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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

 

Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 23 października 2013 r. 

 

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym 

 

(druk nr 472) 

 

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB 

PRAWNYCH (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.) 

 

Art. 1. 

[1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych i 

spółek kapitałowych w organizacji, zwanych dalej "podatnikami".] 

<1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób 

prawnych i spółek kapitałowych w organizacji.> 

2. Przepisy ustawy mają również zastosowanie do jednostek organizacyjnych niemających 

osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej, z 

zastrzeżeniem ust. 1 i 3. 

[3. Przepisy ustawy mają również zastosowanie do spółek niemających osobowości prawnej 

mających siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa 

podatkowego tego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie 

opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.] 

<3. Przepisy ustawy mają również zastosowanie do: 

1) spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) spółek niemających osobowości prawnej mających siedzibę lub zarząd w innym 

państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa 

są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od 

całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.> 

 

Art. 4a. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1) inwestycjach - oznacza to środki trwałe w budowie w rozumieniu ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 

1241 i Nr 165, poz. 1316 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278), zwanej dalej "ustawą o 

rachunkowości"; 

2) składnikach majątkowych - oznacza to aktywa w rozumieniu ustawy o 

rachunkowości, pomniejszone o przejęte długi funkcjonalnie związane z prowadzoną 
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działalnością gospodarczą zbywcy, o ile długi te nie zostały uwzględnione w cenie 

nabycia, o której mowa w art. 16g ust. 3; 

3) przedsiębiorstwie - oznacza to przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu 

cywilnego; 

4) zorganizowanej części przedsiębiorstwa - oznacza to organizacyjnie i finansowo 

wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i 

niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych 

zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo 

samodzielnie realizujące te zadania; 

5) programie restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw - oznacza to 

restrukturyzację na podstawie ustaw: 

a) z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do 

funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych 

uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych (Dz. U. Nr 16.2, poz. 1112, z późn. 

zm.),  

b) z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego 

potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. Nr 83, poz. 932, z późn. zm.), 

c) z dnia 14 lipca 2000 r. o restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki (Dz. U. Nr 

74, poz. 856 oraz z 2003 r. Nr 175, poz. 1693), 

d) z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji 

przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" (Dz. U. Nr 84, poz. 

948, z późn. zm.), 

e) z dnia 24 sierpnia 2001 r. o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali (Dz. U. Nr 

111, poz. 1196, z późn. zm.), 

f) z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684, z późn. zm.); 

6) urzędzie skarbowym - rozumie się przez to urząd skarbowy, którym kieruje 

właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego; 

7) ustawie o podatku od towarów i usług - oznacza to ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.); 

8) ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym - oznacza to ustawę z dnia 19 grudnia 

2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100 oraz z 

2010 r. Nr 106, poz. 675); 

9)  (uchylony); 

9a)  samochodzie osobowym - oznacza to pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie 

całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu 

nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z wyjątkiem: 

a) pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od 

części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, 

klasyfikowanego na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do 

podrodzaju: wielozadaniowy, van, 

b) pojazdu samochodowego mającego więcej niż jeden rząd siedzeń, które 

oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą 
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przegrodą i u którego długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, 

mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego 

postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do 

tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50% długości pojazdu; dla obliczenia 

proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi 

odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią 

podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii 

poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a 

punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu 

przeznaczonej do przewozu ładunków, 

c) pojazdu samochodowego, który ma otwartą część przeznaczoną do przewozu 

ładunków, 

d) pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy i nadwozie 

przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy 

pojazdu, 

e)  pojazdu samochodowego będącego pojazdem specjalnym - jeżeli z 

dokumentów wydanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym, lub z 

innych dokumentów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 86a 

ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług, wynika, że jest to pojazd 

specjalny, 

f) pojazdu samochodowego innego niż wymieniony w lit. a-e, w którym liczba 

miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi: 

– 1 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 425 kg, 

–  2 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 493 kg, 

–  3 lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 500 

kg; 

10) małym podatniku - oznacza to podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży 

(wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w 

poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej 

równowartości 1.200.000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się 

według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy 

dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 

1.000 zł; 

11) zagranicznym zakładzie - oznacza to: 

a) stałą placówkę, poprzez którą podmiot mający siedzibę lub zarząd na terytorium 

jednego państwa wykonuje całkowicie lub częściowo działalność na terytorium 

innego państwa, a w szczególności oddział, przedstawicielstwo, biuro, fabrykę, 

warsztat albo miejsce wydobywania bogactw naturalnych, 

b) plac budowy, budowę, montaż lub instalację, prowadzone na terytorium jednego 

państwa przez podmiot mający siedzibę lub zarząd na terytorium innego 

państwa, 

c) osobę, która w imieniu i na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na 

terytorium jednego państwa działa na terytorium innego państwa, jeżeli osoba ta 

ma pełnomocnictwo do zawierania w jego imieniu umów i pełnomocnictwo to 

faktycznie wykonuje 
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- chyba że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest 

Rzeczpospolita Polska, stanowi inaczej; 

12) certyfikacie rezydencji - oznacza to zaświadczenie o miejscu siedziby podatnika dla 

celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej 

państwa miejsca siedziby podatnika; 

13) ubezpieczycielu - rozumie się przez to zakład ubezpieczeń albo zakład reasekuracji 

prowadzący działalność na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej; 

14) spółce niebędącej osobą prawną - oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku 

dochodowego; 

15)  rachunku zbiorczym - oznacza to rachunek zbiorczy w rozumieniu 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)[.]<;> 

<16) udziale (akcji) – oznacza to również ogół praw i obowiązków wspólnika w 

spółce, o której mowa w art. 1 ust. 3; 

17) wspólniku – oznacza to również akcjonariusza; 

18) kapitale zakładowym – oznacza to również kapitał podstawowy spółki, o której 

mowa w art. 1 ust. 3; 

19) udziale w zyskach osób prawnych – oznacza to również udział w zyskach spółek, 

o których mowa w art. 1 ust. 3; 

20) objęciu udziału (akcji) – oznacza to również uzyskanie przez wspólnika spółki, o 

której mowa w art. 1 ust. 3, ogółu praw i obowiązków wspólnika w tej spółce; 

21) spółce – oznacza to spółkę będącą podatnikiem.> 

 

Art. 5. 

[1. Przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, z zastrzeżeniem art. 1 ust. 3, ze 

wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego 

użytkowania rzeczy lub praw majątkowych łączy się z przychodami każdego wspólnika 

proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału). W przypadku braku 

przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.] 

<1. Przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, 

wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania 

rzeczy lub praw majątkowych łączy się z przychodami każdego wspólnika 

proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału). W przypadku 

braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są 

równe.> 

2. Zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania 

przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg 

podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku. 

<3. Jeżeli działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, 

przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie ust. 1, 

uznaje się za przychody z działalności gospodarczej.> 
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Art. 7. 

1. Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj 

źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa 

w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. 

2. Dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami 

ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów 

przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą. 

3. Przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się: 

1) przychodów ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu 

podatkiem dochodowym albo są wolne od podatku; 

2) przychodów wymienionych w art. 21 i 22, przy czym w przypadku podatników, o 

których mowa w art. 3 ust. 2, prowadzących działalność poprzez położony na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład uwzględnia się przychody 

wymienione w art. 21, jeżeli związane są z działalnością zakładu; 

3) kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w pkt 1 i 2, przy czym w 

przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, prowadzących działalność 

poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład 

uwzględnia się koszty uzyskania przychodów wymienionych w art. 21, jeżeli 

przychody te zostały uwzględnione przez podatnika przy ustalaniu dochodu 

przypadającego na zagraniczny zakład; 

[4) strat przedsiębiorców przekształcanych, łączonych, przejmowanych lub dzielonych - 

w razie przekształcenia formy prawnej, łączenia lub podziału przedsiębiorców, z 

wyjątkiem przekształcenia spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową;] 

<4) strat przedsiębiorców przekształcanych, łączonych, przejmowanych lub 

dzielonych – w razie przekształcenia formy prawnej, łączenia lub podziału 

przedsiębiorców, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę;> 

5) strat przedsiębiorstw państwowych przejmowanych lub nabywanych na podstawie 

przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji; 

6)  strat instytucji kredytowej związanych z działalnością oddziału tej instytucji, 

którego składniki majątkowe zostały wniesione do spółki tytułem wkładu 

niepieniężnego na utworzenie banku na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.). 

[4. Przy ustalaniu straty nie uwzględnia się przychodów i kosztów uzyskania przychodów, o 

których mowa w ust. 3, a w razie przekształcenia formy prawnej, łączenia lub podziału 

przedsiębiorców, także straty przedsiębiorców przekształcanych, łączonych, 

przejmowanych lub dzielonych, z wyjątkiem przekształconych spółek kapitałowych w inne 

spółki kapitałowe.] 

<4. Przy ustalaniu straty nie uwzględnia się przychodów i kosztów uzyskania 

przychodów, o których mowa w ust. 3, a w razie przekształcenia formy prawnej, 

łączenia lub podziału przedsiębiorców, także straty przedsiębiorców 

przekształcanych, łączonych, przejmowanych lub dzielonych, z wyjątkiem spółek 

przekształconych w inne spółki.> 

4a. Przy ustalaniu straty nie uwzględnia się również strat przedsiębiorstw państwowych 

przejmowanych lub nabywanych na podstawie przepisów o komercjalizacji i 
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prywatyzacji oraz strat instytucji kredytowej związanych z działalnością oddziału tej 

instytucji, którego składniki majątkowe zostały wniesione do spółki tytułem wkładu 

niepieniężnego na utworzenie banku na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. - Prawo bankowe. 

5. O wysokość straty, o której mowa w ust. 2, poniesionej w roku podatkowym można 

obniżyć dochód w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach 

podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może 

przekroczyć 50% kwoty tej straty. 

 

Art. 10. 

1. Dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 

ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w 

tym także: 

1) dochód z umorzenia udziałów (akcji); 

<1a) przychód z wystąpienia wspólnika ze spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3, 

które następuje w inny sposób niż określony w pkt 1; 

1b) przychód ze zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce, o której 

mowa w art. 1 ust. 3, które następuje w inny sposób niż określony w pkt 1;> 

2) (uchylony); 

[3) wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej; 

4) dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego, a w spółdzielniach - 

dochód przeznaczony na podwyższenie funduszu udziałowego oraz dochód 

stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych 

kapitałów (funduszy) osoby prawnej; 

5) w przypadku połączenia lub podziału spółek - dopłaty w gotówce otrzymane przez 

udziałowców (akcjonariuszy) spółki przejmowanej, spółek łączonych lub 

dzielonych;] 

<3) wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub 

spółki; 

4) dochód spółki przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego, a w 

spółdzielniach – dochód przeznaczony na podwyższenie funduszu udziałowego 

oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał 

(fundusz) z innych kapitałów (funduszy) takiej spółki albo spółdzielni; 

5) w przypadku połączenia lub podziału spółek – dopłaty w gotówce otrzymane 

przez wspólników spółki przejmowanej, spółek łączonych lub dzielonych;> 

6) w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy 

podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek 

pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa - 

ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) 

przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia 

lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k 

albo art. 16 ust. 1 pkt 8; jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem 

uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków poniesionych przez 

udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce 
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dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość 

nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości 

nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem; 

7) zapłata, o której mowa w art. 12 ust. 4d; 

[8) wartość niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych w przypadku 

przekształcenia tych spółek w spółki osobowe; przychód określa się na dzień 

przekształcenia.] 

<8) wartość niepodzielonych zysków w spółce w przypadku przekształcenia spółki 

w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień 

przekształcenia;> 

<9) odsetki od udziału kapitałowego, wypłacane na rzecz wspólnika przez spółkę, o 

której mowa w art. 1 ust. 3.> 

[1a. Jeżeli osoba prawna uzyskuje przychody z działalności rolniczej oraz z innych źródeł 

przychodów, łączną kwotę dochodu, o którym mowa w ust. 1, zmniejsza się o dochód z 

działalności rolniczej, uzyskany za ten sam okres sprawozdawczy, z wyjątkiem dochodu z 

działów specjalnych produkcji rolnej. Gdy ustalenie dochodu zmniejszającego jego 

łączną kwotę nie jest możliwe, dochód ten ustala się w takim stosunku, w jakim pozostają 

przychody z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych 

produkcji rolnej, w ogólnej kwocie przychodów. 

1b. Przepisów ust. 1 pkt 1 i 2 nie stosuje się w przypadku umorzenia udziałów (akcji) objętych 

za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.] 

<1a. Jeżeli podatnik uzyskuje przychody z działalności rolniczej oraz z innych źródeł 

przychodów, łączną kwotę dochodu, o którym mowa w ust. 1, zmniejsza się o 

dochód z działalności rolniczej, uzyskany za ten sam okres sprawozdawczy, z 

wyjątkiem dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej. Gdy ustalenie dochodu 

zmniejszającego jego łączną kwotę nie jest możliwe, dochód ten ustala się w takim 

stosunku, w jakim pozostają przychody z działalności rolniczej, z wyjątkiem 

przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej, w ogólnej kwocie przychodów. 

1b. Przepisów ust. 1 pkt 1–1b nie stosuje się w przypadku, gdy uzyskany przychód 

osiągany jest w związku z posiadanymi udziałami (akcjami) objętymi w zamian za 

wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.> 

2. [Przy połączeniu lub podziale spółek kapitałowych:] <Przy połączeniu lub podziale 

spółek:> 

1) dla spółki przejmującej lub nowo zawiązanej nie stanowi dochodu, o którym mowa 

w ust. 1, nadwyżka wartości otrzymanego przez spółkę przejmującą lub nowo 

zawiązaną majątku spółki przejmowanej lub dzielonej ponad nominalną wartość 

udziałów (akcji) przyznanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki przejmowanej 

lub dzielonej; 

2) dla spółki przejmującej, która posiada w kapitale zakładowym spółki przejmowanej 

lub dzielonej udział w wysokości mniejszej niż 10%, dochód stanowi nadwyżka 

wartości przejętego majątku odpowiadająca procentowemu udziałowi w kapitale 

zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej nad kosztami uzyskania przychodu 

obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k lub art. 16 ust. 1 pkt 8; dochód ten określa się 

na dzień wykreślenia spółki przejmowanej lub dzielonej z rejestru albo na dzień 

wydzielenia. 
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3. (uchylony). 

4. Przepisów ust. 2 pkt 1 oraz art. 12 ust. 4 pkt 12 nie stosuje się w przypadkach, gdy 

połączenie lub podział spółek nie są przeprowadzane z uzasadnionych przyczyn 

ekonomicznych, lecz głównym bądź jednym z głównych celów takiej operacji jest 

uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania. 

5. Przepis ust. 2 ma zastosowanie wyłącznie do spółek będących podatnikami: 

1) o których mowa w art. 3 ust. 1, przejmujących majątek innych spółek mających 

siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo 

2) o których mowa w art. 3 ust. 1, przejmujących majątek spółek podlegających w 

państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich 

dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, albo 

3) o których mowa w art. 3 ust. 2, podlegających w państwie członkowskim Unii 

Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na 

miejsce ich osiągania, przejmujących majątek spółek będących podatnikami, o 

których mowa w art. 3 ust. 1. 

6. Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do podmiotów wymienionych w załączniku nr 3 

do ustawy. 

 

Art. 12. 

1. Przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności: 

1) otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe; 

2) wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także 

wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem 

świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez 

samorządowe zakłady budżetowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych oraz spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem 

jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie; 

3) wartość, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 8, umorzonych lub przedawnionych: 

a) zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek (kredytów), z wyjątkiem 

umorzonych pożyczek z Funduszu Pracy,  

b) środków na rachunkach bankowych - w bankach; 

4) wartość zwróconych wierzytelności, które uprzednio, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 25 

lub 43, zostały odpisane jako nieściągalne lub umorzone i zaliczone do kosztów 

uzyskania przychodów; 

4a) dla uczestników funduszy inwestycyjnych - otrzymane dochody funduszu, w 

przypadku gdy statut przewiduje wypłacanie tych dochodów bez odkupywania 

jednostek uczestnictwa albo wykupywania certyfikatów inwestycyjnych; 

4b) dla zarządców przedsiębiorstw państwowych - wynagrodzenia z tytułu realizacji 

umowy o zarządzanie, w tym prawo do udziału w zysku przedsiębiorstwa; 
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4c) wartość zwróconych wierzytelności wynikających z umowy, o której mowa w art. 

17f, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 17h; 

4d) wartość należności umorzonych, przedawnionych lub odpisanych jako nieściągalne 

w tej części, od której dokonane odpisy aktualizujące zostały uprzednio zaliczone do 

kosztów uzyskania przychodów; 

4e) równowartość odpisów aktualizujących wartość należności, uprzednio zaliczonych 

do kosztów uzyskania przychodów, w przypadku ustania przyczyn, dla których 

dokonano tych odpisów; 

4f) w przypadku obniżenia lub zwrotu podatku od towarów i usług lub zwrotu podatku 

akcyzowego zgodnie z odrębnymi przepisami - naliczony podatek od towarów i 

usług lub zwrócony podatek akcyzowy, w tej części, w której podatek uprzednio 

został zaliczony do kosztów uzyskania przychodów; 

4g) kwota podatku od towarów i usług: 

a) nieuwzględniona w wartości początkowej środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych, podlegających amortyzacji zgodnie z art. 16a-16m, 

lub 

b) dotycząca innych rzeczy lub praw niebędących środkami trwałymi lub 

wartościami niematerialnymi i prawnymi, o których mowa w lit. a 

- w tej części, w jakiej dokonano korekty powodującej zwiększenie podatku 

odliczonego zgodnie z art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług; 

5) u ubezpieczycieli - kwota stanowiąca równowartość zmniejszenia stanu rezerw 

techniczno-ubezpieczeniowych, utworzonych zgodnie z odrębnymi przepisami; 

5a) równowartość rozwiązanych lub zmniejszonych rezerw, o których mowa w art. 16 

ust. 1 pkt 27, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów; 

5b) środki zakładowego funduszu szkoleniowego, o którym mowa w art. 67 ustawy z 

dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 

2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.), w części uznanej za koszt uzyskania 

przychodów: 

a) niewykorzystane w roku podatkowym, w którym zostały wpłacone do tego 

funduszu, lub w ciągu roku podatkowego następującego po tym roku, 

b) wykorzystane niezgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy lub przepisami ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu 

ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców, 

c) w przypadku likwidacji funduszu szkoleniowego; 

5c) w centrach badawczo-rozwojowych, o których mowa w ustawie z dnia 30 maja 2008 

r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz. 

730 oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 473, Nr 96, poz. 620 i Nr 257, poz. 1726) - środki 

funduszu innowacyjności, o którym mowa w art. 21 tej ustawy: 

a) niewykorzystane w roku podatkowym, w którym zostały przekazane do tego 

funduszu, lub w ciągu roku podatkowego następującego 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 działalności 

innowacyjnej, 

c) w przypadku utraty przez podatnika statusu centrum badawczo-rozwojowego; 
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6) w bankach - kwota stanowiąca równowartość: 

a) rezerwy na ryzyko ogólne, utworzonej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 

r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.), rozwiązanej 

lub wykorzystanej w inny sposób, 

b) rozwiązanych lub zmniejszonych rezerw, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 

26, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem 

ust. 4 pkt 15 lit. b; 

6a)  w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych - kwota stanowiąca 

równowartość rozwiązanych lub zmniejszonych odpisów aktualizujących, o których 

mowa w art. 16 ust. 1 pkt 26b, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania 

przychodów; 

[7) nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce kapitałowej albo wkładów w 

spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż 

przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część; przepisy art. 14 ust. 1-3 stosuje się 

odpowiednio;] 

<7) nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce albo wartość wkładów w 

spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż 

przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część; przepisy art. 14 ust. 1–3 stosuje 

się odpowiednio;> 

<7a) u wspólnika, określona w umowie spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3, wartość 

wkładu niepieniężnego wniesionego w postaci rzeczy lub praw, niestanowiącego 

przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, w zamian za który 

wspólnikowi nie są wydawane udziały (akcje), o których mowa w pkt 7; 

przepisy art. 14 ust. 1–3 stosuje się odpowiednio;> 

8) wynagrodzenie podatnika otrzymane w wyniku umorzenia udziałów (akcji) objętych 

w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej 

części; 

<8a) przychód podatnika ze zmniejszenia udziału kapitałowego w spółce, o której 

mowa w art. 1 ust. 3, oraz z wystąpienia wspólnika z takiej spółki, w przypadku 

gdy jest otrzymywany w związku z posiadanymi udziałami kapitałowymi 

objętymi w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego 

zorganizowanej części, z zastrzeżeniem pkt 8;> 

9) w spółce podlegającej podziałowi, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a 

przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub 

majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa 

- wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące 

lub nowo zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia; przepisy art. 14 ust. 

2 i 3 stosuje się odpowiednio; 

10) przychody osiągnięte w związku ze zwrotem lub otrzymaniem pożyczki (kredytu), 

jeżeli pożyczka (kredyt) była waloryzowana kursem waluty obcej, w przypadku gdy:  

a) pożyczkodawca (kredytodawca) otrzymuje środki pieniężne stanowiące spłatę 

kapitału w wysokości wyższej od kwoty udzielonej pożyczki (kredytu) - w 

wysokości różnicy pomiędzy kwotą zwróconego kapitału a kwotą udzielonej 

pożyczki (kredytu), 
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b) pożyczkobiorca (kredytobiorca) zwraca tytułem spłaty pożyczki (kredytu) środki 

pieniężne stanowiące spłatę kapitału w wysokości niższej od kwoty otrzymanej 

pożyczki (kredytu) - w wysokości różnicy pomiędzy kwotą otrzymanej pożyczki 

(kredytu) a kwotą zwróconego kapitału. 

1a. W razie zwrotu części wierzytelności, o których mowa w ust. 1 pkt 4, przychód ustala się 

proporcjonalnie do udziału zwróconej części wierzytelności w jej ogólnej kwocie. 

[1b. Przychód określony w ust. 1 pkt 7 powstaje w dniu: 

1) zarejestrowania spółki kapitałowej albo 

2) wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki kapitałowej, albo 

3) wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji związane jest z warunkowym 

podwyższeniem kapitału zakładowego.] 

<1b. Przychód określony w ust. 1 pkt 7 powstaje w dniu: 

1) zarejestrowania spółki albo 

2) wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki, albo 

3) wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji związane jest z warunkowym 

podwyższeniem kapitału zakładowego.> 

<1c. Przychód określony w ust. 1 pkt 7a powstaje w dniu przeniesienia na spółkę, o 

której mowa w art. 1 ust. 3, własności przedmiotu wkładu niepieniężnego.> 

2. Przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego 

przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień 

uzyskania przychodu. 

2a. (uchylony). 

3. Za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji 

rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie 

zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, 

udzielonych bonifikat i skont. 

3a. Za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 

3c-3e, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo 

częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień: 

1) wystawienia faktury albo 

2) uregulowania należności. 

3b. (uchylony). 

3c. Jeżeli strony ustalą, iż usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę 

powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w 

umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku. 

3d. Przepis ust. 3c stosuje się odpowiednio do dostawy energii elektrycznej, cieplnej oraz 

gazu przewodowego. 

3e. W przypadku otrzymania przychodu, o którym mowa w ust. 3, do którego nie stosuje się 

ust. 3a, 3c i 3d, za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty. 

4. Do przychodów nie zalicza się: 

1) pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, 

które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, a także 
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otrzymanych lub zwróconych pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych 

odsetek od tych pożyczek (kredytów); 

2) kwot naliczonych, lecz nieotrzymanych odsetek od należności, w tym również od 

udzielonych pożyczek (kredytów); 

[3) zwróconych udziałów lub wkładów w spółdzielni, umorzenia udziałów lub akcji w 

spółce, w tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki 

w celu umorzenia tych udziałów (akcji) oraz wartości majątku otrzymanego w 

związku z likwidacją osoby prawnej - w części stanowiącej koszt ich nabycia bądź 

objęcia, a także zwróconych udziałowcom (akcjonariuszom) dopłat wniesionych do 

spółki zgodnie z odrębnymi przepisami - w wysokości określonej w złotych na dzień 

ich faktycznego wniesienia;] 

<3) zwróconych udziałów lub wkładów w spółdzielni, umorzenia udziałów (akcji) 

w spółce, w tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na 

rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji) oraz wartości majątku 

otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki – w części 

stanowiącej koszt ich nabycia bądź objęcia, a także zwróconych wspólnikom 

dopłat wniesionych do spółki zgodnie z odrębnymi przepisami – w wysokości 

określonej w złotych na dzień ich faktycznego wniesienia;> 

3a) środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną 

z tytułu: 

a) likwidacji takiej spółki, 

b) wystąpienia z takiej spółki, w części odpowiadającej wydatkom na nabycie lub 

objęcie prawa do udziałów w takiej spółce i uzyskanej przed wystąpieniem przez 

wspólnika nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, o których mowa 

w art. 5, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w takiej spółce; 

3b) wartości innych niż wymienione w pkt 3a składników majątku otrzymanych przez 

wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki lub z 

tytułu jej likwidacji; przychodem jest jednak w przypadku odpłatnego zbycia tych 

składników majątku ich wartość wyrażona w cenie, za którą wspólnik je zbywa - art. 

