałów (akcji) w 

spółce albo wkładów w spółdzielni, w przypadku gdy zostały objęte w zamian 
za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego 
zorganizowana część, 

b) określonej zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38, w przypadku gdy udziały (akcje) w 
spółce albo wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu 
niepieniężnego, nie zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny, 

c) określonej zgodnie z ust. 1f, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce albo 
wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, 
zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub 
jego zorganizowanej części 

- jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są udziały (akcje) w spółce albo wkłady 
w spółdzielni; 

3) faktycznie poniesionych, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, 
wydatków na nabycie innych niż wymienione w pkt 1 i 2 składników majątku 
podatnika - jeżeli przedmiotem wkładu są te inne składniki; 

4) wydatków na nabycie lub wytworzenie składnika majątku, niezaliczonych do 
kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie lub wartości początkowej 
takiego składnika majątku pomniejszonej o sumę dokonanych od tego składnika 
odpisów amortyzacyjnych - jeżeli składnik ten został otrzymany przez podatnika w 
związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem z takiej 
spółki; 

5) przyjętej dla celów podatkowych wartości składników majątku, wynikającej z ksiąg, 
ewidencji i wykazu, o których mowa w art. 24 ust. 3a i art. 24a ust. 1, określonej na 
dzień objęcia tych udziałów (akcji), nie wyższej jednak niż ich wartość nominalna z 
dnia objęcia - w przypadku gdy te udziały (akcje) wnoszone w formie wkładu 
niepieniężnego zostały objęte w następstwie przekształcenia przedsiębiorcy 
będącego osobą fizyczną w spółkę kapitałową. 

1f. W przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni 
objętych w zamian za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji) albo 
wkładów, koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości: 

1) nominalnej wartości objętych udziałów (akcji) albo wkładów z dnia ich objęcia - 
jeżeli te udziały (akcje) albo wkłady zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny 
w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część; 

2) przyjętej dla celów podatkowych wartości składników przedsiębiorstwa lub jego 
zorganizowanej części, wynikającej z ksiąg i ewidencji, o których mowa w art. 24a 



- 4 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

ust. 1, określonej na dzień objęcia tych udziałów (akcji), wkładów, nie wyższej 
jednak niż ich wartość nominalna z dnia objęcia. 

1g. W przypadku zbycia udziałów (akcji) objętych w wyniku podziału, o którym mowa w art. 
24 ust. 5 pkt 7, kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w 
spółce przejmującej lub nowo zawiązanej jest ich wartość nominalna ustalona na dzień 
zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej albo na dzień 
zarejestrowania spółek nowo zawiązanych. 

1h. W przypadku umowy najmu lub dzierżawy rzeczy albo praw majątkowych oraz umów o 
podobnym charakterze, jeżeli wynajmujący lub wydzierżawiający przeniósł na rzecz 
osoby trzeciej wierzytelności z tytułu opłat wynikających z takich umów, a umowy te 
między stronami nie wygasają, do kosztów uzyskania przychodów wynajmującego lub 
wydzierżawiającego zalicza się zapłacone osobie trzeciej dyskonto lub wynagrodzenie. 

1i. Jeżeli podatnik w związku z obejmowaniem udziałów (akcji) w zamian za wkład 
niepieniężny poniósł wydatki związane z objęciem tych udziałów (akcji), to wydatki te 
powiększają koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 1e. 

1j. Dla partnera prywatnego określonego w umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym, w 
rozumieniu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, w przypadku nieodpłatnego 
przeniesienia na rzecz podmiotu publicznego lub innego podmiotu, o którym mowa w art. 
11 ust. 2 tej ustawy, własności środków trwałych lub wartości niematerialnych i 
prawnych w terminie określonym w tej umowie, kosztem uzyskania przychodu jest 
wartość początkowa tych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, 
pomniejszona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1. 

1k. W przypadku nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, w drodze wkładu 
niepieniężnego (aportu), wartość poszczególnych składników majątku, wchodzących w 
skład przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustala się: 

1) w wysokości wartości początkowej, określonej w ewidencji środków trwałych oraz 
wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego wkład - w przypadku 
składników zaliczonych do środków trwałych lub wartości niematerialnych i 
prawnych; 

2) w wysokości przyjętej dla celów podatkowych i wynikającej z ksiąg podatkowych 
podmiotu wnoszącego wkład na dzień nabycia - w przypadku pozostałych 
składników. 

1l. W przypadku zbycia składników majątku wchodzących w skład przedsiębiorstwa lub jego 
zorganizowanej części, nabytych w sposób, o którym mowa w ust. 1k, koszty uzyskania 
przychodów ustala się w wysokości, o której mowa w tym przepisie, pomniejszonej o 
dokonane od tych składników odpisy amortyzacyjne. 