14 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio; 

3c) przychodów z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących 

przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej 

osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych 

przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź 

wystąpienia z takiej spółki; 

<3d) przychodów z wystąpienia ze spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3, oraz 

zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w takiej spółce – w części 

stanowiącej koszt uzyskania przychodu obliczony odpowiednio zgodnie z art. 15 

ust. 1l albo art. 16 ust. 1 pkt 8;> 

4) przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego, 

funduszu udziałowego albo funduszu założycielskiego, albo funduszu statutowego w 

banku państwowym, albo funduszu organizacyjnego ubezpieczyciela; 

4a) przychodów otrzymywanych przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych z tytułu 

zapisów na jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne; 
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5) przychodów, które w rozumieniu przepisów o zakładowym funduszu świadczeń 

socjalnych zwiększają ten fundusz; 

6) zwróconych, umorzonych lub zaniechanych podatków i opłat stanowiących dochody 

budżetu państwa albo budżetów jednostek samorządu terytorialnego, niezaliczonych 

do kosztów uzyskania przychodów; 

6a) zwróconych innych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów; 

6b) zwróconych, umorzonych lub zaniechanych wpłat dokonywanych na Państwowy 

Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie odrębnych przepisów, 

niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów; 

7) odsetek otrzymanych w związku ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań 

podatkowych i innych należności budżetowych, a także oprocentowania zwrotu 

różnicy podatku od towarów i usług, w rozumieniu odrębnych przepisów; 

8) kwot stanowiących równowartość umorzonych zobowiązań, w tym także z tytułu 

pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie zobowiązań jest związane z: 

a) bankowym postępowaniem ugodowym w rozumieniu przepisów o 

restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków lub 

b) postępowaniem upadłościowym z możliwością zawarcia układu w rozumieniu 

przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, lub 

c) realizacją programu restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw; 

9) należnego podatku od towarów i usług; 

10) zwróconej, na podstawie odrębnych przepisów, różnicy podatku od towarów i usług; 

10a) zwolnionych od wpłat należności z tytułu podatku od towarów i usług w rozumieniu 

przepisów o podatku od towarów i usług; 

11) dopłat wnoszonych do spółki, jeżeli ich wniesienie następuje w trybie i na zasadach 

określonych w odrębnych przepisach, kwot i wartości stanowiących nadwyżkę ponad 

wartość nominalną udziałów (akcji), otrzymanych przy ich wydaniu i przekazanych 

na kapitał zapasowy, oraz w spółdzielniach i ich związkach - wartości wpisowego, 

przeznaczonych na fundusz zasobowy; 

[12) w przypadku połączenia lub podziału spółek kapitałowych, z zastrzeżeniem art. 10 

ust. 1 pkt 6, przychodu udziałowca (akcjonariusza) spółki przejmowanej lub 

dzielonej stanowiącego wartość nominalną udziałów (akcji) przydzielonych przez 

spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną;] 

<12) w przypadku połączenia lub podziału spółek, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 1 pkt 

6, przychodu wspólnika spółki przejmowanej lub dzielonej stanowiącego 

wartość nominalną udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą 

lub nowo zawiązaną;> 

13) przychodów z odpłatnego zbycia na podstawie umowy przewłaszczenia w celu 

zabezpieczenia wierzytelności, w tym pożyczki lub kredytu - do czasu ostatecznego 

przeniesienia własności przedmiotu umowy; 

14) wartości otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także 

wartości innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń finansowanych 

lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu 

terytorialnego, ze środków agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze 
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środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych 

lub międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach rządowych programów; 

[15) w bankach: 

a) nominalnej wartości akcji (udziałów) przedsiębiorców objętych programem 

restrukturyzacji realizowanym na podstawie odrębnych ustaw, objętych za 

wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek) udzielonych tym przedsiębiorcom, na 

które utworzono rezerwy zaliczone uprzednio do kosztów uzyskania przychodów; 

w przypadku odpłatnego zbycia tych akcji (udziałów) nie ustala się kosztów 

uzyskania przychodów, 

b) rezerw zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, rozwiązanych lub 

zmniejszonych w wyniku zamiany wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek) na 

akcje (udziały) przedsiębiorców objętych programem restrukturyzacji na 

podstawie odrębnych ustaw, 

c) przychodów ze zbycia funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy 

inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny wierzytelności z tytułu 

kredytów (pożyczek) - do wysokości niespłaconej części udzielonych kredytów 

(pożyczek);] 

<15) w bankach: 

a) nominalnej wartości udziałów (akcji) przedsiębiorców objętych programem 

restrukturyzacji realizowanym na podstawie odrębnych ustaw, objętych za 

wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek) udzielonych tym 

przedsiębiorcom, na które utworzono rezerwy zaliczone uprzednio do 

kosztów uzyskania przychodów; w przypadku odpłatnego zbycia tych 

udziałów (akcji) nie ustala się kosztów uzyskania przychodów, 

b) rezerw zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, rozwiązanych lub 

zmniejszonych w wyniku zamiany wierzytelności z tytułu kredytów 

(pożyczek) na udziały (akcje) przedsiębiorców objętych programem 

restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw, 

c) przychodów ze zbycia funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu 

funduszy inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny: 

– wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek) – do wysokości niespłaconej 

części udzielonych kredytów (pożyczek), 

– praw do strumienia pieniądza w części niewymagalnej sekurytyzowanych 

wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek) objętych umową o subpartycypację, 

z zastrzeżeniem ust. 4f;> 

16) wartości świadczeń wolontariuszy, udzielanych na zasadach określonych w 

przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

17) kwot odpowiadających wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi 

granicami państwa polskiego w części zaliczonej na podstawie odrębnych przepisów 

na poczet ceny sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego 

nieruchomości Skarbu Państwa; 

18) wartości nieodpłatnie otrzymanych rzeczy lub praw, będących przedmiotem umowy 

o partnerstwie publiczno-prywatnym, przekazanych podmiotowi publicznemu lub 

innemu podmiotowi, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy o partnerstwie 
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publiczno-prywatnym, przez partnera prywatnego lub spółkę, o której mowa w art. 

14 ust. 1 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym; 

19) nominalnej wartości udziałów (akcji) objętych w zamian za wkład niepieniężny, 

którego przedmiotem są środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, o których 

mowa w art. 16a-16c, wniesiony przez podmiot publiczny, o którym mowa w 

ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym, do spółki, o której mowa w art. 14 ust. 

1 tej ustawy; 

20) przychodów z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa subfunduszu funduszu 

inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami, w przypadku zamiany jednostek 

uczestnictwa subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu tego 

samego funduszu inwestycyjnego, dokonanej zgodnie z ustawą z dnia 27 maja 2004 

r. o funduszach inwestycyjnych. 

4a. (uchylony). 

4b. 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 przychodów wynajmującego lub wydzierżawiającego 

nie zalicza się kwot wypłaconych przez osobę trzecią z tytułu przeniesienia 

wierzytelności. Opłaty ponoszone przez najemcę lub dzierżawcę na rzecz osoby trzeciej 

stanowią przychód wynajmującego lub wydzierżawiającego w dniu wymagalności 

zapłaty. 

4c. W przypadku odpłatnego zbycia pożyczonych papierów wartościowych, na zasadach 

określonych w odrębnych przepisach (sprzedaż krótka), przychód ustala się na dzień 

zwrotu pożyczonych papierów wartościowych lub na dzień, w którym miał nastąpić 

zwrot tych papierów wartościowych zgodnie z zawartą umową pożyczki. 

[4d. Jeżeli spółka nabywa od udziałowców (akcjonariuszy) innej spółki udziały (akcje) tej 

innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje udziałowcom 

(akcjonariuszom) tej innej spółki własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) 

tej innej spółki przekazuje udziałowcom (akcjonariuszom) tej innej spółki własne udziały 

(akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej 

własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej - wartości rynkowej 

tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia: 

1) spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której 

udziały (akcje) są nabywane, albo 

2) spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której 

udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce 

- do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych udziałowcom 

(akcjonariuszom) tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, 

pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie 

członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na 

miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów). 

4e. Zasady wymienione w ust. 4 pkt 15 lit. c nie mają zastosowania do przychodów ze zbycia 

wierzytelności w części dotyczącej odsetek, w tym odsetek skapitalizowanych od kredytów 

(pożyczek).] 
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<4d. Jeżeli spółka nabywa od wspólników innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki 

oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikom tej innej 

spółki własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki 

przekazuje wspólnikom tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w 

gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów 

(akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej – wartości rynkowej tych 

udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia: 

1) spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której 

udziały (akcje) są nabywane, albo 

2) spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, 

której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce 

– do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikom 

tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod 

warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie 

członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu 

na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów). 

4e. Przepisu ust. 4 pkt 15 lit. c tiret pierwsze nie stosuje się do przychodów ze zbycia 

wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek) w części dotyczącej odsetek od tych 

kredytów (pożyczek).> 

<4f. Przychód ze zbycia funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy 

inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny na podstawie umowy o 

subpartycypację praw do strumienia pieniądza w części sekurytyzowanych 

wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek) objętych umową o subpartycypację 

powstaje w dacie wymagalności rat kapitałowych tych wierzytelności lub w dacie ich 

zapłaty, jeżeli zapłata nastąpiła przed upływem terminu wymagalności. Przychodem 

jest kwota uzyskana z tytułu zbycia praw do strumienia pieniądza w części 

odpowiadającej udziałowi, jaki stanowi wymagalna lub zapłacona rata kapitałowa 

w kwocie stanowiącej sumę rat kapitałowych wierzytelności z tytułu kapitałowej 

części kredytów (pożyczek) objętych umową o subpartycypację.> 

5. Wartość otrzymanych nieodpłatnie rzeczy lub praw określa się na podstawie cen 

rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i 

gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i 

miejsca ich uzyskania. 

5a. Wartością rzeczy lub praw częściowo odpłatnych stanowiącą przychód podatnika jest 

różnica między wartością tych rzeczy lub praw, ustaloną według zasad określonych w 

ust. 5, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika. Przepis art. 14 ust. 3 stosuje się 

odpowiednio. 

6. Wartość nieodpłatnych świadczeń ustala się: 

1) jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi wchodzące w zakres działalności 

gospodarczej dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych 

odbiorców; 

2) jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu; 

3) jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu - w wysokości 

równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego 

lokalu; 
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4) w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy 

świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, 

z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca 

udostępnienia. 

6a. Wartością świadczeń częściowo odpłatnych stanowiącą przychód podatnika jest różnica 

między wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określonych w ust. 6, a 

odpłatnością ponoszoną przez podatnika. Przepis art. 14 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

7. (uchylony). 

8. (uchylony). 

9. Przepisu ust. 4 pkt 15 lit. c nie stosuje się do otrzymanych kwot spłat kredytów 

(pożyczek), nieprzekazanych funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy 

inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny - po upływie 5 dni roboczych od 

dnia wymagalności ich przekazania. 

10. Przepis ust. 1 pkt 4g stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany prawa do obniżenia 

kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 91 ust. 7 

ustawy o podatku od towarów i usług. 

[11. W przypadku gdy spółka nabywająca lub spółka, której udziały (akcje) są nabywane, nie 

jest podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 1, przepis ust. 4d stosuje się, jeżeli jest ona 

podmiotem wymienionym w załączniku nr 3 do ustawy lub spółką mającą siedzibę lub 

zarząd w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej państwie należącym do 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego.] 

<11. Przepis ust. 4d stosuje się, jeżeli spółka nabywająca oraz spółka, której udziały 

(akcje) są nabywane, są podmiotami wymienionymi w załączniku nr 3 do ustawy, 

lub spółkami mającymi siedzibę lub zarząd w innym niż państwo członkowskie Unii 

Europejskiej państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.> 

 

Art. 15. 

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

zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów 

wymienionych w art. 16 ust. 1. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na 

złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia 

roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. 

1a. (uchylony). 

1b. U ubezpieczycieli kosztem uzyskania przychodów za rok podatkowy są koszty ustalone 

zgodnie z ust. 1, a także: 

1) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe utworzone zgodnie z odrębnymi przepisami - 

do wysokości stanowiącej przyrost tych rezerw na koniec roku podatkowego w 

stosunku do ich stanu na początek roku; przy ustalaniu zaliczek, o których mowa w 

art. 25, kosztem uzyskania przychodu jest przyrost stanu rezerw techniczno-

ubezpieczeniowych na koniec okresu, za który wpłacana jest zaliczka, w stosunku do 

stanu tych rezerw na początek roku podatkowego; 

2) odpisy na fundusz prewencyjny w wysokości określonej w odrębnych przepisach, 

jeżeli równowartość odpisów zwiększy środki funduszu; 

3) (uchylony). 
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1c. (uchylony). 

1d. Kosztami uzyskania przychodów są również wydatki poniesione przez pracodawcę na 

zapewnienie prawidłowej realizacji pracowniczego programu emerytalnego w 

rozumieniu przepisów o pracowniczych programach emerytalnych. 

1e. W powszechnych towarzystwach emerytalnych kosztem uzyskania przychodów w roku 

podatkowym są koszty ustalone zgodnie z ust. 1, a także: 

1) wydatki poniesione na pokrycie kosztów działalności otwartego funduszu 

emerytalnego; 

2) kwoty przekazane na rachunek rezerwowy otwartego funduszu emerytalnego; 

3) wydatki poniesione na pokrycie niedoboru w otwartym funduszu emerytalnym, jeżeli 

środki zgromadzone na rachunku rezerwowym tego funduszu są niewystarczające na 

pokrycie tego niedoboru; 

4) wpłaty dokonane na Fundusz Gwarancyjny, o których mowa w ustawie z dnia 28 

sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 

2010 r. Nr 34, poz. 189, Nr 127, poz. 858 i Nr 182, poz. 1228) - do wysokości 

określonej w odrębnych przepisach; 

5) opłaty pobierane przez Komisję Nadzoru Finansowego, o których mowa w ustawie 

wymienionej w pkt 4. 

1f. W pracowniczych towarzystwach emerytalnych kosztem uzyskania przychodów w roku 

podatkowym są koszty ustalone zgodnie z ust. 1, a także: 

1) wydatki poniesione na pokrycie kosztów działalności pracowniczego funduszu 

emerytalnego; 

2) opłaty pobierane przez Komisję Nadzoru Finansowego, o których mowa w ustawie 

wymienionej w ust. 1e pkt 4. 

1g. U pracodawców będących akcjonariuszami pracowniczego towarzystwa emerytalnego 

kosztem uzyskania przychodów w roku podatkowym są koszty ustalone zgodnie z ust. 1, 

a także: 

1) wydatki poniesione na pokrycie kosztów działalności pracowniczego towarzystwa 

emerytalnego; 

2) opłaty pobierane przez Komisję Nadzoru Finansowego, o których mowa w ustawie 

wymienionej w ust. 1e pkt 4. 

1h. W bankach kosztem uzyskania przychodów są także: 

1) rezerwa na ryzyko ogólne tworzona w roku podatkowym zgodnie z art. 130 ustawy, 

o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 6; 

2) strata ze zbycia funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy 

inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny wierzytelności z tytułu 

kredytów (pożyczek), stanowiąca różnicę pomiędzy kwotą uzyskaną ze zbycia a 

wartością wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek) - do wysokości uprzednio 

utworzonej na tę część wierzytelności rezerwy zaliczonej do kosztów uzyskania 

przychodów, zgodnie z niniejszą ustawą; 

3) przekazane funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy 

inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny: 

a) pożytki z sekurytyzowanych wierzytelności, 
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b) kwoty główne z sekurytyzowanych wierzytelności, 

c) kwoty uzyskane z tytułu realizacji zabezpieczeń sekurytyzowanych 

wierzytelności 

- objęte umową o subpartycypację[.]<;> 

<4) zwrócone funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy 

inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny kwoty uzyskane ze zbycia 

tym podmiotom praw do strumienia pieniądza z sekurytyzowanych 

wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek) objętych umową o subpartycypację 

w przypadkach gdy następuje zwrotne przeniesienie praw do takich 

wierzytelności, jeżeli bank wykazał przychód na podstawie art. 12 ust. 4f i nie 

zaliczył do kosztów uzyskania przychodów kapitału kredytu (pożyczki) na 

podstawie pkt 3 lit. b lub c.> 

1i. 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. 12 ust. 5-6a, określony został przychód, kosztem 

uzyskania przychodów z ich odpłatnego zbycia, z uwzględnieniem aktualizacji zgodnie z 

odrębnymi przepisami, jest: 

1) wartość przychodu określonego w art. 12 ust. 5 i 6 albo 

2) wartość przychodu, określonego w art. 12 ust. 5a i 6a, powiększona o wydatki na 

nabycie częściowo odpłatnych rzeczy lub praw albo innych świadczeń 

- pomniejszona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 

pkt 1. 

1j. [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 - 

na dzień objęcia tych udziałów (akcji), wkładów - ustala się koszt uzyskania przychodu, o 

którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7, w wysokości:] <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 – na dzień objęcia tych 

udziałów (akcji) albo wkładów w spółdzielni – ustala się koszt uzyskania przychodu, 

o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 albo 7a, w wysokości:> 

1) wartości początkowej przedmiotu wkładu, zaktualizowanej zgodnie z odrębnymi 

przepisami, pomniejszonej o dokonaną przed wniesieniem tego wkładu sumę 

odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h 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,] 

<a) określonej zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 albo 7a – jeżeli przedmiotem 

wkładu są udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni objęte w 

zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego 

zorganizowana część,> 
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b) określonej zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8, 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. 1k, 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. 

1k. [W przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni 

objętych w zamian za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji), 

wkładów, koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości:] <W przypadku 

odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce objętych w zamian za wkład 

niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji) w spółce, koszt uzyskania 

przychodów ustala się w wysokości:> 

[1) nominalnej wartości objętych udziałów (akcji), wkładów z dnia ich objęcia - jeżeli te 

udziały (akcje), wkłady zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej 

postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część;] 

<1) określonej zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 albo 7a – jeżeli przedmiotem wkładu są 

udziały (akcje) w spółce objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci 

niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część;> 

1a) wartości początkowej składnika majątkowego, o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy 

o partnerstwie publiczno-prywatnym, będącego przedmiotem wkładu własnego, o 

którym mowa w art. 2 pkt 5 tej ustawy, zaktualizowanej zgodnie z odrębnymi 

przepisami, pomniejszonej o dokonaną przed wniesieniem tego wkładu sumę 

odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, a w przypadku 

wniesienia gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów wartości równej 

wydatkom poniesionym na ich nabycie; 

[2) przyjętej dla celów podatkowych wartości składników przedsiębiorstwa lub jego 

zorganizowanej części, wynikającej z ewidencji, o których mowa w art. 9 ust. 1, 

określonej na dzień objęcia tych udziałów (akcji), wkładów, nie wyższej jednak niż 

ich wartość nominalna z dnia objęcia.] 

<2) przyjętej dla celów podatkowych wartości składników przedsiębiorstwa lub 

jego zorganizowanej części, wynikającej z ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 

1, określonej na dzień objęcia tych udziałów (akcji) w spółce, nie wyższej jednak 

niż wartość tych udziałów (akcji) z dnia ich objęcia określona zgodnie z art. 12 

ust. 1 pkt 7 albo 7a.> 
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[1l. W przypadku umorzenia udziałów (akcji) objętych w zamian za wkład niepieniężny albo 

ich zbycia na rzecz spółki w celu ich umorzenia, do ustalenia kosztu, o którym mowa w 

art. 12 ust. 4 pkt 3, przepisy ust. 1k stosuje się odpowiednio.] 

<1l. W przypadku gdy udziały (akcje) w spółce zostały objęte w zamian za wkład 

niepieniężny, do ustalenia kosztu, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3 i 3d, 

przepisy ust. 1k stosuje się odpowiednio.> 

1ł. Kosztami uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9, są wydatki, 

zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę odpisów 

amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, poniesione na nabycie 

składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane. 

1m. W przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) objętych w wyniku podziału, o 

którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, 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. 

1n. W przypadku odpłatnego zbycia pożyczonych papierów wartościowych, o którym mowa 

w art. 12 ust. 4c, kosztem uzyskania przychodu są wydatki poniesione na odkupienie 

papierów wartościowych w celu ich zwrotu. 

1o. 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. 1j. 

[1p. Przepisów ust. 1h pkt 2 i 3 nie stosuje się do otrzymanych kwot spłat kredytów 

(pożyczek), nieprzekazanych funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy 

inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny - po upływie 5 dni roboczych od 

dnia wymagalności ich przekazania.] 

ust. 1q-8 pominięte 

 

Art. 16. 

1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: 

1)  wydatków na: 

a) nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem 

opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, 

b) nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż wymienione w lit. a 

środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również 

wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych 

części, 

c) ulepszenie środków trwałych, które zgodnie z art. 16g ust. 13 powiększają 

wartość środków trwałych, stanowiącą podstawę naliczania odpisów 

amortyzacyjnych 

- wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę 

odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, są jednak 

kosztem uzyskania przychodów, w przypadku odpłatnego zbycia środków trwałych 

lub wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na czas ich poniesienia; 

2) (uchylony); 



- 22 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

3) (uchylony); 

4) odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanych według zasad 

określonych w art. 16a-16m, w części ustalonej od wartości samochodu 

przewyższającej równowartość 20.000 euro przeliczonej na złote według kursu 

średniego euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania 

samochodu do używania; 

5) strat w środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych w części 

pokrytej sumą odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1; 

6) strat powstałych w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, 

jeżeli środki te utraciły przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju 

działalności; 

7) (uchylony); 

[8) wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów 

albo akcji w spółce oraz innych papierów wartościowych, a także wydatków na 

nabycie tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych; 

wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych 

wkładów, udziałów, akcji oraz innych papierów wartościowych, w tym z tytułu 

wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia tytułów 

uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych albo umorzenia 

jednostek uczestnictwa, tytułów uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych w 

funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 7e;] 

<8) wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, 

udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie 

tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak 

kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz 

papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów 

wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w 

funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 7e;> 

8a) (uchylony); 

8b) wydatków związanych z nabyciem pochodnych instrumentów finansowych - do 

czasu realizacji praw wynikających z tych instrumentów albo rezygnacji z realizacji 

praw wynikających z tych instrumentów albo ich odpłatnego zbycia - o ile wydatki 

te, stosownie do art. 16g ust. 3 i 4, nie powiększają wartości początkowej środka 

trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych; 

[8c) wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) spółek łączonych lub 

dzielonych na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w tych spółkach w przypadku 

połączenia lub podziału spółek kapitałowych, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 1 pkt 6; 

wydatki te stanowią koszt uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) 

spółki przejmującej lub nowo zawiązanej, w wysokości: 

a) ustalonej na podstawie art. 15 ust. 1k - jeżeli udziały (akcje) w spółce 

przejmowanej lub dzielonej zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny, 

b) ustalonej zgodnie z pkt 8 - jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub 

dzielonej zostały nabyte albo objęte za wkład pieniężny, 

c) wydatków na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalonych 

zgodnie z lit. a lub lit. b, w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca 
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(akcjonariusza) wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce 

dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem; pozostała 

część kwoty tych wydatków stanowi koszt uzyskania przychodów z odpłatnego 

zbycia udziałów (akcji) spółki podzielonej przez wydzielenie; 

8d) wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na nabycie lub objęcie 

udziałów (akcji) przekazywanych spółce nabywającej w drodze wymiany udziałów; 

wydatki te stanowią koszt uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia 

otrzymanych za nie udziałów (akcji) spółki nabywającej, ustalony zgodnie z pkt 8 i 

art. 15 ust. 1k; 

8e) wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki 

te - w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych 

udziałowcom (akcjonariuszom) spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o 

zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d - są jednak kosztem uzyskania 

przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji);] 

<8c) wydatków poniesionych przez wspólnika spółek łączonych lub dzielonych na 

nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w tych spółkach w przypadku połączenia 

lub podziału spółek, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 1 pkt 6; wydatki te stanowią 

koszt uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki 

przejmującej lub nowo zawiązanej, w wysokości: 

a) ustalonej na podstawie art. 15 ust. 1k – jeżeli udziały (akcje) w spółce 

przejmowanej lub dzielonej zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny, 

b) ustalonej zgodnie z pkt 8 – jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub 

dzielonej zostały nabyte albo objęte za wkład pieniężny, 

c) wydatków na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, 

ustalonych zgodnie z lit. a lub b, w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u 

tego wspólnika wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w 

spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem; 

pozostała część kwoty tych wydatków stanowi koszt uzyskania przychodów 

z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki podzielonej przez wydzielenie; 

8d) wydatków poniesionych przez wspólnika na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) 

przekazywanych spółce nabywającej w drodze wymiany udziałów; wydatki te 

stanowią koszt uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia 

otrzymanych za nie udziałów (akcji) spółki nabywającej, ustalony zgodnie z pkt 

8 i art. 15 ust. 1k; 

8e) wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; 

wydatki te – w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) 

wydanych wspólnikom spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o 

zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d – są jednak kosztem 

uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji);> 

8f) wydatków na nabycie lub wytworzenie składnika majątku, otrzymanego przez 

wspólnika w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem 

z takiej spółki, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek 

formie; wydatki te są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tego 

składnika majątku; przepis art. 15 ust. 1t stosuje się odpowiednio; 

9) odpisów i wpłat na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika; kosztem 

uzyskania przychodów są jednak: 



- 24 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

a) podstawowe odpisy i wpłaty na te fundusze, jeżeli obowiązek lub możliwość ich 

tworzenia w ciężar kosztów określają odrębne ustawy, 

b) odpisy i zwiększenia, które w rozumieniu przepisów o zakładowym funduszu 

świadczeń socjalnych obciążają koszty działalności pracodawcy, jeżeli środki 

pieniężne stanowiące równowartość tych odpisów i zwiększeń zostały wpłacone 

na rachunek Funduszu, 

c) (uchylona); 

10) wydatków: 

a) na spłatę pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych 

pożyczek (kredytów), z tym że kosztem uzyskania przychodów są wydatki na 

spłatę pożyczki (kredytu) w przypadku, gdy pożyczka (kredyt) była 

waloryzowana kursem waluty obcej, jeżeli: 

– pożyczkobiorca (kredytobiorca) w związku ze spłatą pożyczki (kredytu) 

zwraca kwotę kapitału większą niż kwota otrzymanej pożyczki (kredytu) - w 

wysokości różnicy pomiędzy kwotą zwrotu kapitału a kwotą otrzymanej 

pożyczki (kredytu), 

– pożyczkodawca (kredytodawca) otrzymuje środki pieniężne stanowiące 

spłatę kapitału w wysokości niższej od kwoty udzielonej pożyczki (kredytu) - 

w wysokości różnicy pomiędzy kwotą udzielonej pożyczki (kredytu) a kwotą 

zwróconego kapitału, 

b) na spłatę innych zobowiązań, w tym z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń, 

c) na umorzenie kapitałów pozostających w związku z utworzeniem (nabyciem), 

powiększeniem lub ulepszeniem źródła przychodów, 

d) (uchylona), 

e) z tytułu przekazania przez bank funduszowi sekurytyzacyjnemu albo 

towarzystwu funduszy inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny, 

środków pochodzących ze spłat kredytów (pożyczek), objętych sekurytyzacją 

wierzytelności; 

11) naliczonych, lecz niezapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym 

również od pożyczek (kredytów); 

12) odsetek, prowizji i różnic kursowych od pożyczek (kredytów) zwiększających koszty 

inwestycji w okresie realizacji tych inwestycji; 

13) odsetek od własnego kapitału włożonego przez podatnika w źródło przychodów; 

13a) odsetek od dopłat wnoszonych do spółki w trybie i na zasadach określonych w 

odrębnych przepisach, a także odsetek od dywidend i innych dochodów z udziału w 

zyskach osób prawnych; 