1ł. W przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki powstałej z przekształcenia 
przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w spółkę kapitałową, koszt uzyskania 
przychodów ustala się na dzień zbycia tych udziałów (akcji) w wysokości przyjętej dla 
celów podatkowych wartości składników majątku, wynikającej z ksiąg, ewidencji i 
wykazu, o których mowa w art. 24 ust. 3a i art. 24a ust. 1, określonej na dzień objęcia 
tych udziałów (akcji), nie wyższej jednak niż ich wartość nominalna z dnia objęcia. 

2. Koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, 
spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej: 
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1) wynoszą 111 zł 25 gr miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1.335 zł, w 
przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, 
stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej; 

2) nie mogą przekroczyć łącznie 2.002 zł 05 gr za rok podatkowy, w przypadku gdy 
podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku 
służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej; 

3) wynoszą 139 zł 06 gr miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 1.668 zł 
72 gr, w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest 
położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie 
uzyskuje dodatku za rozłąkę; 

4) nie mogą przekroczyć łącznie 2.502 zł 56 gr za rok podatkowy, w przypadku gdy 
podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku 
służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, a 
miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza 
miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku 
za rozłąkę. 

2a. (uchylony). 
3. Jeżeli podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których dochód podlega 

opodatkowaniu, oraz koszty związane z przychodami z innych źródeł, a nie jest możliwe 
ustalenie kosztów uzyskania przypadających na poszczególne źródła, koszty te ustala się 
w takim stosunku, w jakim pozostają przychody z tych źródeł w ogólnej kwocie 
przychodów. 

3a. Zasadę, o której mowa w ust. 3, stosuje się również w przypadku, gdy część dochodów z 
tego samego źródła przychodów podlega opodatkowaniu, a część jest wolna od 
opodatkowania, z wyłączeniem źródeł przychodów określonych w art. 10 ust. 1 pkt 1 i 2. 

[4. Koszty uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, są potrącane tylko w tym roku 
podatkowym, w którym zostały poniesione.] 

<4. Koszty uzyskania przychodów są potrącane tylko w tym roku podatkowym, 
w którym zostały poniesione, z zastrzeżeniem ust. 5, 6 i 10.> 

5. U podatników prowadzących księgi rachunkowe koszty uzyskania przychodów 
bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok 
podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym 
osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem ust. 5a i 5b. 

5a. Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do 
przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po zakończeniu tego roku 
podatkowego do dnia: 

1) sporządzenia sprawozdania finansowego, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie 
później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania, jeżeli 
podatnicy są obowiązani do sporządzania takiego sprawozdania, albo 

2) złożenia zeznania, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia 
tego zeznania, jeżeli podatnicy, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie są obowiązani 
do sporządzania sprawozdania finansowego 

- są potrącalne w roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im 
przychody. 
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5b. Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do 
przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po dniu, o którym mowa w ust. 5a 
pkt 1 albo pkt 2, są potrącalne w roku podatkowym następującym po roku, za który 
sporządzane jest sprawozdanie finansowe lub składane jest zeznanie. 

5c. Koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są 
potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok 
podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku 
podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów 
proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. 

5d. Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 5e, 6ba, 6bb i 7b, 
uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na 
podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie 
innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy 
dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych 
kosztów. 

5e. Koszty zaniechanych inwestycji są potrącalne w dacie zbycia inwestycji lub ich 
likwidacji. 

6. Zasady określone w ust. 5-5c, z zastrzeżeniem ust. 6b, mają zastosowanie również do 
podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów, pod warunkiem 
że stale w każdym roku podatkowym księgi te będą prowadzone w sposób umożliwiający 
wyodrębnienie kosztów uzyskania przychodów odnoszących się tylko do tego roku 
podatkowego. 

6a. W celu ustalenia wartości zużytych w pozarolniczej działalności gospodarczej lub w 
działach specjalnych produkcji rolnej surowców i materiałów pochodzących z własnej 
produkcji roślinnej lub zwierzęcej oraz własnej gospodarki leśnej stosuje się 
odpowiednio przepis art. 11 ust. 2. 

6b. Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów w przypadku podatników, o których 
mowa w ust. 6, z zastrzeżeniem ust. 5e, 6ba, 6bb i 7b, uważa się dzień wystawienia 
faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) 
kosztu. 

6ba. Należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6, oraz zasiłki pieniężne z 
ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy stanowią koszty uzyskania 
przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub 
postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub 
innego stosunku prawnego łączącego strony. W przypadku uchybienia temu terminowi 
do należności tych stosuje się art. 23 ust. 1 pkt 55. 

6bb. Składki z tytułu należności, o których mowa w ust. 6ba, określone w ustawie z dnia 13 
października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 
1585, z późn. zm.), w części finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz 
Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z zastrzeżeniem art. 23 
ust. 1 pkt 37, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który należności te 
są należne, pod warunkiem że składki zostaną opłacone: 

1) z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu, za 
który są należne - w terminie wynikającym z odrębnych przepisów; 
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2) z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu 
następnym, w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego 
stosunku prawnego łączącego strony - nie później niż do 15 dnia tego miesiąca. 