<13b) odsetek od udziału kapitałowego wspólników spółki niebędącej osobą prawną 

i spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3;> 

pkt 14-37 pominięte 

[38) wydatków związanych z dokonywaniem jednostronnych świadczeń na rzecz 

udziałowców (akcjonariuszy) lub członków spółdzielni niebędących pracownikami w 

rozumieniu odrębnych przepisów, z tym że wydatki ponoszone na rzecz członków 

rolniczych spółdzielni produkcyjnych i innych spółdzielni zajmujących się produkcją 
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rolną są kosztem uzyskania przychodów w części dotyczącej działalności objętej 

obowiązkiem podatkowym w zakresie podatku dochodowego; 

38a) wydatków na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych 

lub organów stanowiących osób prawnych, z wyjątkiem wynagrodzeń wypłacanych z 

tytułu pełnionych funkcji;] 

<38) wydatków związanych z dokonywaniem jednostronnych świadczeń na rzecz 

wspólników lub członków spółdzielni niebędących pracownikami w rozumieniu 

odrębnych przepisów, z tym że wydatki ponoszone na rzecz członków rolniczych 

spółdzielni produkcyjnych i innych spółdzielni zajmujących się produkcją rolną 

są kosztem uzyskania przychodów w części dotyczącej działalności objętej 

obowiązkiem podatkowym w zakresie podatku dochodowego; 

38a) wydatków na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji 

rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych oraz spółki, o której 

mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1, z wyjątkiem wynagrodzeń wypłacanych z tytułu 

pełnionych funkcji;> 

pkt 39-59 pominięte 

[60) odsetek od pożyczek (kredytów) udzielonych spółce przez jej udziałowca 

(akcjonariusza) posiadającego nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki albo 

udziałowców (akcjonariuszy) posiadających łącznie nie mniej niż 25% udziałów 

(akcji) tej spółki, jeżeli wartość zadłużenia spółki wobec udziałowców 

(akcjonariuszy) tej spółki posiadających co najmniej 25% udziałów (akcji) i wobec 

innych podmiotów posiadających co najmniej 25% udziałów w kapitale takiego 

udziałowca (akcjonariusza) osiągnie łącznie trzykrotność wartości kapitału 

zakładowego spółki - w części, w jakiej pożyczka (kredyt) przekracza tę wartość 

zadłużenia, określoną na dzień zapłaty odsetek; przepisy te stosuje się odpowiednio 

do spółdzielni, członków spółdzielni oraz funduszu udziałowego takiej spółdzielni; 

61) odsetek od pożyczek (kredytów) udzielonych przez spółkę innej spółce, jeżeli w obu 

tych podmiotach ten sam udziałowiec (akcjonariusz) posiada nie mniej niż po 25% 

udziałów (akcji), a wartość zadłużenia spółki otrzymującej pożyczkę (kredyt) wobec 

udziałowców (akcjonariuszy) tej spółki posiadających co najmniej 25% jej udziałów 

(akcji) i wobec innych podmiotów posiadających co najmniej 25% udziałów w 

kapitale tych udziałowców (akcjonariuszy) oraz wobec spółki udzielającej pożyczki 

(kredytu) osiągnie łącznie trzykrotność wartości kapitału zakładowego spółki - w 

części, w jakiej pożyczka (kredyt) przekracza tę wartość zadłużenia, określoną na 

dzień zapłaty odsetek; przepisy te stosuje się odpowiednio do spółdzielni, członków 

spółdzielni oraz funduszu udziałowego takiej spółdzielni;] 

<60) odsetek od pożyczek (kredytów) udzielonych spółce przez jej wspólnika 

posiadającego nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki albo wspólników 

posiadających łącznie nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki, jeżeli 

wartość zadłużenia spółki wobec wspólników tej spółki posiadających co 

najmniej 25% udziałów (akcji) i wobec innych podmiotów posiadających co 

najmniej 25% udziałów w kapitale takiego wspólnika osiągnie łącznie 

trzykrotność wartości kapitału zakładowego spółki – w części, w jakiej pożyczka 

(kredyt) przekracza tę wartość zadłużenia, określoną na dzień zapłaty odsetek; 

przepisy te stosuje się odpowiednio do spółdzielni, członków spółdzielni oraz 

funduszu udziałowego takiej spółdzielni; 
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61) odsetek od pożyczek (kredytów) udzielonych przez spółkę innej spółce, jeżeli w 

obu tych podmiotach ten sam wspólnik posiada nie mniej niż po 25% udziałów 

(akcji), a wartość zadłużenia spółki otrzymującej pożyczkę (kredyt) wobec 

wspólników tej spółki posiadających co najmniej 25% jej udziałów (akcji) i 

wobec innych podmiotów posiadających co najmniej 25% udziałów w kapitale 

tych wspólników oraz wobec spółki udzielającej pożyczki (kredytu) osiągnie 

łącznie trzykrotność wartości kapitału zakładowego spółki – w części, w jakiej 

pożyczka (kredyt) przekracza tę wartość zadłużenia, określoną na dzień zapłaty 

odsetek; przepisy te stosuje się odpowiednio do spółdzielni, członków spółdzielni 

oraz funduszu udziałowego takiej spółdzielni;> 

62) (uchylony); 

63) odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych: 

a) nabytych nieodpłatnie, jeżeli: 

– nabycie to nie stanowi przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy 

lub praw, lub 

– dochód z tego tytułu jest zwolniony od podatku dochodowego, lub 

– nabycie to stanowi dochód, od którego na podstawie odrębnych przepisów 

zaniechano poboru podatku, 

b) jeżeli przed dniem 1 stycznia 1995 r. zostały nabyte, lecz niezaliczone do 

środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych, 

c) oddanych do nieodpłatnego używania - za miesiące, w których składniki te były 

oddane do nieodpłatnego używania, 

[d) nabytych w formie wkładu niepieniężnego, od tej części ich wartości, która nie 

została przekazana na utworzenie lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki 

kapitałowej;] 

<d) nabytych w formie wkładu niepieniężnego, od tej części ich wartości, która 

nie została przekazana na utworzenie lub podwyższenie kapitału 

zakładowego spółki;> 

[64) odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej wartości niematerialnych i 

prawnych wniesionych do spółki w postaci wkładu niepieniężnego, stanowiących 

równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie 

przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how);] 

<64) odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej wartości niematerialnych i 

prawnych wniesionych do spółki albo spółki niebędącej osobą prawną, w 

postaci wkładu niepieniężnego, stanowiących równowartość uzyskanych 

informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, 

naukowej lub organizacyjnej (know-how);> 

65) (uchylony); 

66) poniesionych wydatków oraz wartości przekazanych rzeczy, praw lub wykonanych 

usług, wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie 

skutecznej umowy, w szczególności w związku z popełnieniem przestępstwa 

określonego w art. 229 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 

88, poz. 553, z późn. zm.); 
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67)  podatku od wydobycia niektórych kopalin; 

68) opłaty ostrożnościowej, o której mowa w art. 14a ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o 

Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711, z późn. 

zm.). 

ust.1a-3e pominięte 

3f. W przypadku zakwalifikowania kredytów (pożyczek) oraz gwarancji (poręczeń) spłaty 

kredytów i pożyczek udzielonych przez bank, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 26 lit. a tiret 

drugie i lit. c, do kategorii straconych, a których nieściągalność nie została 

uprawdopodobniona, za koszty uzyskania przychodów uważa się wysokość rezerwy 

ustalonej zgodnie z ust. 1 pkt 26 lit. d. 

<3g. W bankach zaliczone do kosztów uzyskania przychodów rezerwy, o których mowa 

w ust. 1 pkt 26, oraz odpisy aktualizujące, o których mowa w art. 38b, utworzone na 

kredyty (pożyczki) objęte umową o subpartycypację podlegają pomniejszeniu o 

wartość kwoty ze zbycia praw do strumienia pieniądza z tytułu kredytów (pożyczek) 

w ramach umowy o subpartycypację; te rezerwy i te odpisy utworzone na 

niespłaconą część kredytu (pożyczki) są jednak kosztem uzyskania przychodów w 

tej części, w jakiej przychody ze zbycia kredytu (pożyczki) na podstawie umowy o 

subpartycypację zostały wykazane na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 15 lit. c.> 

4. Ilekroć w ust. 1 jest mowa o stawce za jeden kilometr przebiegu pojazdu, rozumie się 

przez to stawkę określoną dla samochodów osobowych, uwzględniającą odpowiednio 

pojemność silnika. 

5. Przebieg pojazdu, o którym mowa w ust. 1 pkt 30 i 51, powinien być, z wyłączeniem 

ryczałtu pieniężnego, udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu, potwierdzonej 

przez podatnika na koniec każdego miesiąca. Ewidencja przebiegu pojazdu powinna 

zawierać co najmniej następujące dane: nazwisko, imię i adres zamieszkania osoby 

używającej pojazdu, numer rejestracyjny pojazdu i pojemność silnika, kolejny numer 

wpisu, datę i cel wyjazdu, opis trasy (skąd - dokąd), liczbę faktycznie przejechanych 

kilometrów, stawkę za jeden kilometr przebiegu, kwotę wynikającą z przemnożenia 

liczby faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr przebiegu oraz 

podpis podatnika (pracodawcy) i jego dane. W razie braku tej ewidencji, wydatki z tytułu 

używania samochodów nie stanowią kosztu uzyskania przychodów. 

[6. Wskaźnik procentowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 60 i 61, posiadanych przez 

udziałowców (akcjonariuszy) udziałów (akcji) w spółce określa się na podstawie liczby 

praw głosu, jakie w związku z posiadanymi udziałami (akcjami) przysługują tym 

udziałowcom (akcjonariuszom). 

7. Wartość, o której mowa w ust. 1 pkt 60 i 61, funduszu udziałowego w spółdzielni lub 

kapitału zakładowego spółki określa się bez uwzględnienia tej części tego funduszu lub 

kapitału, jaka nie została na ten fundusz lub kapitał faktycznie przekazana lub jaka 

została pokryta wierzytelnościami z tytułu pożyczek (kredytów) oraz z tytułu odsetek od 

tych pożyczek (kredytów), przysługującymi członkom wobec tej spółdzielni lub 

udziałowcom (akcjonariuszom) wobec tej spółki, a także wartościami niematerialnymi 

lub prawnymi, od których nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a-

16m.] 

<6. Wskaźnik procentowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 60 i 61, posiadanych udziałów 

(akcji) w spółce określa się na podstawie liczby praw głosu, jakie w związku z 

posiadanymi udziałami (akcjami) przysługują danemu podmiotowi. W przypadku 
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wspólnika spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3, niebędącego akcjonariuszem, 

przyjmuje się, że warunek odnoszący się do wskaźnika procentowego, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 60 i 61, jest spełniony bez względu na wielkość jego udziału w tej 

spółce. 

7. Wartość, o której mowa w ust. 1 pkt 60 i 61, funduszu udziałowego w spółdzielni lub 

kapitału zakładowego spółki określa się bez uwzględnienia tej części tego funduszu 

lub kapitału, jaka nie została na ten fundusz lub kapitał faktycznie przekazana lub 

jaka została pokryta wierzytelnościami z tytułu pożyczek (kredytów) oraz z tytułu 

odsetek od tych pożyczek (kredytów), przysługującymi członkom wobec tej 

spółdzielni lub wspólnikom wobec tej spółki, a także wartościami niematerialnymi 

lub prawnymi, od których nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 

16a–16m.> 

7a. (uchylony). 

7b. Przez pożyczkę, o której mowa w ust. 1 pkt 60 i 61 oraz w ust. 7, rozumie się każdą 

umowę, w której dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego 

określoną ilość pieniędzy, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy; 

przez pożyczkę tę rozumie się także emisję papierów wartościowych o charakterze 

dłużnym, depozyt nieprawidłowy lub lokatę. 

7c. Przepis ust. 1 pkt 46 lit. c stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany prawa do 

obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 

91 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług. 

7d. Przepis ust. 1 pkt 57a stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 40 oraz art. 15 

ust. 4h, do składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych. 

7e. Przepisu ust. 1 pkt 8 zdanie po średniku nie stosuje się przy zamianie jednostek 

uczestnictwa subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu tego samego 

funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami, dokonanej zgodnie z ustawą z 

dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych. 

7f. Przez fundusze kapitałowe, o których mowa w ust. 1 pkt 8, rozumie się fundusze 

inwestycyjne oraz fundusze zagraniczne, o których mowa w ustawie z dnia 27 maja 2004 

r. o funduszach inwestycyjnych. 

8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

maksymalną wysokość wpłat na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej, uznawaną za 

koszt uzyskania przychodów. 

9. Przepisy ust. 1 pkt 8c i 8d stosuje się odpowiednio do podmiotów wymienionych w 

załączniku nr 3 do ustawy. 

 

Art. 16g. 

1. Za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z 

uwzględnieniem ust. 2-14, uważa się: 

1) w razie odpłatnego nabycia cenę ich nabycia; 

1a) w razie częściowo odpłatnego nabycia, cenę ich nabycia powiększoną o wartość 

przychodu określonego w art. 12 ust. 5a; 

2) w razie wytworzenia we własnym zakresie koszt wytworzenia; 
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3) w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób wartość 

rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym 

przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości; 

[4) w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego (aportu) wniesionego do spółki 

kapitałowej, a także udziału w spółdzielni - ustaloną przez podatnika na dzień 

wniesienia wkładu lub udziału wartość poszczególnych środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej;] 

<4) w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego wniesionego do spółki, a 

także wkładu w spółdzielni – ustaloną przez podatnika na dzień wniesienia 

wkładu lub udziału wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej;> 

4a) [w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego (aportu) wniesionego do spółki 

niebędącej osobą prawną:] <w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego 

wniesionego do spółki niebędącej osobą prawną:> 

a) wartość początkową, od której dokonywane były odpisy amortyzacyjne - jeżeli 

przedmiot wkładu był amortyzowany, 

b) wydatki poniesione na nabycie lub wytworzenie przedmiotu wkładu, 

niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie - jeżeli 

przedmiot wkładu nie był amortyzowany, 

c) wartość określoną zgodnie z art. 14 - jeżeli ustalenie wydatków na nabycie lub 

wytworzenie przedmiotu wkładu przez wspólnika wnoszącego wkład, będącego 

osobą fizyczną, jest niemożliwe i przedmiot wkładu nie był wykorzystywany 

przez wnoszącego wkład w prowadzonej działalności gospodarczej, z 

wyłączeniem wartości niematerialnych i prawnych wytworzonych przez 

wspólnika we własnym zakresie; 

4b) w razie przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową 

spółkę kapitałową: 

a) wartość początkową, od której dokonywane były odpisy amortyzacyjne, 

b) wartość poniesionych wydatków na nabycie albo wytworzenie składników 

majątku, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek 

formie - jeżeli rzeczy te lub prawa nie były amortyzowane; 

[5) w razie otrzymania w związku z likwidacją osoby prawnej, z zastrzeżeniem ust. 10b - 

ustaloną przez podatnika wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej.] 

<5) w razie otrzymania w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki, z 

zastrzeżeniem ust. 10b – ustaloną przez podatnika wartość poszczególnych 

środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak 

od ich wartości rynkowej.> 

[1a. Przepis ust. 1 pkt 4a lit. a i b stosuje się odpowiednio w przypadku składnika majątku 

wnoszonego w postaci wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki niebędącej osobą 

prawną przez wspólnika, który składnik ten otrzymał w następstwie likwidacji spółki 

niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki.] 

<1a. Przepis ust. 1 pkt 4a lit. a i b stosuje się odpowiednio w przypadku składnika 

majątku wnoszonego w postaci wkładu niepieniężnego do spółki niebędącej osobą 



- 30 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

prawną przez wspólnika, który składnik ten otrzymał w następstwie likwidacji 

spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki.> 

[2. Wartość początkową firmy stanowi dodatnia różnica między ceną nabycia 

przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustaloną zgodnie z ust. 3 i 5, albo 

nominalną wartością wydanych akcji lub udziałów w zamian za wkład niepieniężny a 

wartością rynkową składników majątkowych wchodzących w skład kupionego, przyjętego 

do odpłatnego korzystania albo wniesionego do spółki przedsiębiorstwa lub jego 

zorganizowanej części, odpowiednio z dnia kupna, przyjęcia do odpłatnego korzystania 

albo wniesienia do spółki.] 

<2. Wartość początkową firmy stanowi dodatnia różnica między ceną nabycia 

przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustaloną zgodnie z ust. 3 i 5, albo 

nominalną wartością wydanych udziałów (akcji) w zamian za wkład niepieniężny a 

wartością rynkową składników majątkowych wchodzących w skład kupionego, 

przyjętego do odpłatnego korzystania albo wniesionego do spółki albo spółki 

niebędącej osobą prawną przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, 

odpowiednio z dnia kupna, przyjęcia do odpłatnego korzystania albo wniesienia do 

spółki albo spółki niebędącej osobą prawną.> 

3. Za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z 

zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i 

prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, 

ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów 

komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz 

pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z 

odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo 

podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony 

albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W 

przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu 

składników majątku. 

4. Za koszt wytworzenia uważa się wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia 

środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, 

kosztów wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi, i inne koszty dające się zaliczyć do 

wartości wytworzonych środków trwałych. Do kosztu wytworzenia nie zalicza się: 

kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i 

kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i 

prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka 

trwałego do używania. 

5. Cenę nabycia, o której mowa w ust. 3, oraz koszt wytworzenia, o którym mowa w ust. 4, 

koryguje się o różnice kursowe, naliczone do dnia przekazania do używania środka 

trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej. 

6. Wartość początkową składników majątku nabytych w sposób określony w ust. 1 pkt 3-5, 

wymagających montażu, powiększa się o wydatki poniesione na ich montaż. 

7. Wartość początkową inwestycji w obcych środkach trwałych oraz budynków i budowli 

wybudowanych na obcym gruncie ustala się stosując odpowiednio ust. 3-5. 

8. W razie gdy składnik majątku stanowi współwłasność podatnika, wartość początkową 

tego składnika ustala się w takiej proporcji jego wartości, w jakiej pozostaje udział 

podatnika we własności tego składnika majątku. Art. 5 ust. 1 stosuje się odpowiednio. 



- 31 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

9. W razie przekształcenia formy prawnej, podziału albo połączenia podmiotów, z 

zastrzeżeniem ust. 19, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów - wartość 

początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w 

wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych, o której mowa w art. 9 ust. 1, podmiotu przekształcanego, 

połączonego albo podzielonego. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek 

niebędących osobami prawnymi. 

10. W razie nabycia w drodze kupna lub przyjęcia do odpłatnego korzystania 

przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, łączną wartość początkową nabytych 

środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowi: 

1) suma ich wartości rynkowej - w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy, 

ustalonej zgodnie z ust. 2; 

2) różnica między ceną nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, 

ustaloną zgodnie z ust. 3 i 5, a wartością składników majątkowych niebędących 

środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi - w przypadku 

niewystąpienia dodatniej wartości firmy. 

10a. Przepis ust. 9 stosuje się odpowiednio w razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego 

zorganizowanej części w drodze wkładu niepieniężnego. 

[10b. W przypadku otrzymania w związku z likwidacją osoby prawnej środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i prawnych, które uprzednio zostały wniesione do tej osoby 

prawnej jako wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej 

części, przepis ust. 9 stosuje się odpowiednio.] 

<10b. W przypadku otrzymania w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki 

środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które uprzednio 

zostały wniesione do tej osoby prawnej lub spółki jako wkład niepieniężny w postaci 

przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, przepis ust. 9 stosuje się 

odpowiednio.> 

10c. W przypadku otrzymania, w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub 

wystąpieniem wspólnika z takiej spółki, środków trwałych oraz wartości niematerialnych 

i prawnych przepis ust. 9 stosuje się odpowiednio. 

11. W razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze spadku lub 

darowizny, łączna wartość początkowa nabytych środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych stanowi sumę ich wartości rynkowej, nie wyższą jednak od 

różnicy pomiędzy wartością przychodów, o której mowa w art. 12 ust. 5, 

uwzględnionych w podstawie opodatkowania podatkiem dochodowym w roku 

podatkowym, w którym nabyto to przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część, a 

wartością składników zwiększających aktywa spadkobiercy lub obdarowanego, 

niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi. 

12. Przy ustalaniu wartości początkowej poszczególnych środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych zgodnie z ust. 1 pkt 3-5 oraz ust. 2, 10 i 11 stosuje się 

odpowiednio art. 14. 

13. Jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, 

adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tych środków, ustaloną zgodnie z ust. 1 i 

3-11, powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na 

nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia 

przekracza 3.500 zł. Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków 
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poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację 

w danym roku podatkowym przekracza 3.500 zł i wydatki te powodują wzrost wartości 

użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, 

mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością 

produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich 

eksploatacji. 

14. Wartość początkową praw majątkowych, w tym licencji i autorskich praw majątkowych, 

stanowi cena nabycia tych praw; jeżeli wynagrodzenie (opłaty) wynikające z umowy 

licencyjnej albo z umowy o przeniesienie innych praw majątkowych jest uzależnione od 

wysokości przychodów z licencji lub praw uzyskanych przez licencjobiorcę albo 

nabywcę, przy ustalaniu wartości początkowej praw majątkowych, w tym licencji, nie 

uwzględnia się tej części wynagrodzenia. 

15. (uchylony). 

16. W razie trwałego odłączenia od danego środka trwałego części składowej lub peryferyjnej 

wartość początkową tego środka zmniejsza się, od następnego miesiąca po odłączeniu, o 

różnicę między ceną nabycia (kosztem wytworzenia) odłączonej części a przypadającą na 

nią, w okresie połączenia, sumą odpisów amortyzacyjnych obliczoną przy zastosowaniu 

metody amortyzacji i stawki amortyzacyjnej stosowanej przy obliczaniu odpisów 

amortyzacyjnych tego środka trwałego. 

17. Jeżeli odłączona część zostanie następnie przyłączona do innego środka trwałego, w 

miesiącu połączenia zwiększa się wartość początkową tego innego środka o różnicę, o 

której mowa w ust. 16. 

18. Przepis ust. 9 ma zastosowanie, jeżeli z odrębnych przepisów wynika, że podmiot 

powstały z przekształcenia, podziału albo połączenia lub podmiot istniejący, do którego 

przeniesiono w wyniku wydzielenia część majątku podmiotu dzielonego, wstępuje we 

wszelkie prawa i obowiązki podmiotu przekształconego, połączonego albo podzielonego. 

19. Przepisu ust. 9 nie stosuje się do podziału podmiotów, jeżeli majątek przejmowany na 

skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w 

podmiocie dzielonym, nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W takim 

przypadku dla wyceny przejmowanego majątku przepisy ust. 1 pkt 4 lub ust. 10 stosuje 

się odpowiednio. 

20. W razie zmiany formy opodatkowania z podatku tonażowego na podatek dochodowy 

podatnicy w ewidencji, o której mowa w art. 9, uwzględniają odpisy amortyzacyjne 

przypadające za okres opodatkowania w formie podatku tonażowego. 

21. W przypadku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową 

spółkę kapitałową, podatnicy w ewidencji, o której mowa w art. 9, uwzględniają również 

odpisy amortyzacyjne przypadające za okres opodatkowania osoby fizycznej zgodnie z 

ustawą z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od 

niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z 

późn. zm.). Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek niebędących osobami prawnymi. 

 

Art. 16h. 

1. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się: 

1) od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, 

z zastrzeżeniem art. 16k, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po 
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miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji, z 

zastrzeżeniem art. 16e, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy 

odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w 

stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór; suma odpisów amortyzacyjnych 

obejmuje również odpisy, których zgodnie z art. 16 ust. 1 nie uważa się za koszty 

uzyskania przychodów; 

2) od zamówionego przez armatora taboru transportu morskiego w budowie, o którym 

mowa w art. 16a ust. 2 pkt 4, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym armator poniósł wydatki (w tym dokonał wpłat zaliczek) na 

budowę taboru w wysokości co najmniej 10% wartości kontraktowej odrębnie dla 

każdego obiektu tego taboru; wartość kontraktową, o której mowa w niniejszym 

punkcie, ustala się na dzień zawarcia umowy na budowę danego obiektu; 

3) od używanych sezonowo środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 

prawnych w okresie ich wykorzystywania; w tym przypadku wysokość odpisu 

miesięcznego ustala się przez podzielenie rocznej kwoty odpisów amortyzacyjnych 

przez liczbę miesięcy w sezonie albo przez 12 miesięcy w roku; 

4) od ujawnionych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych 

nieobjętych dotychczas ewidencją, począwszy od miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym te środki lub wartości zostały wprowadzone do ewidencji 

środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 

2. Podatnicy, z zastrzeżeniem art. 16l i 16ł, dokonują wyboru jednej z metod amortyzacji 

określonych w art. 16i-16k dla poszczególnych środków trwałych przed rozpoczęciem 

ich amortyzacji; wybraną metodę stosuje się do pełnego zamortyzowania danego środka 

trwałego. 

3. Podmioty, o których mowa w art. 16g ust. 9, powstałe z przekształcenia, podziału, z 

zastrzeżeniem ust. 5, albo połączenia podmiotów oraz podmioty, które przejęły całość lub 

część innego podmiotu na skutek tych zdarzeń, dokonują odpisów amortyzacyjnych z 

uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuują metodę 

amortyzacji przyjętą przez podmiot przekształcony, podzielony, połączony, z 

uwzględnieniem art. 16i ust. 2-7. 

3a. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio w razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego 

zorganizowanej części w drodze wkładu niepieniężnego, jeżeli składniki majątku 

wchodzące w skład wkładu niepieniężnego były wprowadzone do ewidencji środków 

trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego taki wkład. 

[3b. W przypadku otrzymania w związku z likwidacją osoby prawnej środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i prawnych, które uprzednio zostały wniesione do tej osoby 

prawnej jako wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej 

części, przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.] 

<3b. W przypadku otrzymania w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki 

środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które uprzednio 

zostały wniesione do tej osoby prawnej lub spółki jako wkład niepieniężny w postaci 

przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, przepis ust. 3 stosuje się 

odpowiednio.> 

3c. W przypadku otrzymania, w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub 

wystąpieniem wspólnika z takiej spółki, środków trwałych oraz wartości niematerialnych 

i prawnych przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio. 
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3d.  Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio w przypadku określonym w art. 16g ust. 1 pkt 4a 

lit. a oraz w pkt 4b lit. a. 

4. Podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych w równych ratach co miesiąc albo 

w równych ratach co kwartał, albo jednorazowo na koniec roku podatkowego, z 

uwzględnieniem art. 16i. Suma odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i prawnych dokonanych w pierwszym roku podatkowym, w 

którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji, nie może przekroczyć wartości tych 

odpisów przypadających za okres od wprowadzenia ich do ewidencji do końca tego roku 

podatkowego. 

5. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do podziału podmiotów, jeżeli majątek przejmowany na 

skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w 

podmiocie dzielonym, nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W takim 

przypadku odpisów amortyzacyjnych od przejmowanych składników majątkowych 

dokonuje się na zasadach określonych w art. 16i-16m. 

 

Art. 16k. 

1. Odpisów amortyzacyjnych można dokonywać od wartości początkowej maszyn i 

urządzeń zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji oraz środków transportu, z 

wyłączeniem samochodów osobowych, w pierwszym podatkowym roku ich używania 

przy zastosowaniu stawek podanych w Wykazie stawek amortyzacyjnych 

podwyższonych, z zastrzeżeniem ust. 2, o współczynnik nie wyższy niż 2,0, a w 

następnych latach podatkowych od ich wartości początkowej pomniejszonej o 

dotychczasowe odpisy amortyzacyjne, ustalonej na początek kolejnych lat ich używania. 

Począwszy od roku podatkowego, w którym tak określona roczna kwota amortyzacji 

miałaby być niższa od rocznej kwoty amortyzacji obliczonej przy zastosowaniu metody 

określonej w art. 16i ust. 1, podatnicy dokonują dalszych odpisów amortyzacyjnych 

zgodnie z art. 16i. 

2. W przypadku używania środków trwałych, określonych w ust. 1, w zakładzie położonym 

na terenie gminy o szczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem strukturalnym albo w 

gminie zagrożonej recesją i degradacją społeczną, których wykaz na podstawie 

odrębnych przepisów ustala Rada Ministrów, stawki podane w Wykazie stawek 

amortyzacyjnych można podwyższyć przy zastosowaniu współczynników nie wyższych 

niż 3,0, dokonując obliczenia odpisów amortyzacyjnych zgodnie z zasadą określoną w 

ust. 1. 

3. Jeżeli w trakcie roku podatkowego gmina zostanie wyłączona z wykazu, o którym mowa 

w ust. 2, podatnik może stosować do końca tego roku podwyższone stawki 

amortyzacyjne. 

4. (uchylony). 

5. (uchylony). 

6. (uchylony). 

7. Podatnicy w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność, z zastrzeżeniem ust. 11, 

oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od 

wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z 

wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały 

wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, 
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do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro 

łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych. 

8. Podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w ust. 7, nie 

wcześniej niż w miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji 

środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, lub stosować zasady 

określone w art. 16h ust. 4. Od następnego roku podatkowego podatnicy dokonują 

odpisów amortyzacyjnych zgodnie z ust. 1 lub art. 16i; suma odpisów amortyzacyjnych, 

w tym dokonanych w pierwszym roku podatkowym oraz niezaliczonych do kosztów 

uzyskania przychodów zgodnie z art. 16 ust. 1, nie może przekroczyć wartości 

początkowej tych środków trwałych. 

9. Przy określaniu limitu, o którym mowa w ust. 7, nie uwzględnia się odpisów 

amortyzacyjnych od nieprzekraczającej 3.500 zł wartości początkowej środków trwałych 

oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16f ust. 3. 

10. Pomoc, o której mowa w ust. 7, stanowi pomoc de minimis udzielaną w zakresie i na 

zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego 

dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis. 

11. Przepisy ust. 7 nie mają zastosowania do podatników rozpoczynających działalność, 

którzy zostali utworzeni: 

1) w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników albo 

[2) w wyniku przekształcenia spółki lub spółek niemających osobowości prawnej, albo] 

<2) w wyniku przekształcenia spółki niebędącej osobą prawną, albo > 

3) przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału nowo utworzonego podmiotu 

uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo albo składniki majątku tego 

przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 

co najmniej 10.000 euro; wartość tych składników oblicza się stosując odpowiednio 

art. 14. 

12. Przeliczenia na złote kwot, o których mowa w ust. 7 i ust. 11 pkt 3, dokonuje się według 

średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień 

roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wystąpiły 

zdarzenia, o których mowa w tych przepisach, w zaokrągleniu do 1.000 zł. 

[13. W przypadku spółki niemającej osobowości prawnej kwota limitu odpisów 

amortyzacyjnych, o której mowa w ust. 7, dotyczy spółki.] 

<13. W przypadku spółki niebędącej osobą prawną kwota limitu odpisów 

amortyzacyjnych, o której mowa w ust. 7, dotyczy tej spółki.> 

 

Art. 17. 

1. Wolne od podatku są: 

pkt. 1-40 pominięte 

[41) środki, o których mowa w art. 6 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym 

Funduszu Kapitałowym (Dz. U. Nr 57, poz. 491, z 2009 r. Nr 65, poz. 545 oraz z 

2011 r. Nr 28, poz. 143);] 

<41) przychody Krajowego Funduszu Kapitałowego, o których mowa w art. 6 pkt 1, 

2 i 2a ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym (Dz. 

U. Nr 57, poz. 491, z późn. zm.);> 
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42) wkład własny, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o partnerstwie publiczno-

prywatnym, otrzymany przez partnera prywatnego lub spółkę, o której mowa w art. 

14 ust. 1 tej ustawy, i przeznaczony na cele określone w umowie o partnerstwie 

publiczno-prywatnym, z zastrzeżeniem ust. 7; 

43) dochody spółdzielni socjalnej wydatkowane w roku podatkowym na cele, o których 

mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 

(Dz. U. Nr 94, poz. 651, z 2009 r. Nr 91, poz. 742 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146), na 

zasadach określonych w tej ustawie, w części niezaliczonej do kosztów uzyskania 

przychodów; 

44) dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw 

budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych 

prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z 

gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z 

utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej 

działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi; 

45) dochody z tytułu prowadzenia szkoły w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - 

w części przeznaczonej na cele szkoły, z zastrzeżeniem ust. 8; 

46) dochody spółek wodnych i ich związków, przeznaczone na cele statutowe; 

47) dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w 

zakresie określonym w odrębnych ustawach; 

48) kwoty otrzymane od agencji rządowych lub agencji wykonawczych, jeżeli agencje 

otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa, z wyjątkiem dopłat do 

oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych 

ustawach; 

49) dochody grupy producentów rolnych wpisanej do rejestru, o którym mowa w art. 9 

ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich 

związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983, z późn. zm.), 

pochodzące ze sprzedaży produktów lub grup produktów, dla których grupa została 

utworzona, wyprodukowanych w gospodarstwach jej członków - w części 

wydatkowanej na rzecz członków tej grupy w roku podatkowym lub roku po nim 

następującym, z zastrzeżeniem ust. 9 i 10; 

50) odsetki lub dyskonto od obligacji emitowanych przez Skarb Państwa i oferowanych 

na rynkach zagranicznych oraz dochody z odpłatnego zbycia tych obligacji uzyskane 

przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2; 

[51) dochody Banku Gospodarstwa Krajowego: 

a) osiągnięte w związku z realizacją programów rządowych, w tym dochody ze 

zbycia udziałów, akcji lub innych papierów wartościowych przekazanych 

Bankowi Gospodarstwa Krajowego w celu finansowania tych programów, 

b) ze zbycia udziałów lub akcji przekazanych nieodpłatnie Bankowi Gospodarstwa 

Krajowego przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa przed dniem 

likwidacji Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych 

- w części przeznaczonej wyłącznie na realizację programów rządowych;] 

<51) dochody Banku Gospodarstwa Krajowego: 
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a) osiągnięte w związku z realizacją programów rządowych, w tym dochody ze 

zbycia udziałów (akcji) lub innych papierów wartościowych przekazanych 

Bankowi Gospodarstwa Krajowego w celu finansowania tych programów, 

b) ze zbycia udziałów (akcji) przekazanych nieodpłatnie Bankowi 

Gospodarstwa Krajowego przez ministra właściwego do spraw Skarbu 

Państwa przed dniem likwidacji Krajowego Funduszu Poręczeń 

Kredytowych 

– w części przeznaczonej wyłącznie na realizację programów rządowych;> 

52) płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem 

płatności otrzymanych przez wykonawców; 

53) 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; 

54) przychody uzyskane z tytułu: 

a) odszkodowania wypłacanego stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 

2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów 

budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. 

U. Nr 84, poz. 906 oraz z 2010 r. Nr 149, poz. 996), w tym z tytułu 

wywłaszczenia nieruchomości; nie dotyczy to przypadków, gdy właściciel 

nieruchomości, o której mowa w zdaniu pierwszym, nabył jej własność w 

okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego za cenę 

niższą o co najmniej 50% od wysokości uzyskanego odszkodowania, 

b) odpłatnego zbycia nieruchomości lub jej części w trybie przepisów ustawy z 

dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i 

rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku 

działania żywiołu, 

c) odstąpienia od obowiązku wniesienia dopłaty, 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 działania żywiołu. 

1a. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody 

na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy: 

1) dochodów uzyskanych z działalności polegającej 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 

dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak 

dochody jednostek naukowych i instytutów badawczych, w rozumieniu odrębnych 

przepisów, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu 

elektronicznego; 

1a) dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub 

wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach 

określonych w art. 17a-17k; 
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2) dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż 

wymienione w tych przepisach. 

1b. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody 

na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli 

dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w 

tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 

prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków 

niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a. 

1c. Przepis ust. 1 pkt 4 nie ma zastosowania w: 

1) przedsiębiorstwach państwowych, spółdzielniach i spółkach; 

2) przedsiębiorstwach komunalnych mających osobowość prawną, dla których funkcję 

organu założycielskiego pełnią jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki 

pomocnicze utworzone na podstawie odrębnych przepisów; 

3) samorządowych zakładach budżetowych oraz jednostkach organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej, będących podatnikami podatku dochodowego 

od osób prawnych - jeżeli przedmiotem ich działalności jest zaspokajanie potrzeb 

publicznych pośrednio związanych z ochroną środowiska w zakresie: wodociągów i 

kanalizacji, ścieków komunalnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych oraz 

transportu zbiorowego. 

1d. Przy ustalaniu udziału, o którym mowa w ust. 1 pkt 4e, w kwocie przychodów 

osiągniętych ze wszystkich rodzajów działalności nie uwzględnia się przychodów 

uzyskanych: 

1) w związku z regulowaniem zobowiązań wobec Agencji Nieruchomości Rolnych 

wierzytelnościami nabytymi od wierzycieli tej Agencji; 

2) ze sprzedaży produktów produkcji rolniczej nabytych przez spółdzielnie zajmujące 

się produkcją rolną od członków tych spółdzielni - w części odpowiadającej cenie 

nabycia tych produktów. 

1e. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody 

na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie stosuje się również w 

przypadku lokowania dochodów poprzez nabycie: 

1) wyemitowanych po dniu 1 stycznia 1989 r. obligacji Skarbu Państwa lub bonów 

skarbowych oraz obligacji wyemitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 

po dniu 1 stycznia 1997 r.; 

2) papierów wartościowych lub niebędących papierami wartościowymi instrumentów 

finansowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 29 lipca 2005 

r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384), o ile 

nabycie takie nastąpiło w ramach zarządzania portfelem, o którym mowa w art. 75 

tej ustawy, również w przypadku gdy zarządzanie portfelem odbywa się na 

podstawie umowy z towarzystwem funduszy inwestycyjnych, które wykonuje tę 

działalność na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach 

inwestycyjnych, pod warunkiem zdeponowania tych papierów wartościowych lub 

instrumentów finansowych na odrębnym rachunku prowadzonym przez uprawniony 

podmiot w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi; 
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3) jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych działających na podstawie 

ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych. 

1f. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1e, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczany i 

wydatkowany, bez względu na termin, na cele określone w ust. 1. 

2. (uchylony). 

3. (uchylony). 

4. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 34, przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu 

dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy. 

5. W razie cofnięcia zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 34, podatnik traci prawo do 

zwolnienia i jest obowiązany do zapłaty podatku za cały okres korzystania ze zwolnienia 

podatkowego. 

6. W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 5, podatnik jest obowiązany do 

zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę dochodu, w odniesieniu do którego utracił 

prawo do zwolnienia, a w razie poniesienia straty do jej zmniejszenia o tę kwotę - w 

rozliczeniu zaliczki za wybrany okres wpłaty zaliczek, o którym mowa w art. 25, w 

którym utracił to prawo, a gdy utrata prawa nastąpi w ostatnim okresie wpłaty zaliczek 

danego roku podatkowego - w zeznaniu rocznym. 

[7. Zwolnieniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 42, nie podlegają środki stanowiące zwrot 

wydatków poniesionych na realizację zadania publicznego lub przedsięwzięcia będącego 

przedmiotem umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym przez partnera prywatnego lub 

za jego pośrednictwem oraz środki przeznaczone na nabycie udziałów lub akcji w spółce 

handlowej.] 

<7. Zwolnieniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 42, nie podlegają środki stanowiące zwrot 

wydatków poniesionych na realizację zadania publicznego lub przedsięwzięcia 

będącego przedmiotem umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym przez partnera 

prywatnego lub za jego pośrednictwem oraz środki przeznaczone na nabycie 

udziałów (akcji) w spółce zawiązanej w celu realizacji umowy o partnerstwie 

publiczno-prywatnym.> 

8. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 45, ma zastosowanie, jeżeli dochody 

przeznaczone na cele szkoły zostaną wydatkowane na: 

1) zakup stanowiących środki trwałe pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń 

niezbędnych do prowadzenia szkoły; 

2) organizowanie wypoczynku wakacyjnego uczniów, w części stanowiącej 

wynagrodzenie personelu wychowawczego i obsługi, jeżeli nie zostało ono pokryte 

przez rodziców lub prawnych opiekunów uczniów. 

9. Za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 49, uznaje się wydatki na: 

1) zakup środków produkcji przekazanych członkom grupy producentów rolnych; 

2) szkolenie członków grupy producentów rolnych. 

10. Przepisy ust. 1b, 1e i 1f nie mają zastosowania do zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 

49. 
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Art. 17b. 

1.  Opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym 

okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 

prawnych stanowią przychód finansującego i odpowiednio w przypadku, o którym mowa 

w pkt 1, koszt uzyskania przychodów korzystającego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, jeżeli: 

1)  umowa leasingu, w przypadku gdy korzystającym nie jest osoba wymieniona w pkt 

2, została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego 

okresu amortyzacji, jeżeli przedmiotem umowy leasingu są podlegające odpisom 

amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne, albo została 

zawarta na okres co najmniej 5 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom 

amortyzacyjnym nieruchomości; 

2) umowa leasingu, w przypadku gdy korzystającym jest osoba fizyczna nieprowadząca 

działalności gospodarczej, została zawarta na czas oznaczony; 

3)  suma ustalonych opłat w umowie leasingu, o której mowa w pkt 1 lub 2, 

pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej 

wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, a 

w przypadku zawarcia przez finansującego następnej umowy leasingu środka 

trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej będących uprzednio przedmiotem 

takiej umowy odpowiada co najmniej jego wartości rynkowej z dnia zawarcia 

następnej umowy leasingu; przepis art. 14 stosuje się odpowiednio. 

2. Jeżeli finansujący w dniu zawarcia umowy leasingu korzysta ze zwolnień w podatku 

dochodowym przysługujących na podstawie: 

1) art. 6, 

2) przepisów o specjalnych strefach ekonomicznych, 

3) art. 23 i 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym 

(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 się zasady opodatkowania określone w art. 17f-17h. 

[3. W przypadku finansującego będącego spółką niemającą osobowości prawnej 

ograniczenia, o których mowa w ust. 2, dotyczą także wspólników tych spółek.] 

<3. W przypadku finansującego będącego spółką niebędącą osobą prawną 

ograniczenia, o których mowa w ust. 2, dotyczą także wspólników tych spółek.> 

 

Art. 20. 

1. Jeżeli podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1, osiągają również dochody (przychody) 

poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dochody te podlegają w obcym państwie 

opodatkowaniu, a nie zachodzą okoliczności wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 3, w 

rozliczeniu za rok podatkowy dochody (przychody) te łączy się z dochodami 

(przychodami) osiąganymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym wypadku od 

podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi 

zapłaconemu w obcym państwie. Kwota odliczenia nie może jednak przekroczyć tej 

części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie 

przypada na dochód uzyskany w obcym państwie. 

2. W przypadku gdy: 
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[1) spółka posiadająca osobowość prawną mająca siedzibę lub zarząd na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej uzyskuje dochody (przychody) z tytułu dywidend oraz inne 

przychody z tytułu udziału w zyskach osoby prawnej, oraz] 

<1) spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

uzyskuje dochody (przychody) z tytułu dywidend oraz inne przychody z tytułu 

udziału w zyskach osób prawnych, oraz > 

2) dochody (przychody), o których mowa w pkt 1, uzyskiwane są z tytułu udziału w 

zyskach spółki podlegającej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości 

swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, na terytorium państwa, z 

którym Rzeczpospolita Polska posiada obowiązującą umowę o unikaniu podwójnego 

opodatkowania, niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej lub innym 

państwem należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacją 

Szwajcarską, oraz 

3) spółka, o której mowa w pkt 1, posiada w kapitale spółki, o której mowa w pkt 2, 

bezpośrednio nie mniej niż 75% udziałów (akcji) 

- odliczeniu podlega również kwota podatku od dochodów, z których zysk został 

wypłacony, zapłaconego przez spółkę, o której mowa w pkt 2, w państwie jej siedziby, w 

części odpowiadającej udziałowi spółki, o której mowa w pkt 1, w wypłaconym zysku 

spółki, o której mowa w pkt 2. 

ust. 2a-15 pominięte 

 

Art. 21. 

1. Podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez 

podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, przychodów: 

1) z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów 

wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze 

sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu 

produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia 

przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub 

naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie 

przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how), 

2) z opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej 

lub sportowej, wykonywanej przez osoby prawne mające siedzibę za granicą, 

organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących 

działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

2a) z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług 

reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji 

pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o 

podobnym charakterze 

- ustala się w wysokości 20% przychodów; 

3) z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w 

portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z 

wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych, 
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4) uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne 

przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej 

- ustala się w wysokości 10% tych przychodów. 

2. Przepisy ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu 

opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. 

3. Zwalnia się od podatku dochodowego przychody, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli 

spełnione są łącznie następujące warunki: 

1) wypłacającym należności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest: 

a) spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego mająca siedzibę lub zarząd na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo 

b) położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład spółki 

podlegającej w państwie członkowskim Unii Europejskiej opodatkowaniu 

podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce 

ich osiągania, jeżeli wypłacane przez ten zagraniczny zakład należności, o 

których mowa w ust. 1 pkt 1, podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania 

przychodów przy określaniu dochodów podlegających opodatkowaniu w 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) uzyskującym przychody, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest spółka podlegająca w 

innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w 

innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu 

na miejsce ich osiągania; 

3) spółka: 

a) o której mowa w pkt 1, posiada bezpośrednio nie mniej niż 25% udziałów 

(akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 2, lub 

b)  o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 25% udziałów 

(akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1 

c)  (uchylona); 

4) odbiorcą należności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest: 

a) spółka, o której mowa w pkt 2, albo 

b) zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt 2, jeżeli dochód osiągnięty w 

następstwie uzyskania tych należności podlega opodatkowaniu w tym państwie 

członkowskim Unii Europejskiej, w którym ten zagraniczny zakład jest 

położony. 

3a. Warunek posiadania udziałów (akcji), o którym mowa w ust. 3 pkt 3, uważa się także za 

spełniony, jeżeli zarówno w kapitale spółki, o której mowa w ust. 3 pkt 1, jak i w kapitale 

spółki, o której mowa w ust. 3 pkt 2, inna spółka podlegająca w państwie członkowskim 

Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, 

bez względu na miejsce ich osiągania, posiada bezpośrednio - nie mniej niż 25% 

udziałów (akcji). Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio. 

3b.  Zwolnienie, o którym mowa w ust. 3, stosuje się, jeżeli posiadanie udziałów (akcji), o 

którym mowa w ust. 3 pkt 3 oraz ust. 3a, wynika z tytułu własności. 
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3c.  Zwolnienie, o którym mowa w ust. 3, stosuje się, jeżeli spółka, o której mowa w ust. 3 

pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości 

swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania. 

4. Przepis ust. 3 ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółki, o których mowa w ust. 3 pkt 3, 

posiadają udziały (akcje) w wysokości, o której mowa w ust. 3 pkt 3, nieprzerwanie przez 

okres dwóch lat. 

5. Przepisy ust. 3 i 4 mają również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat 

nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 3 pkt 3, 

upływa po dniu uzyskania przez spółkę, o której mowa w ust. 3 pkt 2, przychodów, o 

których mowa w ust. 1 pkt 1. W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów 

(akcji), o których mowa w ust. 3 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat, spółka, o 

której mowa w ust. 3 pkt 2, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za 

zwłokę, od przychodów określonych w ust. 1 pkt 1 w wysokości 20% przychodów, z 

uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną 

jest Rzeczpospolita Polska. Odsetki nalicza się od następnego dnia po upływie terminu, o 

którym mowa w art. 26 ust. 3. 

6. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 3, nie ma zastosowania do przychodów, które zgodnie 

z odrębnymi przepisami zostaną uznane za: 

1) przychody z podziału zysków lub spłaty kapitału spółki wypłacającej należności, o 

których mowa w ust. 1 pkt 1; 

2) przychody z tytułu wierzytelności dającej prawo do udziału w zyskach dłużnika; 

3) przychody z tytułu wierzytelności uprawniającej wierzyciela do zamiany jego prawa 

do odsetek na prawo do udziału w zyskach dłużnika; 

4) przychody z tytułu wierzytelności, która nie powoduje obowiązku spłaty kwoty 

głównej tej wierzytelności lub gdy spłata jest należna po upływie co najmniej 50 lat 

od powstania wierzytelności. 

7. Jeżeli w wyniku szczególnych powiązań, o których mowa w art. 11 ust. 1, między 

podmiotem wypłacającym i uzyskującym należności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 

zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby 

między sobą niezależne podmioty, w wyniku czego kwota wypłaconych należności jest 

wyższa od tej, jakiej należałoby oczekiwać, gdyby powiązania te nie istniały, zwolnienie, 

o którym mowa w ust. 3, stosuje się tylko do kwoty należności określonej bez 

uwzględniania warunków wynikających z tych powiązań. Przepisy art. 11 ust. 2 i 3 

stosuje się odpowiednio. 

8. Przepisy ust. 3-7 stosuje się odpowiednio do podmiotów wymienionych w załączniku nr 5 

do ustawy. 

<9. Zwolnienia, o którym mowa w ust. 3, nie stosuje się do spółki, o której mowa w art. 

1 ust. 3 pkt 1.> 

 

Art. 22. 

1. Podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z 

tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu. 

<1a. Zryczałtowany podatek, obliczony zgodnie z ust. 1, od przychodów uzyskiwanych 

przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki, o której mowa w art. 1 
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ust. 3 pkt 1, pomniejsza się o kwotę odpowiadającą iloczynowi procentowego 

udziału komplementariusza w zysku tej spółki i podatku należnego od dochodu tej 

spółki, obliczonego zgodnie z art. 19, za rok podatkowy, z którego przychód z tytułu 

udziału w zysku został uzyskany. 

1b. Kwota pomniejszenia, o którym mowa w ust. 1a, nie może przekroczyć kwoty 

podatku obliczonego zgodnie z ust. 1. 

1c. Przepisy ust. 1a i 1b stosuje się również w przypadku, gdy przychód z tytułu udziału 

w zysku spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1, za dany rok podatkowy zostanie 

uzyskany przez komplementariusza w innym roku niż rok następujący po danym 

roku podatkowym, jednak nie dłużej niż przez 5 kolejnych lat podatkowych, licząc 

od końca roku podatkowego następującego po roku, w którym zysk został 

osiągnięty. 

1d. Przepis ust. 1c stosuje się odpowiednio do podatku dochodowego od przychodów 

(dochodów) komplementariusza z likwidacji spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 

pkt 1, albo z jego wystąpienia z takiej spółki. 

1e. W przypadku komplementariusza uzyskującego przychody z tytułu prawa do 

udziału w zysku w więcej niż jednej spółce, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1, 

pomniejszenie, o którym mowa w ust. 1a, przysługuje w odniesieniu do podatku od 

przychodów uzyskiwanych odrębnie z każdej z tych spółek.> 

2. (uchylony). 

3. (uchylony). 

4. [Zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne 

przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie 

następujące warunki:] <Zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z 

dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, z 

wyjątkiem dochodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w 

zyskach spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1, jeżeli spełnione są łącznie 

następujące warunki:> 

[1) wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób 

prawnych jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę 

lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;] 

<1) wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób 

prawnych jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej;> 

2) uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału 

w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w 

Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie 

członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich 

dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania; 

3) spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów 

(akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1; 

4) spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania 

podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich 

osiągania. 
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4a. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka 

uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w 

zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o 

której mowa w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat. 

4b. Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat 

nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 4 pkt 3, 

przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej 

mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu 

uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku 

posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez 

okres dwóch lat spółka, o której mowa w ust. 4 pkt 2, jest obowiązana do zapłaty 

podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) określonych w ust. 1 

w wysokości 19% dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia 

po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia. 

4c. Przepisy ust. 4-4b stosuje się odpowiednio do: 

1) spółdzielni zawiązanych na podstawie rozporządzenia nr 1435/2003/WE z dnia 22 

lipca 2003 r. w sprawie statutu Spółdzielni Europejskiej (SCE) (Dz. Urz. WE L 207 z 

18.08.2003); 

2) dochodów (przychodów), o których mowa w ust. 1, wypłacanych przez spółki, o 

których mowa w ust. 4 pkt 1, spółkom podlegającym w Konfederacji Szwajcarskiej 

opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu 

na miejsce ich osiągania, przy czym określony w ust. 4 pkt 3 bezpośredni udział 

procentowy w kapitale spółki, o której mowa w ust. 4 pkt 1, ustala się w wysokości 

nie mniejszej niż 25%; 

3) dochodów wypłacanych (przypisanych) na rzecz położonego na terytorium państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa należącego do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej zagranicznego zakładu 

spółki, o której mowa w ust. 4 pkt 2, jeżeli spółka ta spełnia warunki określone w 

ust. 4-4b. 

4d. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, stosuje się: 

1) jeżeli posiadanie udziałów (akcji), o którym mowa w ust. 4 pkt 3, wynika z tytułu 

własności; 

2) w odniesieniu do dochodów uzyskanych z udziałów (akcji) posiadanych na 

podstawie tytułu: 

a) własności, 

b) innego niż własność, pod warunkiem że te dochody (przychody) korzystałyby ze 

zwolnienia, gdyby posiadanie tych udziałów (akcji) nie zostało przeniesione. 

5. (uchylony). 