W przypadku uchybienia tym terminom do składek tych stosuje się art. 23 ust. 1 pkt 55a i 
ust. 3d. 

6c. Koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 
pkt 8 lit. a-c, z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub 
udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które 
zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania. 

6d. Za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 
1 pkt 8 lit. a-c, nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, 
uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw 
majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od 
spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta 
do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy 
i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. 

6e. Wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6c i 6d, ustala się na podstawie faktur VAT 
w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów 
stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych. 

6f. Koszty nabycia lub koszty wytworzenia, o których mowa w ust. 6c, są corocznie 
podwyższane, począwszy od roku następującego po roku, w którym nastąpiło nabycie lub 
wytworzenie zbywanych rzeczy lub praw majątkowych, do roku poprzedzającego rok 
podatkowy, w którym nastąpiło ich zbycie, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi 
wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 
roku podatkowego w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, ogłaszanemu 
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". 

7. (uchylony). 
7a. (uchylony). 
7b. Koszty prac rozwojowych mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów: 

1) w miesiącu, w którym zostały poniesione albo począwszy od tego miesiąca w 
równych częściach w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, albo 

2) jednorazowo w roku podatkowym, w którym zostały zakończone, albo 
3) poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z art. 22m ust. 1 pkt 3 od 

wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 22b ust. 2 pkt 2. 
8. Kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie 
zgodnie z art. 22a-22o, z uwzględnieniem art. 23. 

8a. W przypadku odpłatnego zbycia przez spółkę niebędącą osobą prawną rzeczy i praw 
będących przedmiotem wkładu do takiej spółki za koszt uzyskania przychodu uważa się: 

1) wartość początkową przyjętą przez spółkę w ewidencji środków trwałych oraz 
wartości niematerialnych i prawnych, ustaloną zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 4, 
pomniejszoną o sumę odpisów amortyzacyjnych - jeżeli rzeczy te lub prawa były 
zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych spółki; 
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2) wartość poniesionych wydatków na nabycie albo wytworzenie przedmiotu wkładu, 
niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie - jeżeli 
rzeczy te lub prawa nie były zaliczone do środków trwałych lub wartości 
niematerialnych i prawnych spółki. 

9. Koszty uzyskania niektórych przychodów określa się: 
[1) z tytułu zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii 

układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub 
wzoru zdobniczego - w wysokości 50% uzyskanego przychodu; 

2) z tytułu opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii 
układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub 
wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej 
jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną - w wysokości 50% uzyskanego 
przychodu; 

3) z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw 
pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi 
prawami - w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od 
przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których 
mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód;] 

<1) z tytułu zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii 
układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku 
towarowego lub wzoru zdobniczego – w wysokości 50% uzyskanego przychodu, 
z zastrzeżeniem ust. 9a; 

2) z tytułu opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, 
topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku 
towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania 
licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną – w wysokości 
50% uzyskanego przychodu, z zastrzeżeniem ust. 9a; 

3) z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z 
praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania 
przez nich tymi prawami – w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z 
zastrzeżeniem ust. 9a, z tym że koszty te oblicza się od przychodu 
pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o 
których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których podstawę wymiaru stanowi 
ten przychód;> 

3a) (uchylony); 
4) z tytułów określonych w art. 13 pkt 2, 4, 6 i 8 - w wysokości 20% uzyskanego 

przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone 
przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, 
których podstawę wymiaru stanowi ten przychód; 

5) z tytułów określonych w art. 13 pkt 5, 7 i 9 w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1, a 
jeżeli podatnik tego samego rodzaju przychody uzyskuje od więcej niż jednego 
podmiotu albo od tego samego podmiotu, ale z tytułu kilku stosunków prawnych, w 
wysokości określonej w ust. 2 pkt 2; 
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6) z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uzyskanych na podstawie 
umowy, do której stosuje się przepisy prawa cywilnego dotyczące umowy zlecenia 
lub o dzieło - w wysokości 20% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza 
się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika lub opłacone przez 
podatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na 
ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których 
podstawę wymiaru stanowi ten przychód. 

<9a. W roku podatkowym łączne koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 
9 pkt 1–3, nie mogą przekroczyć ½ kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego 
przedziału skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1.> 

10. Jeżeli podatnik udowodni, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż wynikające z 
zastosowania normy procentowej określonej w ust. 9 pkt 1-4 i pkt 6, koszty uzyskania 
przyjmuje się w wysokości kosztów faktycznie poniesionych. <Przepis ust. 5 stosuje się 
odpowiednio.> 

11. Jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 2, są niższe od 
wydatków na dojazd do zakładu lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, 
kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu podatku 
koszty te mogą być przyjęte przez pracownika lub przez płatnika pracownika w 
wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie 
imiennymi biletami okresowymi. 

11a. (uchylony). 
12. Do przychodów, o których mowa w art. 14, nie mają zastosowania koszty uzyskania 

przychodów określone w ust. 9. 
13. Przepisów ust. 2 pkt 3 i 4 oraz ust. 11 nie stosuje się w przypadku, gdy pracownik 

otrzymuje zwrot kosztów dojazdu do zakładu pracy, z wyjątkiem, gdy zwrócone koszty 
zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu. 

 
Art. 26. 

1. Podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem 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) składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych: 
a) zapłaconych w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia 

emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim 
współpracujących, 

b) potrąconych w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika, z tym że 
w przypadku podatnika osiągającego przychody określone w art. 12 ust. 6, tylko 
w części obliczonej, w sposób określony w art. 33 ust. 4, od przychodu 
podlegającego opodatkowaniu 

- odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód 
(przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy, oraz składek, których 
podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji 
podatkowej zaniechano poboru podatku; 
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2a) składek zapłaconych w roku podatkowym ze środków podatnika na obowiązkowe 
ubezpieczenie społeczne podatnika lub osób z nim współpracujących, zgodnie z 
przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia społecznego 
obowiązującymi w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii 
Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 13a-13c; 

2b) wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego dokonanych przez 
podatnika w roku podatkowym, do wysokości określonej w przepisach o 
indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego; 

3) (uchylony); 
4) (uchylony); 
5) dokonanych w roku podatkowym zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, które 

uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu, w kwotach 
uwzględniających pobrany podatek dochodowy, jeżeli zwroty te nie zostały 
potrącone przez płatnika; 

6) wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem 
wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez 
podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są 
osoby niepełnosprawne; 

[6a) wydatków ponoszonych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet, w 
wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł;] 

7) (uchylony); 
8) (uchylony); 
9) darowizn przekazanych na cele: 

a) określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o 
których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom 
określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego 
obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim 
Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań 
publicznych, realizującym te cele, z zastrzeżeniem 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 służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 
681, z późn. zm.), w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew 
określonego przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy 

- w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% 
dochodu; 

10) (uchylony); 
2. (uchylony). 
3. (uchylony). 
4. (uchylony). 
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5. Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w ust. 1 pkt 9 nie może przekroczyć w roku 
podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu, z tym że odliczeniu nie podlegają 
darowizny poniesione na rzecz: 

1) osób fizycznych; 
2) osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, 

prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów 
przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, 
piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu 
powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub 
handlu tymi wyrobami. 

6. Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane podatkiem od towarów i usług, 
za kwotę darowizny uważa się wartość towaru wraz z podatkiem od towarów i usług, w 
części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej darowizny. 
Przy określaniu wartości tych darowizn stosuje się odpowiednio art. 19. 

6a. (uchylony). 
6b. Podatnicy korzystający z odliczenia darowizn, o którym mowa w ust. 1 pkt 9 oraz 

wynikającego z odrębnych ustaw, są obowiązani wykazać w zeznaniu, o którym mowa w 
art. 45 ust. 1, kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane 
pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres. 

6c. W przypadku zwrotu dokonanej darowizny, obdarowany jest obowiązany przekazać 
urzędowi skarbowemu informację o zwróconej podatnikowi darowiźnie, w terminie 
miesiąca od dnia dokonania zwrotu. 

6d. Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio do darowizn odliczanych na podstawie odrębnych 
ustaw. 

6e. Prawo do odliczenia darowizny, o której mowa w ust. 1 pkt 9 lit. a, na rzecz organizacji 
określonej w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących 
w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym 
państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącej działalność 
pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, przysługuje podatnikowi pod 
warunkiem: 

1) udokumentowania przez podatnika oświadczeniem tej organizacji, iż na dzień 
przekazania darowizny była ona równoważną organizacją do organizacji, o których 
mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, realizującą cele 
określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i prowadzącą 
działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych oraz 

2) istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego 
opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których 
stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji 
podatkowych od organu podatkowego państwa, na którego terytorium organizacja 
posiada siedzibę. 

6f. Odliczenia darowizn, o którym mowa w ust. 1 pkt 9, nie stosuje się w przypadku, gdy 
podatnik zaliczył wartość 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 się w zeznaniu podatkowym. 
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7. Wysokość wydatków na cele określone w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 7c, ustala się na 
podstawie: 

1) dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego - w przypadku darowizny 
pieniężnej; 

2) dowodu, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej 
darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu - w przypadku 
darowizny innej niż pieniężna lub innej niż określona w ust. 1 pkt 9 lit. c; 

3) zaświadczenia jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania 
krwi o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników przez krwiodawcę; 

4) dokumentu stwierdzającego ich poniesienie, zawierającego w szczególności: dane 
identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi lub towaru) i sprzedającego (towar lub 
usługę), rodzaj zakupionego towaru lub usługi oraz kwotę zapłaty - w przypadkach 
innych niż wymienione w pkt 1-3. 