6. Przepisy ust. 4-4d stosuje się odpowiednio również do podmiotów wymienionych w 

załączniku nr 4 do ustawy, przy czym w przypadku Konfederacji Szwajcarskiej przepisy 

ust. 4-4d mają zastosowanie, jeżeli zostanie spełniony warunek, o którym mowa w ust. 4c 

pkt 2. 
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Art. 25. 

1. Podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 1b, 2a, 3-6a oraz art. 21 i 22, są obowiązani wpłacać na 

rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy pomiędzy 

podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą 

zaliczek należnych za poprzednie miesiące. 

1a.  Zaliczki miesięczne, o których mowa w ust. 1, podatnik wpłaca w terminie do 20 dnia 

każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, z zastrzeżeniem ust. 2a. Zaliczkę za ostatni 

miesiąc roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca 

następnego roku podatkowego. Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni miesiąc, jeżeli 

przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku na 

zasadach określonych w art. 27 ust. 1. 

1b. Podatnicy rozpoczynający działalność, w pierwszym roku podatkowym, z zastrzeżeniem 

ust. 1c, oraz mali podatnicy, mogą wpłacać zaliczki kwartalne w wysokości różnicy 

pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego 

a sumą zaliczek należnych za poprzednie kwartały. Przez kwartał rozumie się kwartał 

roku kalendarzowego. 

1c.  Zaliczki kwartalne, o których mowa w ust. 1b, podatnik wpłaca w terminie do 20 dnia 

każdego miesiąca następującego po kwartale, za który jest wpłacana zaliczka, z 

zastrzeżeniem ust. 2a. Zaliczkę za ostatni kwartał roku podatkowego podatnik wpłaca w 

terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego. Podatnik nie 

wpłaca zaliczki za ostatni kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży 

zeznanie i dokona zapłaty podatku na zasadach określonych w art. 27 ust. 1. 

1d. Do podatników rozpoczynających działalność, którzy zamierzają wpłacać zaliczki 

kwartalne, o których mowa w ust. 1b, przepisy art. 16k ust. 11 stosuje się odpowiednio. 

1e. Podatnicy, którzy wybrali kwartalne wpłaty zaliczek, o których mowa w ust. 1b, mają 

obowiązek w terminie do dnia 20 drugiego miesiąca roku podatkowego zawiadomić w 

formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej metody. 

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1e, dotyczy lat następnych, chyba że podatnik w 

terminie wpłaty pierwszej zaliczki za dany rok podatkowy zawiadomi w formie pisemnej 

właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z kwartalnych wpłat zaliczek. 

2a. Podatnicy uzyskujący w roku podatkowym przychody z działalności rolniczej, określone 

w art. 2 ust. 2, oraz z innych źródeł, u których w roku poprzedzającym rok podatkowy 

udział przychodów z działalności rolniczej w ogólnej kwocie przychodów, ustalony 

zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4e, wynosił co najmniej 50%, mogą wpłacać zaliczki, o 

których mowa w ust. 1-1c, począwszy od dnia 20 października każdego roku. 

3. Przepis ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3a, nie ma zastosowania do podatników, których 

dochody w całości są wolne od podatku, z wyjątkiem podatników, o których mowa w art. 

17 ust. 1, przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym 

przepisie. 

3a. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania także do podatników wymienionych w art. 17 ust. 1 

pkt 4a lit. a. 

4. Jeżeli podatnicy, o których mowa w art. 17 ust. 1, uprzednio zadeklarowali, że przeznaczą 

dochód na cele określone w tych przepisach i dochód ten wydatkowali na inne cele albo 

na cele określone w tych przepisach, ale po terminie w nich określonym - podatek od 

tego dochodu, bez wezwania, wpłaca się do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, 

w którym dokonano wydatku lub w którym upłynął termin do dokonania wydatku; 
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przepis ten stosuje się również do dochodów za lata poprzedzające rok podatkowy, 

zadeklarowanych i niewydatkowanych w tych latach na cele określone w art. 17 ust. 1b, z 

zastrzeżeniem art. 17 ust. 1 pkt 5a. 

4a. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio w przypadku likwidacji podatnika w okresie 

uprawniającym do skorzystania ze zwolnienia. 

5. Podatnik, który złoży właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w formie pisemnej 

oświadczenie, że: 

1) zaprzestał działalności albo 

2) jest podatnikiem, o którym mowa w ust. 4 i nie osiąga przychodów z działalności 

wymienionej w art. 17 ust. 1a pkt 1 oraz nie dokonuje wydatków na cele inne niż 

określone w art. 17 ust. 1b, 1e i 1f 

- jest zwolniony od obowiązków wynikających z ust. 1 od dnia złożenia tego 

oświadczenia. W przypadku zmiany stanu faktycznego uzasadniającego to zwolnienie 

podatnik, bez wezwania, jest obowiązany stosować przepisy ust. 1-4. 

5a. W przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie 

przepisów o swobodzie działalności gospodarczej podatnik jest zwolniony od 

obowiązków wynikających z ust. 1, 1b, 6 i 6a za okres objęty zawieszeniem. 

[5b. Podatnik będący wspólnikiem spółki jawnej, spółki komandytowej lub spółki 

komandytowo-akcyjnej, która zawiesiła wykonywanie działalności gospodarczej na 

podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jest zwolniony, w zakresie 

tej działalności, z obowiązków wynikających z ust. 1, 1b, 6 i 6a za okres objęty 

zawieszeniem.] 

<5b. Podatnik będący wspólnikiem spółki jawnej lub spółki komandytowej, która 

zawiesiła wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o 

swobodzie działalności gospodarczej, jest zwolniony, w zakresie tej działalności, z 

obowiązków wynikających z ust. 1, 1b, 6 i 6a za okres objęty zawieszeniem.> 

5c. Przepisy ust. 5a i 5b stosuje się, jeżeli podatnik nie później niż przed upływem 7 dni od 

dnia złożenia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności 

gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej zawiadomi 

w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o okresie zawieszenia 

wykonywania tej działalności. 

5d. Po okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o 

swobodzie działalności gospodarczej podatnicy, o których mowa w ust. 5a i 5b, wpłacają 

zaliczki według zasad, o których mowa w ust. 1-1c, 6 i 6a. 

6. Podatnicy mogą wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym w uproszczonej 

formie w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu, o którym mowa w 

art. 27 ust. 1, złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Jeżeli w tym 

zeznaniu podatnicy nie wykazali podatku należnego, mogą wpłacać zaliczki miesięczne 

w wysokości 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania złożonego w roku 

poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata. Jeżeli również w tym roku podatnicy 

nie wykazali podatku należnego, nie są możliwe wpłaty zaliczek w uproszczonej formie. 

6a. Jeżeli zeznanie, o którym mowa w art. 27 ust. 1, złożone w roku poprzedzającym dany rok 

podatkowy dotyczy roku podatkowego, który trwał krócej lub dłużej niż 12 kolejnych 

miesięcy - podatnicy mogą wpłacać zaliczki miesięczne za dany rok podatkowy w 

uproszczonej formie w wysokości podatku należnego, wykazanego w tym zeznaniu, 
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przypadającego proporcjonalnie na każdy miesiąc tego roku podatkowego, którego 

zeznanie dotyczy. Jeżeli w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali podatku należnego, 

mogą wpłacać zaliczki miesięczne w sposób wskazany powyżej, z tym że wysokość 

podatku należnego musi wynikać z zeznania złożonego w roku poprzedzającym dany rok 

podatkowy o dwa lata. Przepis ust. 6 zdanie ostatnie stosuje się odpowiednio. 

7. Podatnicy, którzy wybrali formę wpłacania zaliczek na zasadach określonych w ust. 6 i 

6a, są obowiązani: 

1) w formie pisemnej zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego w 

terminie wpłaty pierwszej zaliczki w roku podatkowym, w którym po raz pierwszy 

wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek; 

2) stosować tę formę wpłacania zaliczek w całym roku podatkowym; 

3) wpłacać zaliczki w terminach określonych w ust. 1a i 2a, uwzględniając zasady 

wyrażone w tych przepisach; 

4) (uchylony); 

5) dokonać rozliczenia podatku za rok podatkowy zgodnie z art. 27. 

7a. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dotyczy lat następnych, chyba że podatnik 

w terminie wpłaty pierwszej zaliczki za dany rok podatkowy zawiadomi w formie 

pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z uproszczonej formy 

wpłacania zaliczek. 

8. Przepisy ust. 6, 6a i 7 nie mają zastosowania do podatników, którzy po raz pierwszy 

podjęli działalność w roku poprzedzającym rok podatkowy lub w roku podatkowym. 

9. Jeżeli podatnik złoży korektę zeznania, o którym mowa w art. 27 ust. 1, powodującą 

zmianę wysokości podstawy obliczenia miesięcznych zaliczek płaconych w uproszczonej 

formie, kwota tych zaliczek: 

1)  ulega zwiększeniu lub zmniejszeniu, odpowiednio do zmiany wysokości podstawy 

ich obliczenia - jeżeli zeznanie korygujące zostało złożone w urzędzie skarbowym do 

końca roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, za który zaliczki są 

płacone w formie uproszczonej; 

2)  ulega zwiększeniu lub zmniejszeniu począwszy od miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym została złożona korekta, odpowiednio do zmiany wysokości 

podstawy ich obliczenia - jeżeli zeznanie korygujące zostało złożone w roku 

podatkowym, za który zaliczki są płacone w formie uproszczonej; 

3) nie zmienia się - jeżeli zeznanie korygujące zostało złożone w terminie późniejszym 

niż wymieniony w pkt 1 i 2. 

10. W przypadku gdy właściwy organ podatkowy określi należny podatek dochodowy w 

wysokości innej niż wykazana w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1, albo w 

zeznaniu korygującym, przepisy ust. 9 stosuje się odpowiednio. 

11. Podatnicy będący, od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej do 

pierwszego dnia miesiąca roku podatkowego, w którym rozpoczynają korzystanie ze 

zwolnienia, małymi przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów o działalności 

gospodarczej są zwolnieni z obowiązków wynikających z ust. 1 w roku podatkowym 

następującym bezpośrednio po: 

1) pierwszym roku podatkowym, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 2a - w przypadku gdy 

ten rok podatkowy trwał co najmniej pełnych 10 miesięcy kalendarzowych albo 
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2) drugim roku podatkowym - w przypadkach innych niż wymienione w pkt 1 

- pod warunkiem złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenia o 

korzystaniu z tego zwolnienia; oświadczenie to składa się w formie pisemnej w terminie 

do 20 dnia pierwszego miesiąca roku podatkowego objętego tym zwolnieniem. 

12. Podatnicy korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 11, są obowiązani do 

złożenia zeznania, o którym mowa w art. 27 ust. 1, oraz do uiszczenia należnego podatku 

za rok objęty tym zwolnieniem w pięciu kolejnych latach podatkowych następujących 

bezpośrednio po roku, w którym korzystali ze zwolnienia - w wysokości 20% należnego 

podatku wykazanego w zeznaniu składanym za rok objęty zwolnieniem; podatek ten 

płatny jest w terminach określonych dla złożenia zeznań za pięć kolejnych lat 

podatkowych następujących bezpośrednio po roku objętym tym zwolnieniem. 

13. Przepisy ust. 11 i 12 nie mają zastosowania do podatników: 

1) utworzonych w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, o 

których mowa w art. 3 ust. 1, albo 

[2) utworzonych w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną 

wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą, spółki lub spółek 

niemających osobowości prawnej, albo] 

<2) utworzonych w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą 

fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą, spółek 

niebędących osobami prawnymi, albo > 

3) utworzonych przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału nowo 

utworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo albo 

składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie 

równowartość w złotych kwoty co najmniej 10.000 euro przeliczonej według 

średniego kursu euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia 

roku poprzedzającego rok korzystania ze zwolnienia, przy czym wartość tych 

składników oblicza się, stosując odpowiednio art. 14, albo 

[4) utworzonych przez osoby prawne lub fizyczne wnoszące - tytułem wkładów 

niepieniężnych na poczet ich kapitału - składniki majątku uzyskane przez te osoby w 

wyniku likwidacji podatników, którzy skorzystali ze zwolnień określonych w ust. 11 i 

12, o ile osoby te posiadały udziały lub akcje tych zlikwidowanych podatników, albo] 

<4) utworzonych przez osoby prawne lub fizyczne lub spółki, o których mowa w 

art. 1 ust. 3, wnoszące – tytułem wkładów niepieniężnych na poczet ich kapitału 

– składniki majątku uzyskane przez te osoby lub spółki w wyniku likwidacji 

podatników, którzy skorzystali ze zwolnień określonych w ust. 11 i 12, o ile te 

osoby lub spółki posiadały udziały (akcje) tych zlikwidowanych podatników, 

albo > 

5) którzy uzyskali w okresie poprzedzającym rok korzystania ze zwolnienia, o którym 

mowa w ust. 11, przychód średniomiesięcznie w wysokości stanowiącej 

równowartość w złotych kwoty niższej niż 1.000 euro przeliczonej według średniego 

kursu euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roku 

poprzedzającego rok rozpoczęcia działalności, albo 

6) którzy w okresie poprzedzającym rok korzystania ze zwolnienia zatrudniali, na 

podstawie umowy o pracę, w każdym miesiącu mniej niż 5 osób w przeliczeniu na 

pełne etaty. 
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14. Podatnicy, o których mowa w ust. 11, tracą prawo do zwolnienia, jeżeli: 

1) zostali postawieni w stan likwidacji albo ogłoszona została ich upadłość obejmująca 

likwidację majątku w okresie korzystania ze zwolnienia albo w pięciu następnych 

latach podatkowych, albo 

2) w którymkolwiek z miesięcy roku korzystania ze zwolnienia albo w jednym z pięciu 

następnych lat podatkowych zmniejszą przeciętne miesięczne zatrudnienie na 

podstawie umowy o pracę, o więcej niż 10%, w stosunku do najwyższego 

przeciętnego miesięcznego zatrudnienia w roku poprzedzającym rok podatkowy, 

albo 

3) w roku korzystania ze zwolnienia albo w pięciu następnych latach podatkowych 

osiągną przychody z działalności gospodarczej średniomiesięcznie w wysokości 

stanowiącej równowartość w złotych kwoty niższej niż 1.000 euro przeliczonej 

według średniego kursu euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z 

ostatniego dnia w roku poprzednim, albo 

4) odpowiednio w roku lub za rok korzystania ze zwolnienia lub w pięciu następnych 

latach podatkowych mają zaległości z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu 

państwa, ceł oraz składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, o 

którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 

1027, z późn. zm.); określenie lub wymierzenie w innej formie - w wyniku 

postępowania prowadzonego przez właściwy organ - zaległości z wymienionych 

tytułów nie pozbawia podatnika prawa do skorzystania ze zwolnienia, jeżeli 

zaległość ta wraz z odsetkami za zwłokę zostanie uregulowana w terminie 14 dni od 

dnia doręczenia decyzji ostatecznej. 

15. Przeciętne miesięczne zatrudnienie, o którym mowa w ust. 13 pkt 6 oraz ust. 14 pkt 2, 

ustala się w przeliczeniu na pełne etaty, pomijając liczby po przecinku; w przypadku gdy 

przeciętne miesięczne zatrudnienie jest mniejsze od jedności, przyjmuje się liczbę jeden. 

16. Podatnicy, którzy utracili prawo do zwolnienia: 

1)  w roku podatkowym, w którym korzystają z tego zwolnienia - są obowiązani do 

wpłaty należnych zaliczek w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym utracili prawo do zwolnienia, chyba że przed upływem tego 

terminu złożyli zeznanie i zapłacili podatek na zasadach określonych w art. 27 ust. 1; 

w tych przypadkach nie nalicza się odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu zaliczek 

za poszczególne miesiące roku, w którym podatnicy korzystali ze zwolnienia; 

2) w pierwszych trzech miesiącach roku następującego bezpośrednio po roku, w którym 

korzystali ze zwolnienia - są obowiązani do złożenia zeznania o wysokości 

osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i zapłaty podatku na zasadach określonych 

w art. 27 ust. 1; w tym przypadku nie nalicza się odsetek za zwłokę od zaległości z 

tytułu zaliczek za poszczególne miesiące roku, w którym podatnicy korzystali ze 

zwolnienia; 

3) w okresie od upływu terminu określonego dla złożenia zeznania za rok podatkowy, 

w którym korzystali ze zwolnienia, do końca piątego roku podatkowego 

następującego po roku, w którym korzystali ze zwolnienia - są obowiązani do zapłaty 

należnego podatku, o którym mowa w ust. 12, wraz z odsetkami za zwłokę; odsetki 

nalicza się od dnia następnego po upływie terminu określonego dla złożenia 
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zeznania, o którym mowa w art. 27 ust. 1, w którym mieli obowiązek złożyć to 

zeznanie. 

17. Pomoc, o której mowa w ust. 11 i 12, stanowi pomoc de minimis udzielaną w zakresie i 

na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego 

dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis. 

 

Art. 26. 

[1. Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące 

przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów 

wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1, są obowiązane, jako płatnicy, 

pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2b, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek 

dochodowy od tych wypłat. Jednakże od należności z tytułu odsetek od papierów 

wartościowych wyemitowanych przez Skarb Państwa i zapisanych na rachunkach 

papierów wartościowych albo na rachunkach zbiorczych, wypłacanych na rzecz 

podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, zryczałtowany podatek dochodowy 

pobierają, jako płatnicy, podmioty prowadzące te rachunki, jeżeli wypłata należności 

następuje za ich pośrednictwem. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej 

umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką 

umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla 

celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.] 

<1. Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące 

przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów 

wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1, są obowiązane, jako płatnicy, 

pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2b, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany 

podatek dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w 

art. 22 ust. 1a–1e. Jednakże od należności z tytułu odsetek od papierów 

wartościowych wyemitowanych przez Skarb Państwa i zapisanych na rachunkach 

papierów wartościowych albo na rachunkach zbiorczych, wypłacanych na rzecz 

podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, zryczałtowany podatek dochodowy 

pobierają, jako płatnicy, podmioty prowadzące te rachunki, jeżeli wypłata 

należności następuje za ich pośrednictwem. Zastosowanie stawki podatku 

wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo 

niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem 

udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym 

od podatnika certyfikatem rezydencji.> 

1a. Zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w ust. 1, nie pobiera się, jeżeli 

podatnicy, wymienieni w art. 17 ust. 1, korzystający ze zwolnienia w związku z 

przeznaczeniem dochodów na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, 

złożą płatnikowi najpóźniej w dniu dokonania wypłaty należności oświadczenie, że 

przeznaczą dochody z dywidend oraz z innych przychodów z tytułu udziałów w zyskach 

osób prawnych - na cele wymienione w tym przepisie. 

1b. Jeżeli przychody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3, są uzyskiwane od 

zleceniodawców zagranicznych, zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi 

handlowej są obowiązane przed wyjściem statku z portu polskiego wpłacić na rachunek 

urzędu skarbowego, którym kieruje właściwy według siedziby Morskiej Agencji 

naczelnik urzędu skarbowego należny podatek obliczony od przychodu z tytułu wywozu 

ładunku i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim. Dowód wpłaty podatku 
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zagraniczne przedsiębiorstwo morskiej żeglugi handlowej jest obowiązane przekazać 

właściwej miejscowo Morskiej Agencji. Jeżeli jednak przed wyjściem statku z portu 

polskiego nie jest możliwe ustalenie wysokości przychodu za wywóz ładunków i 

pasażerów, zagraniczne przedsiębiorstwo morskiej żeglugi handlowej jest obowiązane 

wpłacić zaliczkę na podatek od przewidywanego przychodu, a następnie w ciągu 60 dni 

od dnia wyjścia z portu wpłacić różnicę między kwotą należnego podatku a kwotą 

wpłaconej zaliczki. 

1c. Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują 

wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1, w 

związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 3 oraz art. 22 

ust. 4, stosują zwolnienia wynikające z tych przepisów wyłącznie pod warunkiem 

udokumentowania przez spółkę, o której mowa w art. 21 ust. 3 pkt 2 albo w art. 22 ust. 4 

pkt 2, mającą siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii 

Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego: 

1) jej miejsca siedziby dla celów podatkowych, uzyskanym od niej certyfikatem 

rezydencji, lub 

2) istnienia zagranicznego zakładu - zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ 

administracji podatkowej państwa, w którym znajduje się jej siedziba lub zarząd, 

albo przez właściwy organ podatkowy państwa, w którym ten zagraniczny zakład 

jest położony. 

1d. Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące 

przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów 

wymienionych w art. 21 ust. 1 na rzecz podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, 

prowadzących działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

zagraniczny zakład, nie pobierają zryczałtowanego podatku od dokonywanych wypłat 

pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika, o którym mowa w art. 3 

ust. 2, prowadzącego działalność 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 ust. 3d stosuje się odpowiednio. 

1e. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1d, powinno zawierać dane identyfikujące 

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. 

1f.  W przypadku należności, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1, 

wypłacanych na rzecz spółki, o której mowa w art. 21 ust. 3 pkt 2 oraz art. 22 ust. 4 pkt 2, 

lub jej zagranicznego zakładu, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające 

osobowości prawnej, które dokonują wypłat tych należności, stosują zwolnienia 

wynikające z art. 21 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4, z uwzględnieniem ust. 1c, pod warunkiem 

uzyskania pisemnego oświadczenia, że w stosunku do wypłacanych należności spełnione 

zostały warunki, o których mowa odpowiednio w art. 21 ust. 3a i 3c lub w art. 22 ust. 4 

pkt 4. 

1g. Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące 

przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów 

wymienionych w art. 21 ust. 1 lub art. 22 ust. 1 na rzecz podmiotów wymienionych w art. 
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6 ust. 1 pkt 10a i 11a, stosują zwolnienia wynikające z tych przepisów wyłącznie pod 

warunkiem: 

1) udokumentowania przez podmiot, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10a i 11a, jego 

miejsca siedziby dla celów podatkowych, uzyskanym od tego podmiotu certyfikatem 

rezydencji, oraz 

2) złożenia przez podmiot, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10a i 11a, pisemnego 

oświadczenia, że jest rzeczywistym właścicielem wypłaconych przez płatnika 

należności oraz spełnia on warunki, o których mowa w tych przepisach. 

1h. Ocena warunków określonych w ust. 1g dokonywana jest niezależnie od warunku 

istnienia podstawy prawnej do wymiany informacji podatkowej między Rzecząpospolitą 

Polską a państwem należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym 

podmiot wymieniony w art. 6 ust. 1 pkt 10a i 11a ma siedzibę. 

[2. W razie przeznaczenia dochodu na podwyższenie kapitału zakładowego, a w 

spółdzielniach funduszu udziałowego, płatnicy, o których mowa w ust. 1, pobierają 

podatek w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu 

rejestrowego o dokonaniu wpisu o podwyższeniu kapitału zakładowego, a w 

spółdzielniach od dnia podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały o podwyższeniu 

funduszu udziałowego. W tym przypadku podatnikom nie przysługuje uprawnienie do 

złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1a.] 

<2. W razie przeznaczenia dochodu na podwyższenie kapitału zakładowego, a w 

spółdzielniach funduszu udziałowego, płatnicy, o których mowa w ust. 1, pobierają 

podatek w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu 

rejestrowego o dokonaniu wpisu o podwyższeniu kapitału zakładowego, a w 

przypadku braku wymogu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego – od dnia 

podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały o podwyższeniu tego kapitału, a w 

spółdzielniach – od dnia podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały o 

podwyższeniu funduszu udziałowego. W tym przypadku podatnikom nie 

przysługuje uprawnienie do złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1a.> 

2a. W przypadku gdy wypłata należności z tytułu określonego w art. 21 ust. 1 lub w art. 22 

ust. 1 dokonywana jest na rzecz podatników będących osobami uprawnionymi z 

papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie 

została płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w ustawie, o której mowa w art. 4a 

pkt 15, podatek, o którym mowa w ust. 1, płatnik pobiera w wysokości wynikającej z art. 

21 ust. 1 albo art. 22 ust. 1 od łącznej wartości dochodów (przychodów) przekazanych 

przez niego na rzecz wszystkich takich podatników za pośrednictwem posiadacza 

rachunku zbiorczego. W tym przypadku przepisów ust. 1a, 1c, 1d, 1f, 1g oraz 3b-3d nie 

stosuje się w zakresie dotyczącym podatników, których tożsamość nie została płatnikowi 

ujawniona. 

2b. W przypadku i w zakresie określonych w ust. 2a, a także w przypadku przychodów z 

tytułu odsetek od papierów wartościowych wyemitowanych przez Skarb Państwa i 

zapisanych na rachunkach zbiorczych, wypłacanych na rzecz podatników, o których 

mowa w art. 3 ust. 2, do poboru podatku obowiązane są podmioty prowadzące rachunki 

zbiorcze, za pośrednictwem których należność jest wypłacana. Podatek pobiera się w 

dniu przekazania należności z danego tytułu do dyspozycji posiadacza rachunku 

zbiorczego. 
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3. Płatnicy, o których mowa w ust. 1, przekazują kwoty podatku w terminie do 7 dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym zgodnie z ust. 1, 2-2b pobrano podatek, 

na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy 

według siedziby podatnika, a w przypadku podatników wymienionych w art. 3 ust. 2 oraz 

podatników będących osobami uprawnionymi z papierów wartościowych zapisanych na 

rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona w trybie 

przewidzianym w ustawie, o której mowa w art. 4a pkt 15 - na rachunek urzędu 

skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach 

opodatkowania osób zagranicznych. Płatnicy są obowiązani przesłać podatnikom, o 

których mowa w: 

1) art. 3 ust. 1 - informację o wysokości pobranego podatku, 

2) art. 3 ust. 2, oraz urzędowi skarbowemu - informację o dokonanych wypłatach i 

pobranym podatku 

- sporządzone według ustalonego wzoru. 

Obowiązek przesłania tych informacji podatnikom oraz urzędowi skarbowemu nie 

powstaje w przypadku i w zakresie określonych w ust. 2a zdanie pierwsze. 

3a. Płatnicy są obowiązani przesłać informację, o której mowa w ust. 3 pkt 1, w terminie 

przekazania kwoty pobranego podatku, a informację, o której mowa w ust. 3 pkt 2, w 

terminie do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w 

którym dokonano wypłat, o których mowa w ust. 1, również wówczas, gdy płatnik w 

roku podatkowym sporządzał i przekazywał informacje w trybie przewidzianym w ust. 

3b. 

3b. Na pisemny wniosek podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2, płatnik, w terminie 14 dni 

od dnia złożenia tego wniosku, jest obowiązany do sporządzenia i przesłania podatnikowi 

oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik właściwy w sprawach 

opodatkowania osób zagranicznych, informacji, o której mowa w ust. 3 pkt 2. 