7a. Za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 6, uważa się wydatki poniesione na: 
1) adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do 

potrzeb wynikających z niepełnosprawności; 
2) przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z 

niepełnosprawności; 
3) zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych 

niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, 
stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu 
gospodarstwa domowego; 

4) zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb 
wynikających z niepełnosprawności; 

5) odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym; 
6) odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt 

w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i 
pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne; 

7) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z 
niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, w kwocie 
nieprzekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł; 

8) utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy 
inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy 
inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej, 
w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł; 

9) opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej 
choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla 
osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa; 

10) opłacenie tłumacza języka migowego; 
11) kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób 

niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia; 
12) leki - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi 

wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że 
osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo); 
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13) odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne: 
a) osoby niepełnosprawnej - karetką transportu sanitarnego, 
b) osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci 

niepełnosprawnych do lat 16 - również innymi środkami transportu niż 
wymienione w lit. a; 

14) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby 
niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego 
na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo 
dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z 
koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne - w 
wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł; 

15) odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem: 
a) na turnusie rehabilitacyjnym, 
b) w zakładach, o których mowa w pkt 6, 
c) na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży, o których mowa w pkt 11. 

7b. Wydatki, o których mowa w ust. 7a, podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały 
sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, 
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w 
jakiejkolwiek formie. W przypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane 
(dofinansowane) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy 
poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy 
(środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie. 

7c. W przypadku wydatków, o których mowa w ust. 7a pkt 7, 8 i 14, nie jest wymagane 
posiadanie dokumentów stwierdzających ich wysokość. Jednakże na żądanie organów 
podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnik jest obowiązany przedstawić 
dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności: 

1) wskazać z imienia i nazwiska osoby, które opłacono w związku z pełnieniem przez 
nie funkcji przewodnika; 

2) okazać certyfikat potwierdzający status psa asystującego; 
3) okazać dokument potwierdzający zlecenie i odbycie niezbędnych zabiegów 

leczniczo-rehabilitacyjnych. 
7d. Warunkiem odliczenia wydatków, o których mowa w ust. 7a, jest posiadanie przez osobę, 

której dotyczy wydatek: 
1) orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni 

niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub 
2) decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, 

rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo 
3) orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, 

wydanego na podstawie odrębnych przepisów. 
7e. Przepisy ust. 7a-7d i ust. 7g stosuje się odpowiednio do podatników, na których 

utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne 
i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice 
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współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe - jeżeli w roku 
podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty 9.120 zł. 

7f. Ilekroć w przepisach ust. 7a jest mowa o osobach zaliczonych do: 
1) I grupy inwalidztwa - należy przez to rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do 

których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono: 
a) całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji 

albo 
b) znaczny stopień niepełnosprawności; 

2) II grupy inwalidztwa - należy przez to rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do 
których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono: 

a) całkowitą niezdolność do pracy albo 
b) umiarkowany stopień niepełnosprawności. 

7g. Odliczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, może być dokonane również w przypadku, gdy 
osoba, której dotyczy wydatek, posiada orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez 
właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 
1997 r. 

7h. Kwota, o której mowa w ust. 1 pkt 5, przekraczająca kwotę dochodu, o którym mowa w 
ust. 1, może być odliczona od dochodu uzyskanego w najbliższych kolejno po sobie 
następujących 5 latach podatkowych. 

8. (uchylony). 
9. (uchylony). 

10. (uchylony). 
11. (uchylony). 
12. (uchylony). 
13. (uchylony). 
13a. Wydatki na cele określone w ust. 1 podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały 

zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały odliczone od przychodu na 
podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub od dochodu na podstawie 
ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym albo nie zostały zwrócone 
podatnikowi w jakiejkolwiek formie. 

13b. Odliczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2a, nie dotyczy składek: 
1) których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na 

podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest 
Rzeczpospolita Polska; 

2) odliczonych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii 
Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, lub w Konfederacji Szwajcarskiej od dochodu (przychodu) albo 
podatku osiągniętego w tym państwie, albo od podatku na podstawie art. 27b ust. 1 
pkt 2. 

13c. Odliczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2a, stosuje się pod warunkiem istnienia 
podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub 
innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita 
Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu 
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podatkowego państwa, w którym podatnik opłacał składki na obowiązkowe 
ubezpieczenie społeczne. 

14. (uchylony). 
 