3c. W razie zaprzestania przez płatnika prowadzenia działalności przed upływem terminu, o 

którym mowa w ust. 3a, płatnik przekazuje informację, o której mowa w ust. 3 pkt 2, w 

terminie do dnia zaprzestania działalności. 

3d. Informację, o której mowa w ust. 3 pkt 2, sporządzają i przekazują również podmioty, 

które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 

ust. 1, gdy na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub ustawy nie 

są obowiązane do poboru podatku. Przepisy ust. 3b i 3c stosuje się odpowiednio. 

4. Podatnicy, o których mowa w ust. 1a, są obowiązani, bez wezwania, wpłacić należny 

zryczałtowany podatek na rachunek urzędu skarbowego określonego w ust. 3, jeżeli 

dochody z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziałów w zyskach osób 

prawnych, od których płatnik nie pobrał podatku w związku z oświadczeniem, o którym 

mowa w ust. 1a, zostały wydatkowane na inne cele niż wymienione w art. 17 ust. 1. 

5. Podatek, o którym mowa w ust. 4, wpłaca się do 20 dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym dokonano tego wydatku. 

6.  W przypadku dochodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 i 8, spółka przejmująca, 

nowo zawiązana lub powstała w wyniku przekształcenia jest obowiązana jako płatnik, w 

terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał dochód, 

wpłacić podatek, o którym mowa w art. 22 ust. 1, na rachunek urzędu skarbowego, 

którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika, a w 

przypadku podatników wymienionych w art. 3 ust. 2 oraz podatników będących osobami 
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uprawnionymi z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których 

tożsamość nie została płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w ustawie, o której 

mowa w art. 4a pkt 15 - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik 

urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Podatnik 

jest obowiązany przed tym terminem przekazać płatnikowi kwotę tego podatku. W 

terminie wpłaty podatku płatnik jest obowiązany przesłać podatnikowi informację o 

wpłaconym podatku, sporządzoną według ustalonego wzoru. Obowiązek przesłania 

informacji o wpłaconym podatku nie powstaje w przypadku i w zakresie określonych w 

ust. 2a zdanie pierwsze. 

7. Wypłata, o której mowa w ust. 1, 1c i 1d, oznacza wykonanie zobowiązania w 

jakiejkolwiek formie, w tym poprzez zapłatę, potrącenie lub kapitalizację odsetek. 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 3 

LISTA PODMIOTÓW, DO KTÓRYCH ZASTOSOWANIE MAJĄ ART. 10 UST. 6, 

ART. 12 UST. 11, ART. 15 UST. 8, ART. 16 UST. 9, ART. 25A UST. 2 USTAWY 

 

Lp. 

 

 Państwo członkowskie Unii 

Europejskiej 

 Zakres podmiotowy 

 

1  2  5 

1 

 

 Królestwo Belgii 

 

 spółki utworzone według prawa belgijskiego, określane 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", 

przedsiębiorstwa publiczne, które przybrały jedną z 

wymienionych wyżej form prawnych, i inne spółki utworzone 

zgodnie z przepisami prawa belgijskiego podlegające 

opodatkowaniu belgijskim podatkiem dochodowym od osób 

prawnych 

2 

 

 Królestwo Danii 

 

 spółki utworzone według prawa duńskiego, określane jako: 

"aktieselskab" i "anpartsselskab" oraz inne spółki podlegające 

opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od 

osób prawnych, w takim zakresie, w jakim ich dochód 

podlegający opodatkowaniu jest obliczany i opodatkowany 

zgodnie z ustawodawstwem podatkowym mającym 

zastosowanie do "aktieselskaber" 

3 

 

 Królestwo Hiszpanii 

 

 spółki utworzone według prawa hiszpańskiego, określane jako: 

"sociedad anónima", "sociedad comanditaria por acciones", 

"sociedad de responsabilidad limitada", jak również podmioty 

prawa publicznego, które działają na podstawie prawa 

prywatnego 

4 

 

 Królestwo Niderlandów 

 

 spółki utworzone według prawa niderlandzkiego, określane 

jako: "naamloze vennootschap", "besloten vennootschap met 

beperkte aansprakelijkheid", "open commanditaire 
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vennootschap", "coöperatie", "onderlinge 

waarborgmaatschappij", "fonds voor gemene rekening", 

"vereniging op coöperatieve grondslag", "vereniging welke op 

onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling 

optreedt" oraz inne spółki utworzone zgodnie z prawem 

niderlandzkim podlegające opodatkowaniu niderlandzkim 

podatkiem dochodowym od osób prawnych 

5 

 

 Królestwo Szwecji 

 

 spółki utworzone według prawa szwedzkiego, określane jako: 

"aktiebolag", "bankaktiebolag", "försäkringsaktiebolag", 

"ekonomiska föreningar", "sparbanker" oraz "ömsesidiga 

försäkringsbolag" 

6 

 

 Republika Malty 

 

 spółki utworzone według prawa maltańskiego, określane jako: 

"Kumpaniji ta' Responsabilita Limitata" oraz "Socjetajiet en 

commandite li l-kapital taghhom maqsum f'azzjonijiet" 

7 

 

 Republika Austrii 

 

 spółki utworzone według prawa austriackiego, określane jako: 

"Aktiengesellschaft", "Gesellschaft mit beschränkter Haftung" 

oraz "Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften" 

8 

 

 Republika Cypryjska 

 

 spółki utworzone według prawa cypryjskiego: "εταιρείες" jak 

określono w przepisach dotyczących podatku dochodowego 

9 

 

 Republika Czeska 

 

 spółki utworzone według prawa czeskiego, określane jako: 

"akciová společnost" oraz "společnost s ručením omezeným" 

10 

 

 Republika Estońska 

 

 spółki utworzone według prawa estońskiego, określane jako: 

"täisühing", "usaldusühing", "osaühing", "aktsiaselts" oraz 

"tulundusühistu" 

11 

 

 Republika Federalna 

Niemiec 

 

 spółki utworzone według prawa niemieckiego, określane jako: 

"Aktiengesellschaft", "Kommanditgesellschaft auf Aktien", 

"Gesellschaft mit beschränkter Haftung", "Versicherungsverein 

auf Gegenseitigkeit", "Erwerbsund Wirtschaftsgenossenschaft", 

"Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des 

öffentlichen Rechts" i inne spółki utworzone zgodnie z 

przepisami prawa niemieckiego podlegające opodatkowaniu 

niemieckim podatkiem dochodowym od osób prawnych 

12 

 

 Republika Finlandii 

 

 spółki utworzone według prawa fińskiego, określane jako: 

"osakeyhtiö"/"aktiebolag", "osuuskunta"/"andelslag", 

"säästöpankki"/"sparbank" oraz 

"vakuutusyhtiö"/"försäkringsbolag" 

13 

 

 Republika Francuska 

 

 spółki utworzone według prawa francuskiego, określane 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 podlegają podatkowi dochodowemu od osób 

prawnych, "coopératives", "unions de coopératives", 

przemysłowe i handlowe instytucje publiczne oraz 

przedsiębiorstwa i inne spółki utworzone zgodnie z przepisami 

prawa francuskiego podlegające opodatkowaniu francuskim 

podatkiem dochodowym od osób prawnych 

14 

 

 Republika Grecka 

 

 spółki utworzone według prawa greckiego, określane jako: 

"ανώνυμη εταιρεία", "εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)" 

 

15 

 

 Irlandia 

 

 spółki utworzone lub istniejące według prawa irlandzkiego, 

podmioty zarejestrowane zgodnie z Industrial and Provident 
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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  spółki utworzone według prawa litewskiego 

17 

 

 Republika Łotewska 

 

 spółki utworzone według prawa łotewskiego, określane jako: 

"akciju sabiedrība" oraz "sabiedrība ar ierobežotu atbildību" 

18 

 

 Republika Portugalska 

 

 spółki handlowe lub spółki prawa cywilnego mające formę 

handlową, jak również inne osoby prawne prowadzące 

działalność przemysłową lub handlową, które są utworzone 

zgodnie z prawem portugalskim 

19 

 

 Republika Słowacka 

 

 spółki utworzone według prawa słowackiego, określane jako: 

"akciová spoločnost'", "spoločnost' s ručením obmedzeným", 

"komanditná spoločnost'" 

20 

 

 Republika Słowenii 

 

 spółki utworzone według prawa słoweńskiego, określane jako: 

"delniška družba", "komanditna družba", "družba z omejeno 

odgovornostjo" 

21 

 

 Republika Węgierska 

 

 spółki utworzone według prawa węgierskiego, określane jako: 

"közkereseti társaság", "betéti társaság", "közös vállalat", 

"korlátolt felelősségű társaság", "részvénytársaság", 

"egyesülés", "közhasznú társaság" oraz "szövetkezet" 

22 

 

 Republika Włoska 

 

 spółki utworzone według prawa włoskiego, określane 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 działalność jest w całości lub w 

przeważającej części handlowa 

23 

 

 Wielkie Księstwo 

Luksemburga 

 

 spółki utworzone według prawa luksemburskiego, określane 

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'épargne-

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 spółki utworzone zgodnie z przepisami 

prawa luksemburskiego podlegające opodatkowaniu 

luksemburskim podatkiem dochodowym od osób prawnych 

24 

 

 Zjednoczone Królestwo 

Wielkiej Brytanii i Irlandii 

Północnej 

 spółki utworzone według prawa Zjednoczonego Królestwa 

25 

 

  

 

 spółki (SE) utworzone zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) 

nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu 

spółki europejskiej (SE) i dyrektywą Rady 2001/86/EWG z dnia 

8 października 2001 r. uzupełniającą statut spółki europejskiej w 

odniesieniu do uczestnictwa pracowników; spółdzielnie (SCE) 

utworzone zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1435/2003 

z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie statutu spółdzielni 

europejskiej (SCE) i dyrektywą Rady 2003/72/WE z dnia 22 

lipca 2003 r. uzupełniającą statut spółdzielni europejskiej w 

odniesieniu do zaangażowania pracowników 

26 

 

 Republika Bułgarii 

 

 spółki prawa bułgarskiego, określane jako: 

"събирателното дружество", "командитното дружество", 
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"дружеството с ограничена отговорност", "акционерното 

дружество", "командитното дружество с акции", 

"кооперации", "кооперативни съюзи" oraz "държавни 

предприятия" utworzone zgodnie z przepisami prawa 

bułgarskiego i prowadzące działalność gospodarczą 

27 

 

 Rumunia 

 

 spółki prawa rumuńskiego, określane jako: "societăţi pe 

acţiuni", "societăţi în comandită pe acţiuni", "societăţi cu 

răspundere limitată" 

<29 Rzeczpospolita Polska spółki utworzone według prawa polskiego, określane 

jako: „spółka akcyjna”, „spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością”> 

 

 

 

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

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

 

Art. 5a. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

pkt 1-11 pominięte 

[12) dyskoncie - oznacza to różnicę między kwotą uzyskaną z wykupu papieru 

wartościowego przez emitenta a ceną zakupu papieru wartościowego na rynku 

pierwotnym lub wtórnym, a w przypadku nabycia papierów wartościowych w drodze 

spadku lub darowizny dyskonto oznacza różnicę pomiędzy ceną wykupu a ceną 

zakupu tych papierów przez spadkodawcę lub darczyńcę;] 

<12) dyskoncie – oznacza to różnicę między kwotą uzyskaną z wykupu papieru 

wartościowego przez emitenta a wydatkami poniesionymi na nabycie papieru 

wartościowego na rynku pierwotnym lub wtórnym, a w przypadku nabycia 

papieru wartościowego w drodze spadku lub darowizny – różnicę między kwotą 

uzyskaną z wykupu a wydatkami poniesionymi przez spadkodawcę lub 

darczyńcę na nabycie tego papieru wartościowego;> 

pkt 13-26 pominięte 

27) rachunku zbiorczym - oznacza to rachunek zbiorczy w rozumieniu ustawy z dnia 29 

lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi[.]<;> 

<28) spółce – oznacza to będącą podatnikiem podatku dochodowego od osób 

prawnych:  

a) spółkę kapitałową, w tym także spółkę zawiązaną na podstawie 

rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w 

sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz. Urz. WE L 294 z 10.11.2001, 

str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 4, str. 

251), 

b) spółkę kapitałową w organizacji, 



- 59 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

c) spółkę komandytowo-akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

d) spółkę niemającą osobowości prawnej mającą siedzibę lub zarząd w innym 

państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego 

państwa jest traktowana jak osoba prawna i podlega w tym państwie 

opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich 

osiągania; 

29) udziale (akcji) – oznacza to również ogół praw i obowiązków wspólnika w spółce, 

o której mowa w pkt 28 lit. c i d; 

30) kapitale zakładowym – oznacza to również kapitał podstawowy spółki, o której 

mowa w pkt 28 lit. c i d; 

31) udziale w zyskach osób prawnych – oznacza to również udział w zyskach spółek, 

o których mowa w pkt 28 lit. c i d; 

32) objęciu udziału (akcji) – oznacza to również uzyskanie przez wspólnika spółki, o 

której mowa w pkt 28 lit. c i d, ogółu praw i obowiązków wspólnika w tej spółce; 

33) wspólniku – oznacza to również akcjonariusza.> 

 

Art. 5b. 

1. Za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione 

są następujące warunki: 

1) odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich 

wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów 

niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności; 

2) są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych 

przez zlecającego te czynności; 

3) wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z 

prowadzoną działalnością. 

[2. Jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niemająca osobowości 

prawnej, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 

ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3.] 

<2. Jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą 

prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 

8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3.> 

 

Art. 9. 

1. Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z 

wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których 

na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. 

1a. Jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, przedmiotem 

opodatkowania w danym roku podatkowym jest, z zastrzeżeniem art. 29-30c, art. 30e 

oraz art. 44 ust. 7e i 7f, suma dochodów z wszystkich źródeł przychodów. 

2. Dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest 

nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku 
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podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą 

ze źródła przychodów. 

3. O wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można 

obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących 

pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie 

może przekroczyć 50% kwoty tej straty. 

3a. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania do strat: 

1) z odpłatnego zbycia rzeczy i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 

8, oraz 

2) ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku dochodowego. 

4. Przepis ust. 3 ma zastosowanie do straty z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli 

dochód z działów specjalnych produkcji rolnej przez okres następnych pięciu kolejnych 

lat podatkowych ustalany jest na podstawie ksiąg. 

5. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio, gdy w okresie, o którym mowa w tym przepisie, 

podatnik jest opodatkowany na zasadach określonych w rozdziale 2 ustawy o 

zryczałtowanym podatku dochodowym. W tym przypadku obniża się przychód, o którym 

mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. 

[6. Przepis ust. 3 ma zastosowanie do strat z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach 

mających osobowość prawną, papierów wartościowych, w tym z odpłatnego zbycia 

pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka) i odpłatnego zbycia pochodnych 

instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających, oraz z tytułu 

objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w 

spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub 

jego zorganizowana część.] 

<6. Przepis ust. 3 ma zastosowanie do strat z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w 

spółce, papierów wartościowych, w tym z odpłatnego zbycia pożyczonych papierów 

wartościowych (sprzedaż krótka) i odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów 

finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających, oraz z tytułu objęcia 

udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, w zamian za wkład 

niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.> 

 

Art. 9a. 

1. Dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są 

opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że 

podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub 

oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o 

zryczałtowanym podatku dochodowym. Podatnicy podejmujący działalność gospodarczą 

wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o 

zryczałtowanym podatku dochodowym mogą złożyć na podstawie przepisów o 

swobodzie działalności gospodarczej. 

2. Podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z 

pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym 

przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do 

dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu 

opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności 
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gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie 

działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych 

przepisów - pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, 

nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. 

3. [Jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z 

działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w 

zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz 

byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co 

najmniej jeden ze wspólników:] <Jeżeli podatnik, który wybrał sposób 

opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej 

prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niebędącej 

osobą prawną przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego 

pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden 

ze wspólników:> 

1) (uchylony), 

2) wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym 

- w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku 

podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany 

do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy 

zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od 

zaległości z tytułu tych zaliczek. 

4. Wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, 

dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 stycznia roku 

podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złoży w tym terminie pisemny wniosek 

lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o 

zryczałtowanym podatku dochodowym. 

[5. Jeżeli podatnik: 

1) prowadzi działalność gospodarczą samodzielnie i jest wspólnikiem spółki lub spółek 

niemających osobowości prawnej, 

2) jest wspólnikiem spółek niemających osobowości prawnej 

- wybór sposobu opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, dotyczy wszystkich form 

prowadzenia tej działalności, do których mają zastosowanie przepisy ustawy.] 

<5. Jeżeli podatnik: 

1) prowadzi działalność gospodarczą samodzielnie i jest wspólnikiem spółki 

niebędącej osobą prawną, 

2) jest wspólnikiem spółki niebędącej osobą prawną 

– wybór sposobu opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, dotyczy wszystkich form 

prowadzenia tej działalności, do których mają zastosowanie przepisy ustawy.> 

6. Dochody osiągane przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, są 

opodatkowane na zasadach określonych w ustawie, chyba że podatnicy złożą 

właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenia o wyborze 

opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach 

określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. 
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7. Podatnicy, którzy dochody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 4, ustalają na 

podstawie prowadzonych ksiąg, mogą wybrać sposób opodatkowania tych dochodów na 

zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia 

właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie, o którym mowa w art. 43 ust. 

1, pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jeżeli podatnik 

rozpoczyna prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej w trakcie roku 

podatkowego - w terminie, o którym mowa w art. 43 ust. 3. Przepis ust. 5 stosuje się 

odpowiednio. 

8. Wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 7, 

dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 30 listopada roku 

poprzedzającego rok podatkowy, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika 

urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania. 

 

Art. 10. 

1. Źródłami przychodów są: 

1) stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo 

w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją 

rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta; 

2) działalność wykonywana osobiście; 

3) pozarolnicza działalność gospodarcza; 

4) działy specjalne produkcji rolnej; 

5) (uchylony); 

6) najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym 

charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji 

rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na 

prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku 

związanych z działalnością gospodarczą; 

7) kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych 

innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c; 

8) odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2: 

a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, 

b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego 

oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, 

c) prawa wieczystego użytkowania gruntów, 

d) innych rzeczy, 

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i 

zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw 

majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku 

kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - 

przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w 

przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany; 

9) inne źródła. 

2. Przepisów ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia: 
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1) na podstawie umowy przewłaszczenia w celu zabezpieczenia wierzytelności, w tym 

pożyczki lub kredytu - do czasu ostatecznego przeniesienia własności przedmiotu 

umowy; 

[2) w formie wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki mającej osobowość prawną 

lub spółdzielni środków obrotowych, środków trwałych lub wartości niematerialnych 

i prawnych;] 

<2) w formie wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki lub spółdzielni środków 

obrotowych, środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych;> 

3) składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3, 

nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między 

pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku 

zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat. 

3. Przepisy ust. 1 pkt 8 mają zastosowanie do odpłatnego zbycia wykorzystywanych na 

potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów 

specjalnych produkcji rolnej: budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim 

budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim 

lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub 

udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego 

własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa 

do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie. 

 

Art. 17. 

1. Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się: 

1) odsetki od pożyczek; 

2) odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych lub w 

innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, z wyjątkiem 

środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą; 

3) odsetki (dyskonto) od papierów wartościowych; 

[4) dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których 

podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną lub 

spółdzielni, w tym również: 

a) dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy 

emerytalnych na rachunkach ilościowych, 

b) oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej (dochodu 

ogólnego) w spółdzielniach, 

c) podział majątku likwidowanej spółki (spółdzielni), 

d) wartość dokonanych na rzecz udziałowców i akcjonariuszy nieodpłatnych lub 

częściowo odpłatnych świadczeń, określoną według zasad wynikających z art. 11 

ust. 2-2b;] 

<4) dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, 

których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce lub spółdzielni, w tym 

również: 

a) dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy 

emerytalnych na rachunkach ilościowych, 
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b) oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej (dochodu 

ogólnego) w spółdzielniach, 

c) podział majątku likwidowanej osoby prawnej lub spółki, 

d) wartość dokonanych na rzecz wspólników spółek, nieodpłatnych lub 

częściowo odpłatnych świadczeń, określoną według zasad wynikających z 

art. 11 ust. 2–2b;> 

5) przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 1c; 

6) należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z: 

[a) odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz 

papierów wartościowych,] 

<a) odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych,> 

b) realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 

3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi; 

7) przychody z odpłatnego zbycia prawa poboru, w tym również ze zbycia prawa 

poboru akcji nowej emisji przez pracowniczy fundusz emerytalny w imieniu członka 

funduszu; 

8) przychody członków pracowniczych funduszy emerytalnych z tytułu przeniesienia 

akcji złożonych na rachunkach ilościowych do aktywów tych funduszy; 

[9) nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo 

wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny;] 

<9) nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, 

objętych w zamian za wkład niepieniężny;> 

<9a) u wspólnika, określoną w umowie spółki, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c i 

d, wartość wkładu niepieniężnego wniesionego w postaci rzeczy lub praw, w 

zamian za który wspólnikowi nie są wydawane udziały (akcje), o których mowa 

w pkt 9;> 

10) przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z 

realizacji praw z nich wynikających. 

1a. Przychód określony w ust. 1 pkt 9 powstaje w dniu: 

1) zarejestrowania spółki albo 

2) wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki, albo 

3) wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym 

podwyższeniem kapitału zakładowego. 

<1aa. Przychód określony w ust. 1 pkt 9a powstaje w dniu przeniesienia na spółkę, o 

której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c i d, własności przedmiotu wkładu 

niepieniężnego.> 

1b. Przychód określony w ust. 1 pkt 10 powstaje w momencie realizacji praw wynikających z 

pochodnych instrumentów finansowych. 

1c. Nie ustala się przychodu z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa subfunduszu funduszu 

inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami, w przypadku zamiany jednostek 

uczestnictwa subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu tego samego 
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funduszu inwestycyjnego, dokonanej na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o 

funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.). 

[2. Przy ustalaniu wartości przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. c, pkt 6, 7, 9 i 10, 

stosuje się odpowiednio przepisy art. 19.] 

<2. Przy ustalaniu wartości przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. c, pkt 6, 7 i 

9–10, stosuje się odpowiednio przepisy art. 19.> 

3. (uchylony). 

4. (uchylony). 

 

Art. 21. 

1. Wolne od podatku dochodowego są: 

pkt 1-50 pominięte 

[50a) wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej w części 

stanowiącej koszt nabycia lub objęcia udziałów (akcji) albo wkładów w spółdzielni;] 

<50a) wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub 

spółki, w części stanowiącej koszt nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w tej 

spółce lub udziałów w zyskach osoby prawnej;> 

50b) przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących 

przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej 

osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych 

przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź 

wystąpienia z takiej spółki; 

[51) przychody otrzymane z tytułu zwrotu dopłat wniesionych uprzednio, zgodnie z 

odrębnymi przepisami, do spółki mającej osobowość prawną - do wysokości 

wniesionych dopłat;] 

<51) przychody otrzymane z tytułu zwrotu dopłat wniesionych uprzednio, zgodnie z 

odrębnymi przepisami, do spółki – do wysokości wniesionych dopłat;> 

pkt 52-104 pominięte 

[105) dochód uzyskany ze zbycia akcji (udziałów) otrzymanych w drodze spadku albo 

darowizny - w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i 

darowizn;] 

<105) dochód uzyskany ze zbycia udziałów w spółce kapitałowej, papierów 

wartościowych oraz tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, 

otrzymanych w drodze darowizny – w części odpowiadającej kwocie 

zapłaconego podatku od spadków i darowizn;> 

106) odszkodowania otrzymane na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa Narodów 

Zjednoczonych wypłacone osobom poszkodowanym na skutek działań wojennych w 

Kuwejcie; 

107) nagrody wypłacone na podstawie przepisów wydanych przez właściwego ministra 

w sprawie organizowania zajęć rehabilitacyjnych w szpitalach psychiatrycznych i 

nagradzania uczestników tych zajęć; 
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108) kwoty pomocy pieniężnej i wartość innych świadczeń finansowanych ze środków 

budżetowych przyznawanych repatriantom oraz osobom, które ubiegają się o status 

uchodźcy; 

[109) nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo 

wkładów w spółdzielni - objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci 

przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części;] 

<109) przychody, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 i 9a, jeżeli przedmiotem 

wkładu niepieniężnego jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część;> 

pkt 110-137 pominięte 

ust. 1a-18 pominięte 

[19. Zwolnieniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 122, nie podlegają środki stanowiące zwrot 

wydatków poniesionych na realizację zadania publicznego lub przedsięwzięcia będącego 

przedmiotem umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym przez partnera prywatnego lub 

za jego pośrednictwem oraz środki przeznaczone na nabycie udziałów lub akcji w spółce 

handlowej.] 

<19. Zwolnieniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 122, nie podlegają środki stanowiące 

zwrot wydatków poniesionych na realizację zadania publicznego lub 

przedsięwzięcia będącego przedmiotem umowy o partnerstwie publiczno-

prywatnym przez partnera prywatnego lub za jego pośrednictwem oraz środki 

przeznaczone na nabycie udziałów (akcji) w spółce zawiązanej w celu realizacji 

umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.> 

ust. 20-33 pominięte 

 

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 
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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 - 

na dzień objęcia tych udziałów (akcji), wkładów - ustala się koszt uzyskania, przychodu, o 

którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9, w wysokości:] <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 – na dzień objęcia tych 

udziałów (akcji), wkładów – ustala się koszt uzyskania przychodu, o którym mowa 

w art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a, 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,] 

<a) określonej zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a – jeżeli przedmiotem 

wkładu są udziały (akcje) albo wkłady 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; 
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[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.] 

<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 udziałów (akcji), nie wyższej jednak niż ich wartość, 

określona zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a, z dnia objęcia – w przypadku 

gdy 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 

ust. 1, określonej na dzień objęcia tych udziałów (akcji), wkładów, nie wyższej jednak 

niż ich wartość nominalna z dnia objęcia.] 

<1f. W przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce objętych w zamian za 

wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji), koszt uzyskania 

przychodów ustala się w wysokości: 

1) określonej zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a – jeżeli przedmiotem wkładu są 

udziały (akcje) 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 ust. 1, określonej na dzień objęcia tych udziałów (akcji), nie wyższej jednak 

niż wartość tych udziałów (akcji) z dnia ich objęcia, określona zgodnie z art. 17 

ust. 1 pkt 9 albo 9a.> 

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. 
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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. 