Art. 27f. 
1. Od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę 

składki, o której mowa w art. 27b, podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie 
z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym: 

1) wykonywał władzę rodzicielską; 
2) pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało; 
3) sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie 

orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą. 
[2. Odliczeniu podlega kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w 

pierwszym przedziale skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, za każdy miesiąc 
kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował 
opiekę, o których mowa w ust. 1. Odliczenie nie przysługuje, poczynając od miesiąca 
kalendarzowego, w którym dziecko: 

1) na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej 
całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych; 

2) wstąpiło w związek małżeński.] 
<2. Odliczeniu podlega za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym 

podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa 
w ust. 1, w stosunku do: 

1) jednego małoletniego dziecka – kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej 
podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w 
art. 27 ust. 1, jeżeli dochody podatnika: 

a) pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego 
małżonka, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112.000 zł, 

b) niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku 
podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56.000 zł, za 
wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego małoletnie  dziecko 
wymienionego w art. 6 ust. 4, do którego ma zastosowanie kwota dochodu 
określona w lit. a; 

2) dwojga małoletnich dzieci – kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek 
określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 
ust. 1, na każde dziecko; 

3) trojga i więcej małoletnich dzieci – kwota stanowiąca: 
a) 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali 

podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, na pierwsze i drugie dziecko, 
b) 1/4 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali 

podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, na trzecie dziecko, 
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c) 1/3 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali 
podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, na czwarte i każde kolejne 
dziecko.> 

<2a. Za dochody, o których mowa w ust. 2 pkt 1, uważa się dochody uzyskane łącznie 
w danym roku podatkowym, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania 
określone w art. 27, art. 30b i art. 30c, pomniejszone o kwotę składek, o których 
mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a. 

2b. Odliczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lub 3, przysługuje podatnikowi 
określonemu w ust. 1, który co najmniej przez jeden dzień roku podatkowego 
wykonywał władzę, pełnił funkcję lub sprawował opiekę, o których mowa w ust. 1, 
w stosunku do więcej niż jednego dziecka.  

2c. Odliczenie, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje, poczynając od miesiąca 
kalendarzowego, w którym dziecko: 

1) na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej 
całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych; 

2) wstąpiło w związek małżeński. 
2d. Za podatnika pozostającego w związku małżeńskim, o którym mowa w ust. 2  pkt 1 

lit. a, nie uważa się: 
1) osoby, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych 

przepisów; 
2) osoby pozostającej w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został 

pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.> 
3. W przypadku gdy w tym samym miesiącu kalendarzowym w stosunku do dziecka 

wykonywana jest władza, pełniona funkcja lub sprawowana opieka, o których mowa w 
ust. 1, każdemu z podatników przysługuje odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 kwoty 
obliczonej zgodnie z ust. 2 za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem. 

4. Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców 
zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę mogą odliczyć od podatku 
w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej. 

5. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, podając liczbę 
dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów - imiona, nazwiska oraz 
daty urodzenia dzieci. Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli 
skarbowej, podatnik jest obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne 
dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności: 

1) odpis aktu urodzenia dziecka; 
2) zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka; 
3) odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między 

rodziną zastępczą a starostą; 
4) zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły. 

6. Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do podatników utrzymujących pełnoletnie 
dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3, w związku z wykonywaniem przez tych 
podatników ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze 
sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej. 

7. Przepisy art. 6 ust. 8 i 9 stosuje się odpowiednio do dzieci, o których mowa w ust. 1 i 6. 
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Art. 32. 

1. Zaliczki, o których mowa w art. 31, za miesiące od stycznia do grudnia, z zastrzeżeniem 
ust. 1a, wynoszą: 

1) za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód podatnika 
uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy przekroczył kwotę stanowiącą 
górną granicę pierwszego przedziału skali - 18% dochodu uzyskanego w danym 
miesiącu; 

2) za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód uzyskany od początku roku 
przekroczył kwotę, o której mowa w pkt 1 - 32% dochodu uzyskanego w danym 
miesiącu. 

1a. Jeżeli podatnik złoży płatnikowi oświadczenie, że za dany rok zamierza opodatkować 
dochody łącznie z małżonkiem bądź na zasadach określonych w art. 6 ust. 4, a za rok 
podatkowy przewidywane, określone w oświadczeniu: 

1) dochody podatnika nie przekroczą górnej granicy pierwszego przedziału skali, a 
odpowiednio małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem 
renty rodzinnej - zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 18% 
dochodu uzyskanego w danym  miesiącu i są dodatkowo pomniejszane za każdy 
miesiąc o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w 
pierwszym przedziale skali podatkowej; 

2) dochody podatnika przekroczą górną granicę pierwszego przedziału skali, a 
odpowiednio małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem 
renty rodzinnej lub dochody małżonka mieszczą się w niższym przedziale skali, 
zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 18% dochodu 
uzyskanego w danym miesiącu. 

1b. Płatnicy, którym podatnik złożył oświadczenie wymienione w ust. 1a, pobierają zaliczki 
według zasad określonych w ust. 1a pkt 1 i 2 począwszy od miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie. 

1c. W razie faktycznej zmiany stanu upoważniającego do obniżki zaliczek lub utraty 
możliwości do opodatkowania dochodów zgodnie z art. 6, podatnik jest zobowiązany 
poinformować o tym płatnika; w tym przypadku od miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym podatnik przestał spełniać warunki do obniżki zaliczek, zaliczki są pobierane 
według zasad określonych w ust. 1. 

1d. (uchylony). 
[2. Za dochód, o którym mowa w ust. 1 i 1a, uważa się uzyskane w ciągu miesiąca 

przychody w rozumieniu art. 12 oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego 
wypłacane przez płatnika, po odliczeniu kosztów uzyskania w wysokości określonej w art. 
22 ust. 2 pkt 1 lub 3 oraz po odliczeniu potrąconych przez płatnika w danym miesiącu 
składek na ubezpieczenie społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b lub pkt 
2a. Jeżeli świadczenia w naturze, świadczenia ponoszone za podatnika lub inne 
nieodpłatne świadczenia przysługują podatnikowi za okres dłuższy niż miesiąc, przy 
obliczaniu zaliczek za poszczególne miesiące przyjmuje się ich wartość w wysokości 
przypadającej na jeden miesiąc. Jeżeli nie jest możliwe określenie, jaka część tych 
świadczeń przypada na jeden miesiąc, a doliczenie całej wartości w miesiącu ich 
uzyskania spowodowałoby niewspółmiernie wysoką zaliczkę w stosunku do wypłaty 
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pieniężnej,  zakład pracy, na wniosek podatnika, ograniczy pobór zaliczki za dany 
miesiąc i pobierze pozostałą część zaliczki w następnych miesiącach roku podatkowego.] 

<2. Za dochód, o którym mowa w ust. 1 i 1a, uważa się uzyskane w ciągu miesiąca 
przychody w rozumieniu art. 12 oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego 
wypłacane przez płatnika, po odliczeniu kosztów uzyskania w wysokości określonej 
w art. 22 ust. 2 pkt 1 albo 3 lub w ust. 9 pkt 1–3 oraz po odliczeniu potrąconych 
przez płatnika w danym miesiącu składek na ubezpieczenie społeczne, o których 
mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b lub pkt 2a. Jeżeli świadczenia w naturze, 
świadczenia ponoszone za podatnika lub inne nieodpłatne świadczenia przysługują 
podatnikowi za okres dłuższy niż miesiąc, przy obliczaniu zaliczek za poszczególne 
miesiące przyjmuje się ich wartość w wysokości przypadającej na jeden miesiąc. 
Jeżeli nie jest możliwe określenie, jaka część tych świadczeń przypada na jeden 
miesiąc, a  doliczenie  całej wartości w  miesiącu ich uzyskania spowodowałoby 
niewspółmiernie wysoką zaliczkę w stosunku do wypłaty pieniężnej, zakład pracy, 
na wniosek podatnika, ograniczy pobór zaliczki za dany miesiąc i pobierze pozostałą 
część zaliczki w następnych miesiącach roku podatkowego.> 

3. Zaliczkę obliczoną w sposób określony w ust. 1, 1a i 2 zmniejsza się o kwotę stanowiącą 
1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej 
skali podatkowej, jeżeli pracownik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku 
podatkowym złoży zakładowi pracy oświadczenie według ustalonego wzoru, w którym 
stwierdzi, że: 

1) nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika; 
2) nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub 

innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną; 
3) nie osiąga dochodów, od których jest obowiązany opłacać zaliczki na podstawie art. 

44 ust. 3; 
4) nie otrzymuje świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z 

Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; 
5) ten zakład pracy jest właściwy do stosowania tego zmniejszenia. 

3a. Oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, nie składa się, jeżeli stan faktyczny wynikający z 
oświadczenia złożonego w latach poprzednich nie uległ zmianie. 

3b. Zaliczkę obliczoną w sposób określony w ust. 3 zmniejsza się o kwotę składki na 
ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, pobranej w tym miesiącu przez 
zakład pracy ze środków podatnika. 

4. Zakład pracy nie zmniejsza zaliczki w sposób określony w ust. 3, jeżeli podatnik 
powiadomił go o zmianach stanu faktycznego wynikającego z oświadczenia. 

5. Zakład pracy przy obliczaniu zaliczki stosuje koszty uzyskania przychodów określone w 
art. 22 ust. 2 pkt 3, jeżeli pracownik złoży oświadczenie o spełnieniu warunku 
określonego w tym przepisie; przepisy ust. 3a i 4 stosuje się odpowiednio. 

6. Zakład pracy nie pobiera zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych przez 
pracownika z pracy wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod 
warunkiem że dochody te podlegają lub będą podlegać opodatkowaniu poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. Na wniosek podatnika zakład pracy pobiera zaliczki na 
podatek dochodowy, stosownie do przepisów ust. 1-5, z uwzględnieniem art. 27 ust. 9 
i 9a. 
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<7. Zakład pracy przy obliczaniu zaliczki nie stosuje kosztów uzyskania przychodów 
określonych w art. 22 ust. 9 pkt 1–3, począwszy od miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym pracownik złoży płatnikowi pisemne oświadczenie o rezygnacji 
z ich stosowania. Oświadczenie to składa się odrębnie dla każdego roku 
podatkowego.> 

 
Art. 41. 

1. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki 
organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które 
dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, 
osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z 
zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego 
świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości 
określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o 
których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, 
o której mowa w art. 27 ust. 1. 

1a. Zaliczkę od dochodów, o których mowa w ust. 1, obliczoną w sposób określony w tym 
przepisie zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w 
art. 27b, pobranej ze środków podatnika przez płatnika, o którym mowa w ust. 1. 

2. Płatnicy nie są obowiązani do poboru zaliczek od należności z tytułów, o których mowa 
w art. 13 pkt 2 i 8, jeżeli podatnik złoży oświadczenie, że wykonywane przez niego 
usługi wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 
10 ust. 1 pkt 3. 

2a. Płatnicy nie są obowiązani do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od 
należności, o których mowa w art. 29, pod warunkiem udokumentowania miejsca 
zamieszkania podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, prowadzącego działalność 
gospodarczą poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny 
zakład, uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji oraz uzyskania pisemnego 
oświadczenia, że należności te związane są z działalnością tego zakładu; przepis art. 42 
ust. 6 stosuje się odpowiednio. 

2b. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2a, powinno zawierać dane identyfikacyjne 
podatnika prowadzącego działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej zagraniczny zakład, a w szczególności pełną nazwę, adres i numer identyfikacji 
podatkowej podatnika oraz adres zagranicznego zakładu podatnika. 

3. (uchylony). 
3a. (uchylony). 

4. Płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek 
dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji 
podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 
1 pkt 2, 4-5a i 13 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10. 

4a. (uchylony). 
4b. (uchylony). 
4c. Spółka przejmująca, nowo zawiązana lub powstała w wyniku przekształcenia jest 

obowiązana, jako płatnik, pobierać zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa 
w art. 30a ust. 1 pkt 4, od dochodu określonego w art. 24 ust. 5 pkt 7 lub 8. 
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4d. Zryczałtowany podatek dochodowy od dochodów (przychodów), o których mowa w art. 
30a ust. 1 pkt 4, w zakresie dywidendy oraz dochodów (przychodów) określonych w art. 
24 ust. 5 pkt 1, 3 lub 6, a także zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w 
art. 30a ust. 1 pkt 2 i 5, pobierają, jako płatnicy, podmioty prowadzące rachunki papierów 
wartościowych dla podatników, jeżeli dochody (przychody) te zostały uzyskane na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wiążą się z papierami wartościowymi zapisanymi 
na tych rachunkach, a wypłata świadczenia na rzecz podatnika następuje za 
pośrednictwem tych podmiotów. 

5. W razie przeznaczenia dochodu na powiększenie kapitału zakładowego lub akcyjnego, a 
w spółdzielniach funduszu udziałowego płatnicy, o których mowa w ust. 4, pobierają 
zryczałtowany podatek dochodowy w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się 
postanowienia sądu rejestrowego o dokonaniu wpisu o podwyższeniu kapitału 
zakładowego lub akcyjnego, a w spółdzielniach od dnia podjęcia przez walne 
zgromadzenie uchwały dotyczącej podwyższenia funduszu udziałowego. 

5a. (uchylony). 
6. (uchylony). 

6a. (uchylony). 
7. Jeżeli przedmiotem: 

1) wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2, 
2) świadczeń, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4, 
3) świadczeń, o których mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz w art. 18 

- nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub 
należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub 
świadczenia. 

8. Podatnik uzyskujący dochód, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 7 lub 8, jest obowiązany 
wpłacić płatnikowi kwotę należnego zryczałtowanego podatku dochodowego przed 
terminem określonym w art. 42 ust. 1. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, płatnik pobiera zryczałtowany podatek 
dochodowy na zasadach określonych w art. 29 bez względu na to, czy podatnik ma 
miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 3 ust. 
1a, jeżeli uzyska od tego podatnika certyfikat rezydencji. 

10. W zakresie papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych płatnikami 
zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4, w 
zakresie dywidendy oraz dochodów (przychodów) określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1, 3 
lub 6, a także zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30a ust. 1 
pkt 2 i 5, są podmioty prowadzące rachunki zbiorcze, za pośrednictwem których 
należności z tych tytułów są wypłacane. Podatek pobiera się w dniu przekazania 
należności z danego tytułu do dyspozycji posiadacza rachunku zbiorczego. 

<11. Płatnicy przy obliczaniu zaliczki nie stosują kosztów uzyskania przychodów 
określonych w art. 22 ust. 9 pkt 1–3, jeżeli podatnik złoży płatnikowi pisemne 
oświadczenie o rezygnacji z ich stosowania. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim, składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego.> 

 