<1m. W przypadku odpłatnego zbycia udziałów w spółce kapitałowej oraz papierów 

wartościowych, wykupu przez emitenta papierów wartościowych albo odkupienia 

(umorzenia) tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, a także zwrotu 

wkładów albo udziałów w spółdzielni, nabytych przez podatnika w drodze spadku, 

kosztami uzyskania przychodu są wydatki poniesione przez spadkodawcę w celu 

objęcia lub nabycia tych udziałów w spółce kapitałowej oraz papierów 

wartościowych, udziałów albo wkładów w spółdzielni, a także na nabycie tych 

tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych.> 

ust. 2-13 pominięte 

 

Art. 22g. 

1. Za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z 

uwzględnieniem ust. 2-18, uważa się: 

1) w razie odpłatnego nabycia - cenę ich nabycia; 
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1a) w razie częściowo odpłatnego nabycia - cenę ich nabycia powiększoną o wartość 

przychodu, określonego w art. 11 ust. 2b; 

2) w razie wytworzenia we własnym zakresie - koszt wytworzenia; 

3) w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób - 

wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o 

nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości; 

4) w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego (aportu) wniesionego do spółki 

niebędącej osobą prawną: 

a) wartość początkową, od której dokonywane były odpisy amortyzacyjne - jeżeli 

przedmiot wkładu był amortyzowany, 

b) wydatki poniesione na nabycie lub wytworzenie przedmiotu wkładu, 

niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie - jeżeli 

przedmiot wkładu nie był amortyzowany, 

c) wartość określoną zgodnie z art. 19 - jeżeli ustalenie wydatków na nabycie lub 

wytworzenie przedmiotu wkładu przez wspólnika wnoszącego wkład, będącego 

osobą fizyczną, jest niemożliwe i przedmiot wkładu nie był wykorzystywany 

przez wnoszącego wkład w prowadzonej działalności gospodarczej, z 

wyłączeniem wartości niematerialnych i prawnych wytworzonych przez 

wspólnika we własnym zakresie; 

[5) w razie otrzymania w związku z likwidacją osoby prawnej, z zastrzeżeniem ust. 14b, 

ustaloną przez podatnika wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej.] 

<5) w razie otrzymania w związku z likwidacją spółki lub osoby prawnej, z 

zastrzeżeniem ust. 14b, ustaloną przez podatnika wartość poszczególnych 

środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak 

od ich wartości rynkowej.> 

1a. Przepis ust. 1 pkt 4 lit. a i b stosuje się odpowiednio w przypadku składnika majątku 

wnoszonego w postaci wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki niebędącej osobą 

prawną przez wspólnika, który składnik ten otrzymał w następstwie likwidacji spółki 

niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki. 

[2. Wartość początkową firmy stanowi dodatnia różnica między ceną nabycia 

przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustaloną zgodnie z ust. 3 i 5, a 

wartością rynkową składników majątkowych wchodzących w skład kupionego, przyjętego 

do odpłatnego korzystania albo wniesionego do spółki przedsiębiorstwa lub jego 

zorganizowanej części, odpowiednio z dnia kupna, przyjęcia do odpłatnego korzystania 

albo wniesienia do spółki.] 

<2. Wartość początkową firmy stanowi dodatnia różnica między ceną nabycia 

przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustaloną zgodnie z ust. 3 i 5, a 

wartością rynkową składników majątkowych wchodzących w skład kupionego, 

przyjętego do odpłatnego korzystania albo wniesionego do spółki niebędącej osobą 

prawną przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, odpowiednio z dnia 

kupna, przyjęcia do odpłatnego korzystania albo wniesienia do takiej spółki.> 

3. Za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z 

zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i 

prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, 
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ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów 

komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz 

pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z 

odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo 

podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony 

albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W 

przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu 

składników majątku. 

4. Za koszt wytworzenia uważa się wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia 

środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, 

kosztów wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi i inne koszty dające się zaliczyć do 

wartości wytworzonych środków trwałych. Do kosztu wytworzenia nie zalicza się 

wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, kosztów ogólnych 

zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji 

finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem 

odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania. 

5. Cenę nabycia, o której mowa w ust. 3, oraz koszt wytworzenia, o którym mowa w ust. 4, 

koryguje się o różnice kursowe, naliczone do dnia przekazania do używania środka 

trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej. 

6. Wartość początkową składników majątku nabytych w sposób określony w ust. 1 pkt 3-5, 

wymagających montażu, powiększa się o wydatki poniesione na ich montaż. 

7. Wartość początkową inwestycji w obcych środkach trwałych oraz budynków i budowli 

wybudowanych na obcym gruncie ustala się, stosując odpowiednio ust. 3-5. 

8. Jeżeli nie można ustalić ceny nabycia środków trwałych lub ich części nabytych przez 

podatników przed dniem założenia ewidencji lub sporządzenia wykazu, o których mowa 

w art. 22n, wartość początkową tych środków przyjmuje się w wysokości wynikającej z 

wyceny dokonanej przez podatnika, z uwzględnieniem cen rynkowych środków trwałych 

tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzającego rok założenia ewidencji lub 

sporządzenia wykazu oraz stanu i stopnia ich zużycia. 

9. Jeżeli podatnik nie może ustalić kosztu wytworzenia, o którym mowa w ust. 4, wartość 

początkową środków trwałych ustala się w wysokości określonej z uwzględnieniem cen 

rynkowych, o których mowa w ust. 8, przez biegłego, powołanego przez podatnika. 

10. Podatnicy mogą ustalić wartość początkową budynków mieszkalnych lub lokali 

mieszkalnych: wynajmowanych, wydzierżawianych albo używanych przez właściciela na 

cele prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, przyjmując w każdym roku 

podatkowym wartość stanowiącą iloczyn metrów kwadratowych wynajmowanej, 

wydzierżawianej lub używanej przez właściciela powierzchni użytkowej tego budynku 

lub lokalu i kwoty 988 zł, przy czym za powierzchnię użytkową uważa się powierzchnię 

przyjętą dla celów podatku od nieruchomości. 

11. W razie gdy składnik majątku stanowi współwłasność podatnika, wartość początkową 

tego składnika ustala się w takiej proporcji jego wartości, w jakiej pozostaje udział 

podatnika we własności tego składnika majątku; zasada ta nie ma zastosowania do 

składników majątku stanowiących wspólność majątkową małżonków, chyba że 

małżonkowie wykorzystują składnik majątku w działalności gospodarczej prowadzonej 

odrębnie. 
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12. W razie zmiany formy prawnej, a także połączenia albo podziału podmiotów 

dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów - wartość początkową środków 

trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości 

początkowej określonej w ewidencji (wykazie) podmiotu o zmienionej formie prawnej, 

podzielonego albo połączonego. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek 

niebędących osobami prawnymi. 

13. Przepis ust. 12 stosuje się odpowiednio w razie: 

1) podjęcia działalności przez podmiot po przerwie trwającej nie dłużej niż 3 lata, 

2) zmiany formy prawnej prowadzonej działalności, polegającej na połączeniu lub 

podziale dotychczasowych podmiotów albo zmianie wspólników spółki niebędącej 

osobą prawną, 

3) (uchylony), 

4) (uchylony), 

5) zmiany działalności wykonywanej samodzielnie przez jednego z małżonków na 

działalność wykonywaną samodzielnie przez drugiego z małżonków 

- jeżeli przed przerwą lub zmianą składniki majątku były wprowadzone do ewidencji 

(wykazu). 

14. W razie nabycia w drodze kupna lub przyjęcia do odpłatnego korzystania 

przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, łączną wartość początkową nabytych 

środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowi: 

1) suma ich wartości rynkowej w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy, 

ustalonej zgodnie z ust. 2; 

2) różnica między ceną nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, 

ustaloną zgodnie z ust. 3 i 5, a wartością składników majątkowych niebędących 

środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi, w przypadku 

niewystąpienia dodatniej wartości firmy. 

14a. Przepis ust. 12 stosuje się odpowiednio w razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego 

zorganizowanej części w drodze wkładu niepieniężnego. 

[14b. W przypadku otrzymania w związku z likwidacją osoby prawnej środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i prawnych, które uprzednio zostały wniesione do tej osoby 

prawnej jako wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej 

części, przepis ust. 12 stosuje się odpowiednio.] 

<14b. W przypadku otrzymania w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki 

środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które uprzednio 

zostały wniesione do tej osoby prawnej lub spółki jako wkład niepieniężny w postaci 

przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, przepis ust. 12 stosuje się 

odpowiednio.> 

14c. W przypadku otrzymania, w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub 

wystąpieniem wspólnika z takiej spółki, środków trwałych oraz wartości niematerialnych 

i prawnych przepis ust. 12 stosuje się odpowiednio. 

15. W razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze spadku lub 

darowizny, łączną wartość początkową nabytych środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych stanowi suma ich wartości rynkowej, nie wyższa jednak od 

różnicy pomiędzy wartością tego przedsiębiorstwa albo jego zorganizowaną częścią a 
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wartością składników mienia, niebędących środkami trwałymi ani wartościami 

niematerialnymi i prawnymi, określoną dla celów podatku od spadków i darowizn. 

16. Przy ustalaniu wartości początkowej poszczególnych środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych, zgodnie z ust. 1 pkt 3-5 oraz ust. 2, 8, 9, 14 i 15, przepis art. 

19 stosuje się odpowiednio. 

17. Jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, 

adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tych środków, ustaloną zgodnie z ust. 1, 

3-9 i 11-15, powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na 

nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia 

przekracza 3.500 zł. Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków 

poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację 

w danym roku podatkowym przekracza 3.500 zł i wydatki te powodują wzrost wartości 

użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, 

mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością 

produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich 

eksploatacji. 

18. Wartość początkową praw majątkowych, w tym licencji i autorskich praw majątkowych, 

stanowi cena nabycia tych praw; jeżeli wynagrodzenie (opłaty) wynikające z umowy 

licencyjnej albo z umowy o przeniesienie innych praw majątkowych jest uzależnione od 

wysokości przychodów z licencji lub praw uzyskanych przez licencjobiorcę albo 

nabywcę - przy ustalaniu wartości początkowej praw majątkowych, w tym licencji, nie 

uwzględnia się tej części wynagrodzenia. 

19. (uchylony). 

20. W razie trwałego odłączenia od danego środka trwałego części składowej lub 

peryferyjnej wartość początkową tego środka zmniejsza się, od następnego miesiąca po 

odłączeniu, o różnicę między ceną nabycia (kosztem wytworzenia) odłączonej części a 

przypadającą na nią, w okresie połączenia, sumą odpisów amortyzacyjnych obliczoną 

przy zastosowaniu metody amortyzacji i stawki amortyzacyjnej stosowanej przy 

obliczaniu odpisów amortyzacyjnych tego środka trwałego. 

21. Jeżeli odłączona część zostanie następnie przyłączona do innego środka trwałego, w 

miesiącu połączenia zwiększa się wartość początkową tego innego środka o różnicę, o 

której mowa w ust. 20. 

22. Przepis ust. 12 ma zastosowanie, jeżeli z odrębnych przepisów wynika, że podmiot 

powstały w wyniku zmiany formy prawnej, podziału albo połączenia lub podmiot 

istniejący, do którego przeniesiono w wyniku wydzielenia część majątku podmiotu 

dzielonego, wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki podmiotu o zmienionej formie 

prawnej, połączonego albo podzielonego. 

 

Art. 22h. 

1. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się: 

1) od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, 

z zastrzeżeniem art. 22k, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji (wykazu), z 

zastrzeżeniem art. 22e, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy 

odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w 

stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór; suma odpisów amortyzacyjnych 
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obejmuje również odpisy, których, zgodnie z art. 23 ust. 1, nie uważa się za koszty 

uzyskania przychodów; 

2) od zamówionego przez armatora taboru transportu morskiego w budowie, o którym 

mowa w art. 22a ust. 2 pkt 4, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym armator poniósł wydatki (w tym dokonał wpłat zaliczek) na 

budowę taboru w wysokości co najmniej 10% wartości kontraktowej odrębnie dla 

każdego obiektu tego taboru; wartość kontraktową, o której mowa w niniejszym 

punkcie, ustala się na dzień zawarcia umowy na budowę danego obiektu; 

3) od używanych sezonowo środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 

prawnych w okresie ich wykorzystywania; w tym przypadku wysokość odpisu 

miesięcznego ustala się przez podzielenie rocznej kwoty odpisów amortyzacyjnych 

przez liczbę miesięcy w sezonie albo przez 12 miesięcy w roku; 

4) od ujawnionych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych 

nieobjętych dotychczas ewidencją, począwszy od miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym te środki lub wartości zostały wprowadzone do ewidencji 

środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 

2. Podatnicy, z zastrzeżeniem art. 22l i 22ł, dokonują wyboru jednej z metod amortyzacji 

określonej w art. 22i-22k dla poszczególnych środków trwałych przed rozpoczęciem ich 

amortyzacji; wybraną metodę stosuje się do pełnego zamortyzowania danego środka 

trwałego. 

3. Podmioty powstałe w wyniku zmiany formy prawnej, podziału albo połączenia 

podmiotów, o których mowa w art. 22g ust. 12 lub 13, dokonują odpisów 

amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuują 

metodę amortyzacji przyjętą przez podmiot o zmienionej formie prawnej, podzielony 

albo połączony, z uwzględnieniem art. 22i ust. 2-7. 

3a. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio w razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego 

zorganizowanej części w drodze wkładu niepieniężnego, jeżeli składniki majątku 

wchodzące w skład wkładu niepieniężnego były wprowadzone do ewidencji środków 

trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego taki wkład. 

[3b. W przypadku otrzymania w związku z likwidacją osoby prawnej środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i prawnych, które uprzednio zostały wniesione do tej osoby 

prawnej jako wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej 

części, przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.] 

<3b. W przypadku otrzymania w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki 

środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które uprzednio 

zostały wniesione do tej osoby prawnej lub spółki jako wkład niepieniężny w postaci 

przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, przepis ust. 3 stosuje się 

odpowiednio.> 

3c. W przypadku otrzymania, w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub 

wystąpieniem wspólnika z takiej spółki, środków trwałych oraz wartości niematerialnych 

i prawnych przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

3d. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio w przypadku określonym w art. 22g ust. 1 pkt 4 

lit. a. 

4. Podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych w równych ratach co miesiąc albo 

w równych ratach co kwartał, albo jednorazowo na koniec roku podatkowego, z 

uwzględnieniem art. 22i. Suma odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz 
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wartości niematerialnych i prawnych dokonanych w pierwszym roku podatkowym, w 

którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji, nie może przekroczyć wartości tych 

odpisów przypadających za okres od wprowadzenia ich do ewidencji (wykazu) do końca 

tego roku podatkowego. 

 

Art. 22k. 

1. Odpisów amortyzacyjnych można dokonywać od wartości początkowej maszyn i 

urządzeń zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji oraz środków transportu, z 

wyłączeniem samochodów osobowych, w pierwszym podatkowym roku ich używania 

przy zastosowaniu stawek podanych w Wykazie stawek amortyzacyjnych 

podwyższonych, z zastrzeżeniem ust. 2, o współczynnik nie wyższy niż 2,0, a w 

następnych latach podatkowych od ich wartości początkowej pomniejszonej o 

dotychczasowe odpisy amortyzacyjne, ustalonej na początek kolejnych lat ich używania. 

Począwszy od roku podatkowego, w którym tak określona roczna kwota amortyzacji 

miałaby być niższa od rocznej kwoty amortyzacji obliczonej przy zastosowaniu metody 

określonej w art. 22i ust. 1, podatnicy dokonują dalszych odpisów amortyzacyjnych 

zgodnie z art. 22i. 

2. W przypadku używania środków trwałych, określonych w ust. 1, w zakładzie danego 

podatnika położonym na terenie gminy o szczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem 

strukturalnym albo w gminie zagrożonej recesją i degradacją społeczną, których wykaz 

na podstawie odrębnych przepisów ustala Rada Ministrów - stawki podane w Wykazie 

stawek amortyzacyjnych można podwyższyć przy zastosowaniu współczynników nie 

wyższych niż 3,0, dokonując obliczenia odpisów amortyzacyjnych zgodnie z zasadą 

określoną w ust. 1. 

3. Jeżeli w trakcie roku podatkowego: 

1) gmina zostanie wyłączona z wykazu, o którym mowa w ust. 2, lub 

2) podatnik przestanie mieć siedzibę na terenie gminy, o której mowa w ust. 2 

- podatnik może stosować do końca tego roku podwyższone stawki amortyzacyjne. 

4. (uchylony). 

5. (uchylony). 

6. (uchylony). 

7. Podatnicy, w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności 

gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 11, oraz mali podatnicy, mogą dokonywać 

jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych 

zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku 

podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych 

oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku 

podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów 

amortyzacyjnych. 

8. Podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w ust. 7, nie 

wcześniej niż w miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji 

środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, lub stosować zasady 

określone w art. 22h ust. 4. Od następnego roku podatkowego podatnicy dokonują 

odpisów amortyzacyjnych zgodnie z ust. 1 lub art. 22i; suma odpisów amortyzacyjnych, 

w tym dokonanych w pierwszym roku podatkowym oraz niezaliczonych do kosztów 



- 76 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

uzyskania przychodów zgodnie z art. 22 ust. 1, nie może przekroczyć wartości 

początkowej tych środków trwałych. 

9. Przy określaniu limitu, o którym mowa w ust. 7, nie uwzględnia się odpisów 

amortyzacyjnych od nieprzekraczającej 3.500 zł wartości początkowej środków trwałych 

oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 22f ust. 3. 

10. Pomoc, o której mowa w ust. 7, stanowi pomoc de minimis udzielaną w zakresie i na 

zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego 

dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis. 

[11. Przepis ust. 7 nie ma zastosowania do podatnika rozpoczynającego prowadzenie 

działalności gospodarczej, który w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie 

dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, prowadził 

działalność gospodarczą samodzielnie lub jako wspólnik spółki niemającej osobowości 

prawnej lub działalność taką prowadził małżonek tej osoby, jeżeli między małżonkami 

istniała w tym czasie wspólność majątkowa.] 

<11. Przepis ust. 7 nie ma zastosowania do podatnika rozpoczynającego prowadzenie 

działalności gospodarczej, który w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w 

okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, 

prowadził działalność gospodarczą samodzielnie lub jako wspólnik spółki 

niebędącej osobą prawną lub działalność taką prowadził małżonek tej osoby, jeżeli 

między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa.> 

12. Przeliczenia na złote kwoty, o której mowa w ust. 7, dokonuje się według średniego kursu 

euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października 

roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wystąpiło zdarzenie, o którym mowa w 

tym przepisie, w zaokrągleniu do 1.000 zł. 

[13. W przypadku spółki niemającej osobowości prawnej kwota limitu odpisów 

amortyzacyjnych, o której mowa w ust. 7, dotyczy spółki.] 

<13. W przypadku spółki niebędącej osobą prawną kwota limitu odpisów 

amortyzacyjnych, o której mowa w ust. 7, dotyczy tej spółki.> 

 

Art. 23. 

1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: 

1) wydatków na: 

a) nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem 

opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, 

b) nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż wymienione w lit. a 

środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również 

wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych 

części, 

c) ulepszenie środków trwałych, które zgodnie z art. 22g ust. 17 powiększają 

wartość środków trwałych, stanowiącą podstawę naliczania odpisów 

amortyzacyjnych 

- wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę 

odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, są jednak 

kosztem uzyskania przychodów przy określaniu dochodu z odpłatnego zbycia rzeczy 
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określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d, oraz gdy odpłatne zbycie rzeczy i praw jest 

przedmiotem działalności gospodarczej, a także w przypadku odpłatnego zbycia 

składników majątku związanych z działalnością gospodarczą, o których mowa w art. 

14 ust. 2 pkt 1, bez względu na czas ich poniesienia; 

2) (uchylony); 

3) (uchylony); 

4) odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanych według zasad 

określonych w art. 22a-22o, w części ustalonej od wartości samochodu 

przewyższającej równowartość 20.000 euro przeliczonej na złote według kursu 

średniego euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania 

samochodu do używania; 

5) strat w środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych w części 

pokrytej sumą odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1; 

6) strat powstałych w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, 

jeżeli środki te utraciły przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju 

działalności; 

7) odpisów i wpłat na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika; kosztem 

uzyskania przychodów są jednak: 

a) podstawowe odpisy i wpłaty na te fundusze, jeżeli obowiązek lub możliwość ich 

tworzenia w ciężar kosztów określają odrębne ustawy, 

b) odpisy i zwiększenia, które w rozumieniu przepisów o zakładowym funduszu 

świadczeń socjalnych obciążają koszty działalności pracodawcy, jeżeli środki 

pieniężne stanowiące równowartość tych odpisów i zwiększeń zostały wpłacone 

na rachunek Funduszu; 

8) wydatków na: 

a) spłatę pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych 

pożyczek (kredytów), z tym że kosztem uzyskania przychodów są wydatki na 

spłatę pożyczki (kredytu) w przypadku, gdy pożyczka (kredyt) była 

waloryzowana kursem waluty obcej, jeżeli: 

– pożyczkobiorca (kredytobiorca) w związku ze spłatą pożyczki (kredytu) 

zwraca kwotę kapitału większą niż kwota otrzymanej pożyczki (kredytu) - w 

wysokości różnicy pomiędzy kwotą zwrotu kapitału a kwotą otrzymanej 

pożyczki (kredytu), 

– pożyczkodawca (kredytodawca) otrzymuje środki pieniężne stanowiące 

spłatę kapitału w wysokości niższej od kwoty udzielonej pożyczki (kredytu) - 

w wysokości różnicy pomiędzy kwotą udzielonej pożyczki (kredytu) a kwotą 

zwróconego kapitału, 

b) spłatę innych zobowiązań, w tym z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń, 

c) umorzenie kapitałów pozostających w związku z utworzeniem (nabyciem), 

powiększeniem lub ulepszeniem źródła przychodów; 

9) odsetek od własnego kapitału włożonego przez podatnika w źródło przychodów; 

<9a) odsetek od udziału kapitałowego wspólnika spółki niebędącej osobą prawną;> 
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[10) wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w 

przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej lub osobowej spółki 

handlowej - także małżonków i małoletnich dzieci wspólników;] 

<10) wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w 

przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną 

– także małżonków i małoletnich dzieci wspólników tej spółki;> 

pkt 11-37 pominięte 

[38) wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów 

(akcji) w spółce mającej osobowość prawną oraz innych papierów wartościowych, a 

także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w 

funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z 

odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji), wkładów oraz innych papierów 

wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a 

także z odkupienia tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach 

kapitałowych, albo umorzenia jednostek uczestnictwa, tytułów uczestnictwa oraz 

certyfikatów inwestycyjnych w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e;] 

<38) wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, 

udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie 

tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak 

kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz 

papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów 

wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w 

funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e;> 

38a) wydatków związanych z nabyciem pochodnych instrumentów finansowych - do 

czasu realizacji praw wynikających z tych instrumentów albo rezygnacji z realizacji 

praw wynikających z tych instrumentów albo ich odpłatnego zbycia - o ile wydatki 

te, stosownie do art. 22g ust. 3 i 4, nie powiększają wartości początkowej środka 

trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych; 

[38b) zapłaconych odsetek i prowizji od kredytu, za który nabyto papiery wartościowe, 

udziały lub pochodne instrumenty finansowe, przypadających proporcjonalnie na tę 

część kredytu, która nie została wydatkowana na nabycie tych papierów 

wartościowych, udziałów lub pochodnych instrumentów finansowych; 

38c) wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na nabycie lub objęcie 

udziałów (akcji) przekazywanych spółce nabywającej w drodze wymiany udziałów; 

wydatki te stanowią koszt uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia 

otrzymanych za nie udziałów (akcji) spółki nabywającej, ustalony zgodnie z pkt 38 i 

art. 22 ust. 1f;] 

<38b) zapłaconych odsetek i prowizji od kredytu, za który nabyto papiery 

wartościowe, udziały (akcje) lub pochodne instrumenty finansowe, 

przypadających proporcjonalnie na tę część kredytu, która nie została 

wydatkowana na nabycie tych papierów wartościowych, udziałów (akcji) lub 

pochodnych instrumentów finansowych; 

38c) wydatków poniesionych przez wspólnika na nabycie lub objęcie udziałów 

(akcji) przekazywanych spółce nabywającej w drodze wymiany udziałów; 

wydatki te stanowią koszt uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego 
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zbycia otrzymanych za nie udziałów (akcji) spółki nabywającej, ustalony 

zgodnie z pkt 38 i art. 22 ust. 1f;> 

39) (uchylony); 

40) umorzonych pożyczek, jeżeli ich umorzenie nie jest związane z postępowaniem 

upadłościowym z możliwością zawarcia układu w rozumieniu przepisów prawa 

upadłościowego i naprawczego; 

41) umorzonych wierzytelności, z wyjątkiem tych, które uprzednio na podstawie art. 14 

zostały zarachowane jako przychody należne; 

42) wydatków pracodawcy na działalność socjalną, o której mowa w przepisach o 

zakładowym funduszu świadczeń socjalnych; kosztem uzyskania przychodów są 

jednak świadczenia urlopowe wypłacone zgodnie z przepisami o zakładowym 

funduszu świadczeń socjalnych; 

43) podatku od towarów i usług, z tym że jest kosztem uzyskania przychodów: 

a) podatek naliczony: 

– jeżeli podatnik zwolniony jest od podatku od towarów i usług lub nabył 

towary i usługi w celu wytworzenia albo odprzedaży towarów lub 

świadczenia usług zwolnionych od podatku od towarów i usług, 

– w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 

podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od 

towarów i usług - jeżeli naliczony podatek od towarów i usług nie powiększa 

wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, 

b) podatek należny: 

– w przypadku importu usług oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 

jeżeli nie stanowi on podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku 

od towarów i usług; kosztem uzyskania przychodów nie jest jednak podatek 

należny w części przekraczającej kwotę podatku od nabycia tych towarów i 

usług, która mogłaby stanowić podatek naliczony w rozumieniu przepisów o 

podatku od towarów i usług, 

– w przypadku przekazania lub zużycia przez podatnika towarów lub 

świadczenia usług na potrzeby reprezentacji i reklamy, obliczony zgodnie z 

odrębnymi przepisami, 

– od nieodpłatnie przekazanych towarów, obliczony zgodnie z odrębnymi 

przepisami, w przypadku gdy wyłącznym warunkiem ich przekazania jest 

uprzednie nabycie przez otrzymującego towarów lub usług od 

przekazującego w określonej ilości lub wartości, 

c) kwota podatku od towarów i usług, nieuwzględniona w wartości początkowej 

środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, podlegających 

amortyzacji zgodnie z art. 22a-22o, lub dotycząca innych rzeczy lub praw 

niebędących środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi 

podlegającymi tej amortyzacji - w tej części, w jakiej dokonano korekty 

powodującej zmniejszenie podatku odliczonego zgodnie z art. 91 ustawy o 

podatku od towarów i usług; 

44) strat powstałych w wyniku nieobjętych zwolnieniem od podatku akcyzowego 

ubytków wyrobów akcyzowych oraz podatku akcyzowego od tych ubytków; 
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45) odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 

prawnych dokonywanych, według zasad określonych w art. 22a-22o, od tej części 

ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie 

we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, 

odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym 

podatnikowi w jakiejkolwiek formie; 

45a) odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych: 

a) nabytych nieodpłatnie, z wyjątkiem nabytych w drodze spadku lub darowizny, 

jeżeli: 

– nabycie to nie stanowi przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub 

praw lub 

– dochód z tego tytułu jest zwolniony od podatku dochodowego, lub 

– nabycie to stanowi dochód, od którego na podstawie odrębnych przepisów 

zaniechano poboru podatku, 

b) jeżeli przed dniem 1 stycznia 1995 r. zostały nabyte lecz niezaliczone do 

środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych, 

c) oddanych do nieodpłatnego używania - za miesiące, w których składniki te były 

oddane do nieodpłatnego używania; 

[45b) odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej wartości niematerialnych i 

prawnych wniesionych do spółki w postaci wkładu niepieniężnego, stanowiących 

równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie 

przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how);] 

<45b) odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej wartości niematerialnych 

i prawnych wniesionych do spółki niebędącej osobą prawną w postaci wkładu 

niepieniężnego, stanowiących równowartość uzyskanych informacji związanych 

z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej 

(know-how);> 

pkt 46-62 pominięte 

2. Za wierzytelności, o których mowa w ust. 1 pkt 20, uważa się te wierzytelności, których 

nieściągalność została udokumentowana: 

1) postanowieniem o nieściągalności, uznanym przez wierzyciela jako odpowiadające 

stanowi faktycznemu, wydanym przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego, 

albo 

2) postanowieniem sądu o: 

a) oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku, gdy 

majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów 

postępowania lub 

b) umorzeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, 

gdy zachodzi okoliczność, o której mowa w lit. a, lub 

c) ukończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, 

albo 
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3) protokołem sporządzonym przez podatnika, stwierdzającym, że przewidywane 

koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby 

równe albo wyższe od jej kwoty. 

3. Nieściągalność wierzytelności, w przypadku określonym w ust. 1 pkt 21, uznaje się za 

uprawdopodobnioną, w szczególności gdy: 

1) dłużnik został wykreślony z ewidencji działalności gospodarczej, postawiony w stan 

likwidacji lub została ogłoszona jego upadłość obejmująca likwidację majątku albo 

2) zostało wszczęte postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu w 

rozumieniu przepisów prawa upadłościowego i naprawczego lub na wniosek 

dłużnika zostało wszczęte postępowanie ugodowe w rozumieniu przepisów o 

restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków, albo 

3) wierzytelność została zasądzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana na 

drogę postępowania egzekucyjnego, albo 

4) wierzytelność jest kwestionowana przez dłużnika, na drodze powództwa sądowego. 

3a. (uchylony). 

3b. Przepis ust. 1 pkt 46 nie dotyczy samochodów osobowych używanych na podstawie 

umowy leasingu, o której mowa w art. 23a pkt 1. 

3c. Przepis ust. 1 pkt 43 lit. c stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany prawa do 

obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 

91 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług. 

3d. Przepis ust. 1 pkt 55a stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 37 oraz art. 22 

ust. 6bb, do składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych. 

3e. Przepisu ust. 1 pkt 38 zdanie po średniku nie stosuje się 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. Ilekroć w ust. 1 jest mowa o stawce za jeden kilometr przebiegu pojazdu, rozumie się 

przez to stawkę określoną dla samochodów osobowych, uwzględniającą odpowiednio 

pojemność silnika. 

5. Przebieg pojazdu, o którym mowa w ust. 1 pkt 36 i 46, powinien być, z wyłączeniem 

ryczałtu pieniężnego, udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu potwierdzonej 

przez podatnika na koniec każdego miesiąca. Do prowadzenia ewidencji przebiegu 

pojazdu obowiązana jest osoba używająca tego pojazdu. W razie braku tej ewidencji 

wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu używania samochodów na potrzeby 

podatnika nie stanowią kosztu uzyskania przychodów. 

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

maksymalną wysokość wpłat dokonywanych przez przedsiębiorców, prowadzących 

działalność gospodarczą w dziedzinie turystyki, wypoczynku, sportu i rekreacji, na rzecz 

Polskiej Organizacji Turystycznej, uznawaną za koszt uzyskania przychodów. 

7. Ewidencja przebiegu pojazdu, o której mowa w ust. 5, powinna zawierać co najmniej 

następujące dane: nazwisko, imię i adres zamieszkania osoby używającej pojazdu, numer 

rejestracyjny pojazdu i pojemność silnika, kolejny numer wpisu, datę i cel wyjazdu, opis 

trasy (skąd - dokąd), liczbę faktycznie przejechanych kilometrów, stawkę za 1 km 
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przebiegu, kwotę wynikającą z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych 

kilometrów i stawki za 1 km przebiegu oraz podpis podatnika (pracodawcy) i jego dane. 

8. Przepis ust. 1 pkt 38b stosuje się wyłącznie przy określaniu dochodu, o którym mowa w 

art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz art. 30b ust. 2 pkt 1-4. 

 

Art. 23b. 

1. Opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym 

okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 

prawnych stanowią przychód finansującego i odpowiednio w przypadku, o którym mowa 

w pkt 1, koszt uzyskania przychodów korzystającego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, jeżeli: 

1)  umowa leasingu, w przypadku gdy korzystającym nie jest osoba wymieniona w pkt 

2, została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego 

okresu amortyzacji, jeżeli przedmiotem umowy leasingu są podlegające odpisom 

amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne, albo została 

zawarta na okres co najmniej 5 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom 

amortyzacyjnym nieruchomości; 

2) umowa leasingu, w przypadku gdy korzystającym jest osoba fizyczna nieprowadząca 

działalności gospodarczej, została zawarta na czas oznaczony; 

3)  suma ustalonych opłat w umowie leasingu, o której mowa w pkt 1 lub 2, 

pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej 

wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, a 

w przypadku zawarcia przez finansującego następnej umowy leasingu środka 

trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej będących uprzednio przedmiotem 

takiej umowy odpowiada co najmniej jego wartości rynkowej z dnia zawarcia 

następnej umowy leasingu; przepis art. 19 stosuje się odpowiednio. 

2. Jeżeli finansujący w dniu zawarcia umowy leasingu korzysta ze zwolnień w podatku 

dochodowym przysługujących 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 późn. zm.), 

2) przepisów o specjalnych strefach ekonomicznych, 

3) art. 23 i 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym 

(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 się zasady opodatkowania określone w art. 23f-23h. 

[3. W przypadku finansującego będącego spółką niemającą osobowości prawnej 

ograniczenia, o których mowa w ust. 2, dotyczą także wspólników tych spółek.] 

<3. W przypadku finansującego będącego spółką niebędącą osobą prawną 

ograniczenia, o których mowa w ust. 2, dotyczą także wspólników tych spółek.> 

 

Art. 24. 

1. U podatników, którzy prowadzą księgi rachunkowe, za dochód z działalności 

gospodarczej uważa się dochód wykazany na podstawie prawidłowo prowadzonych 

ksiąg, zmniejszony o dochody wolne od podatku i zwiększony o wydatki niestanowiące 
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kosztów uzyskania przychodów, zaliczone uprzednio w ciężar kosztów uzyskania 

przychodów. 

2. U podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej i prowadzących księgi 

przychodów i rozchodów dochodem z działalności jest różnica pomiędzy przychodem w 

rozumieniu art. 14 a kosztami uzyskania powiększona o różnicę pomiędzy wartością 

remanentu końcowego i początkowego towarów handlowych, materiałów (surowców) 

podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, 

braków i odpadków, jeżeli wartość remanentu końcowego jest wyższa niż wartość 

remanentu początkowego, lub pomniejszona o różnicę pomiędzy wartością remanentu 

początkowego i końcowego, jeżeli wartość remanentu początkowego jest wyższa. 

Dochodem z odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 

1, wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej lub działów specjalnych 

produkcji rolnej, jest przychód z odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa 

w art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. b, a w pozostałych przypadkach dochodem lub stratą jest różnica 

między przychodem z odpłatnego zbycia a: 

1) wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem pkt 2, powiększona o sumę odpisów 

amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od tych 

środków i wartości lub 

2) wartością wynikającą z dokumentu stwierdzającego nabycie spółdzielczego 

własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie, którego 

wartość początkową dla celów dokonywania odpisów amortyzacyjnych ustalono 

zgodnie z art. 22g ust. 10, powiększona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których 

mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od tego prawa lub udziału w takim prawie. 

3. (uchylony). 

3a. W razie likwidacji działalności gospodarczej, w tym także w formie spółki niebędącej 

osobą prawną, lub wystąpienia wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną, sporządza 

się wykaz składników majątku na dzień likwidacji działalności gospodarczej lub na dzień 

wystąpienia wspólnika z takiej spółki. Wykaz powinien zawierać co najmniej następujące 

dane: liczbę porządkową, określenie (nazwę) składnika majątku, datę nabycia składnika 

majątku, kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku oraz kwotę 

wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku zaliczoną do kosztów uzyskania 

przychodów, wartość początkową, metodę amortyzacji, sumę odpisów amortyzacyjnych 

oraz wysokość wypłaconych środków pieniężnych należnych wspólnikom z tytułu 

udziału w spółce niebędącej osobą prawną na dzień wystąpienia lub likwidacji. 

3b. Dochodem z odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 

17 lit. a, jest różnica między przychodem z odpłatnego zbycia a wydatkami na nabycie 

zbywanych składników, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w 

jakiejkolwiek formie. 

3c. Dochodem z tytułu wystąpienia wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną w 

przypadku otrzymania środków pieniężnych jest różnica między przychodem z tego 

tytułu, ustalonym zgodnie z art. 14, a wydatkami na nabycie lub objęcie prawa do 

udziałów w takiej spółce. 

3d. Dochodem z odpłatnego zbycia innych niż środki pieniężne składników majątku 

otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z 

takiej spółki lub z tytułu jej likwidacji jest różnica między przychodem uzyskanym z ich 
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odpłatnego zbycia a wydatkami poniesionymi na ich nabycie lub wytworzenie, 

niezliczonymi w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów przez 

wspólnika lub spółkę; przepisy art. 22 ust. 8a stosuje się odpowiednio. 

3e. Przepisy ust. 3c i 3d stosuje się odpowiednio w przypadku otrzymania przez 

występującego wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną równocześnie środków 

pieniężnych i innych składników majątku. 

3f. Wykaz, o którym mowa w ust. 3a, sporządza się również na dzień przekształcenia 

przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową. 

4. Dochodem (stratą) z działów specjalnych produkcji rolnej jest różnica pomiędzy 

przychodem z tytułu prowadzenia tych działów a poniesionymi kosztami uzyskania, 

powiększona o wartość przyrostu stada zwierząt na koniec roku podatkowego w 

porównaniu ze stanem na początek roku i pomniejszona o wartość ubytków w tym 

stadzie w ciągu roku podatkowego. Dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli 

podatnik nie prowadzi ksiąg, o których mowa w art. 15, ustala się przy zastosowaniu 

norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji 

zwierzęcej, określonych w załączniku nr 2. 

4a. Normy szacunkowe dochodu rocznego, o których mowa w ust. 4, stosuje się od jednostek 

powierzchni upraw lub innych jednostek rodzajów produkcji określonych w kolumnie 3 

załącznika nr 2, z tym że w przypadku: 

1) upraw w szklarniach i tunelach foliowych - od 1 m
2
 powierzchni ogólnej obliczanej 

według wewnętrznej długości ścian; 

2) upraw grzybów i ich grzybni - od 1 m
2
 powierzchni zajętej pod te uprawy; 

3) wylęgarni drobiu - od 1 sztuki pisklęcia uzyskanego z wylęgu; 

4) zwierząt laboratoryjnych - od 1 sztuki sprzedanych zwierząt - na podstawie 

zawartych umów dla potrzeb laboratoryjnych, badań i doświadczeń naukowych, 

analiz i testów prowadzonych w laboratoriach, a także kontroli procesów 

technologicznych; 

5) hodowli i chowu zwierząt wymienionych pod lp. 15 lit. b-h załącznika nr 2 - od 1 

sztuki zwierząt sprzedanych; 

6) hodowli ryb akwariowych - od 1 dm
3
 objętości akwarium, obliczonej według 

wewnętrznych długości krawędzi. 

4b. Jeżeli rozmiary działów specjalnych produkcji rolnej przekraczają wielkości określone w 

załączniku nr 2, opodatkowaniu podlegają dochody uzyskane w roku podatkowym z całej 

powierzchni upraw lub wszystkich jednostek produkcji. 

4c. Jeżeli w ciągu rocznego cyklu produkcji na tej samej powierzchni są prowadzone różne 

uprawy, dla których są ustalane różne normy szacunkowe dochodu, dochód z każdego 

rodzaju uprawy oblicza się, z zastrzeżeniem ust. 4e, przy zastosowaniu właściwej dla niej 

normy, proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których była prowadzona taka uprawa, 

wliczając w to okres przygotowania do zaprowadzenia tej uprawy. 

4d. Przepis ust. 4c stosuje się również w razie rozpoczęcia lub zaprzestania w ciągu roku 

prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej. 

4e. W szklarniach nieogrzewanych stosuje się normę roczną bez względu na okres i rodzaj 

prowadzonej uprawy. 
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5. Dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) 

faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także: 

1) dochód z umorzenia udziałów (akcji); 

<1a) dochód ze zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce, o której 

mowa w art. 5a pkt 28 lit. c albo d, które następuje w inny sposób niż określony 

w pkt 1; 

1b) dochód z wystąpienia wspólnika ze spółki, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c 

albo d, które następuje w inny sposób niż określony w pkt 1;> 

2) (uchylony); 

[3) wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej; 

4) dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego, a w spółdzielniach - 

dochód przeznaczony na podwyższenie funduszu udziałowego oraz dochód 

stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych 

kapitałów (funduszy) osoby prawnej;] 

<3) wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub 

spółki; 

4) dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego, a w 

spółdzielniach – dochód przeznaczony na podwyższenie funduszu udziałowego 

oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał 

(fundusz) z innych kapitałów (funduszy) takiej spółki albo spółdzielni;> 

5) dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych 

na rachunkach ilościowych; 

6) w przypadku połączenia lub podziału spółek - dopłaty w gotówce otrzymane przez 

udziałowców (akcjonariuszy) spółki przejmowanej, spółek łączonych lub 

dzielonych; 

7) w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy 

podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w spółce, nie stanowi 

zorganizowanej części przedsiębiorstwa - ustalona na dzień podziału nadwyżka 

nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub 

nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce 

dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38; jeżeli 

podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest 

wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na 

objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, 

w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość nominalna unicestwianych udziałów 

(akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem; 

[8) wartość niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych w przypadku 

przekształcenia tych spółek w spółki osobowe; przychód określa się na dzień 

przekształcenia.] 

<8) wartość niepodzielonych zysków w spółce w przypadku przekształcenia spółki 

w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień 

przekształcenia;> 

<9) odsetki od udziału kapitałowego wypłacane na rzecz wspólnika przez spółkę, o 

której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c albo d.> 
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5a. Dochodem z tytułu przeniesienia akcji złożonych na rachunku ilościowym członka 

pracowniczego funduszu emerytalnego do aktywów tego funduszu jest różnica pomiędzy 

wartością tych akcji w dniu przeniesienia, wycenionych według zasad wyceny aktywów 

funduszy emerytalnych, a kosztem nabycia tych akcji. 

5b. (uchylony). 

5c. (uchylony). 

[5d. Dochodem z umorzenia udziałów lub akcji w spółkach mających osobowość prawną jest 

nadwyżka przychodu otrzymanego w związku z umorzeniem nad kosztami uzyskania 

przychodu obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo 1ł, albo art. 23 ust. 1 pkt 38; jeżeli 

nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny, koszty ustala się do wysokości 

wartości z dnia nabycia spadku lub darowizny.] 

<5d. Dochodem, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, jest nadwyżka przychodu otrzymanego 

w związku z umorzeniem nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z 

art. 22 ust. 1f albo 1ł, albo art. 23 ust. 1 pkt 38; jeżeli nabycie nastąpiło w drodze 

spadku lub darowizny, kosztami uzyskania przychodu są wydatki poniesione przez 

spadkodawcę lub darczyńcę na nabycie tych udziałów lub akcji.> 

<5e. Dochodem, o którym mowa w ust. 5 pkt 1a albo 1b, jest nadwyżka przychodu 

otrzymanego w związku ze zmniejszeniem udziału kapitałowego w spółce, o której 

mowa w art. 5a pkt 28 lit. c albo d, albo z wystąpieniem z takiej spółki, nad kosztami 

uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38.> 

6. Dochodem z odpłatnego zbycia rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d, jeżeli 

przychód z odpłatnego zbycia nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej, jest 

różnica pomiędzy przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia rzeczy a kosztem ich 

nabycia, zmniejszona o wartość nakładów poczynionych w czasie posiadania rzeczy. 

7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw rolnictwa, poczynając od roku podatkowego 2002, ogłasza w 

drodze rozporządzenia normy szacunkowe, o których mowa w ust. 4, zmieniając je 

corocznie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarowej produkcji 

rolniczej, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". 

[8. W przypadku połączenia lub podziału spółek kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 7, 

dochód (przychód) udziałowca (akcjonariusza) spółki przejmowanej lub dzielonej, 

stanowiący nadwyżkę pomiędzy wartością nominalną udziałów (akcji) przydzielonych 

przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną a wydatkami na nabycie (objęcie) 

udziałów (akcji) w spółce przejmowanej lub dzielonej nie podlega opodatkowaniu w 

momencie połączenia lub podziału spółek; przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia 

udziałów (akcji) spółki przejmującej lub nowo zawiązanej udziałowiec (akcjonariusz) 

ustala koszt uzyskania przychodów na podstawie: 

1) art. 22 ust. 1f - jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub dzielonej zostały 

objęte w zamian za wkład niepieniężny; 

2) art. 23 ust. 1 pkt 38 - jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub dzielonej 

zostały nabyte albo objęte za wkład pieniężny; 

3) wysokości wydatków na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, 

ustalonych zgodnie z pkt 1 lub pkt 2, w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego 

udziałowca (akcjonariusza) wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w 

spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem; pozostała 
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część kwoty tych wydatków stanowi koszt uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia 

udziałów (akcji) spółek podzielonych przez wydzielenie.] 

<8. W przypadku połączenia lub podziału spółek, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 7, dochód 

(przychód) wspólnika spółki przejmowanej lub dzielonej, stanowiący nadwyżkę 

pomiędzy wartością nominalną udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę 

przejmującą lub nowo zawiązaną a wydatkami na nabycie (objęcie) udziałów (akcji) 

w spółce przejmowanej lub dzielonej nie podlega opodatkowaniu w momencie 

połączenia lub podziału spółek; przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia 

udziałów (akcji) spółki przejmującej lub nowo zawiązanej wspólnik ustala koszt 

uzyskania przychodów na podstawie: 

1) art. 22 ust. 1f – jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub dzielonej 

zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny; 

2) art. 23 ust. 1 pkt 38 – jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub dzielonej 

zostały nabyte albo objęte za wkład pieniężny; 

3) wysokości wydatków na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) spółki dzielonej, 

ustalonych zgodnie z pkt 1 lub 2, w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego 

wspólnika wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w dzielonej 

spółce do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem; pozostała 

część kwoty tych wydatków stanowi koszt uzyskania przychodów z odpłatnego 

zbycia udziałów (akcji) spółek podzielonych przez wydzielenie.> 

[8a. Jeżeli spółka nabywa od udziałowców (akcjonariuszy) innej spółki udziały (akcje) tej 

innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje udziałowcom 

(akcjonariuszom) tej innej spółki własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) 

tej innej spółki przekazuje udziałowcom (akcjonariuszom) tej innej spółki własne udziały 

(akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej 

własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej - wartości rynkowej 

tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia: 

1) spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały 

(akcje) są nabywane, albo 

2) spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której 

udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce 

- do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych udziałowcom 

(akcjonariuszom) tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, 

pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie 

członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na 

miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów). 

8b. W przypadku gdy spółka nabywająca lub spółka, której udziały (akcje) są nabywane, nie 

posiada siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przepis ust. 8a 

stosuje się, jeżeli jest ona podmiotem wymienionym w załączniku nr 3 do ustawy, lub 

spółką mającą siedzibę lub zarząd w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej 

państwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.] 

<8a. Jeżeli spółka nabywa od wspólników innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki 

oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikom tej innej 

spółki własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki 

przekazuje wspólnikom tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w 
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gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów 

(akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej – wartości rynkowej tych 

udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia: 

1) spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której 

udziały (akcje) są nabywane, albo 

2) spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, 

której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce 

– do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikom 

tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod 

warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie 

członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu 

na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów). 

8b. Przepis ust. 8a stosuje się, jeżeli spółka nabywająca oraz spółka, której udziały 

(akcje) są nabywane, jest podmiotem wymienionym w załączniku nr 3 do ustawy lub 

spółką mającą siedzibę lub zarząd w innym niż państwo członkowskie Unii 

Europejskiej państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.> 

9. (uchylony). 

10. Jeżeli podatnik dokonuje odpłatnego zbycia papierów wartościowych nabytych po 

różnych cenach i nie jest możliwe określenie ceny nabycia zbywanych papierów 

wartościowych, przy ustalaniu dochodu z takiego zbycia stosuje się zasadę, że 

każdorazowo zbycie dotyczy kolejno papierów wartościowych nabytych najwcześniej. 

Zasadę, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosuje się odrębnie dla każdego rachunku 

papierów wartościowych. 

11. Dochód stanowiący nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji objętych (nabytych) 

przez osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia a wydatkami 

poniesionymi na ich objęcie (nabycie) nie podlega opodatkowaniu w momencie objęcia 

(nabycia) tych akcji. Zasadę określoną w zdaniu pierwszym stosuje się odpowiednio do 

dochodu stanowiącego nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji a wydatkami 

poniesionymi na ich nabycie od spółki posiadającej osobowość prawną, która objęła 

(nabyła) te akcje wyłącznie w celu przeniesienia tytułu ich własności na osoby 

uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia spółki będącej emitentem 

akcji. 

12. Zasada, o której mowa w ust. 11, nie ma zastosowania do dochodu osiągniętego ze zbycia 

akcji, przez osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia spółki 

będącej emitentem akcji. 

12a. Przepisy ust. 11 i 12 mają zastosowanie do dochodu uzyskanego przez osoby uprawnione 

z tytułu objęcia (nabycia) akcji spółek, których siedziba znajduje się na terytorium 

państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

13. W przypadku odpłatnego zbycia pożyczonych papierów wartościowych na zasadach 

określonych w odrębnych przepisach (sprzedaż krótka), dochód ustala się na dzień, w 

którym nastąpił zwrot pożyczonych papierów wartościowych lub miał nastąpić, zgodnie z 

zawartą umową pożyczki tych papierów. 

14. Dochodem, o którym mowa w ust. 13, uzyskanym w roku podatkowym, jest różnica 

między sumą przychodów z odpłatnego zbycia pożyczonych papierów wartościowych a 

wydatkami poniesionymi na nabycie zwróconych papierów wartościowych. 
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15. Dochodem z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z umową 

ubezpieczenia zawartą na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej, w 

przypadku ubezpieczeń związanych z funduszami kapitałowymi, jest różnica między 

wypłaconą kwotą świadczenia a sumą składek wpłaconych do zakładu ubezpieczeń, które 

zostały przekazane na fundusz kapitałowy. 

16. Dochód uzyskany z tytułu zamiany akcji spółki konsolidowanej na akcje spółki 

konsolidującej lub prawa do ekwiwalentu w spółce konsolidowanej na akcje spółki 

konsolidującej, dokonywanej na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zasadach 

nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek 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, przypadający z zamiany akcji spółki 

konsolidowanej na zbyte akcje spółki konsolidującej lub zamiany prawa do ekwiwalentu 

w spółce konsolidowanej na akcje spółki konsolidującej podlega opodatkowaniu w 

momencie uzyskania dochodu ze zbycia akcji spółki konsolidującej otrzymanych w 

wyniku zamiany. 

[17. Dochód z tytułu objęcia udziałów lub akcji w spółce mającej osobowość prawną w 

zamian za wkład niepieniężny w postaci know-how, w związku z realizacją celu Działania 

3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka "Inicjowanie działalności 

innowacyjnej", ustala się, z zastrzeżeniem ust. 18, na dzień, w którym upływa 5 lat od 

dnia uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1a, w wysokości określonej 

według stanu z dnia uzyskania przychodu. 

18. W przypadku zbycia lub ustania bytu prawnego udziałów lub akcji, o których mowa w ust. 

17, przed upływem 5 lat od dnia uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1a, 

dochód z tytułu objęcia tych udziałów lub akcji ustala się na dzień ich zbycia lub ustania 

bytu prawnego w wysokości określonej według stanu z dnia uzyskania przychodu.] 

<17. Dochód z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce kapitałowej w zamian za wkład 

niepieniężny w postaci know-how, w związku z realizacją celu Działania 3.1 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Inicjowanie działalności 

innowacyjnej”, ustala się, z zastrzeżeniem ust. 18, na dzień, w którym upływa 5 lat 

od dnia uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1a, w wysokości 

określonej według stanu z dnia uzyskania przychodu. 

18. W przypadku zbycia lub ustania bytu prawnego udziałów (akcji), o których mowa w 

ust. 17, przed upływem 5 lat od dnia uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 17 

ust. 1a, dochód z tytułu objęcia tych udziałów (akcji) ustala się na dzień ich zbycia 

lub ustania bytu prawnego w wysokości określonej według stanu z dnia uzyskania 

przychodu.> 

 

Art. 30a. 

1. Od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek 

dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a: 

1) z odsetek od pożyczek, z wyjątkiem gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem 

działalności gospodarczej; 

2) z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych; 

3) z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na 

rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub 
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inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych 

przepisów, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną 

działalnością gospodarczą; 

4) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych; 

5) od dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych; 

6) od kwot wypłacanych po śmierci członka 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 października 1998 r. o 

systemie ubezpieczeń społecznych; 

7) od dochodu członka pracowniczego funduszu emerytalnego z tytułu przeniesienia 

akcji złożonych na rachunku ilościowym do aktywów tego funduszu; 

8) z tytułu zbycia prawa poboru akcji nowej emisji przez pracowniczy fundusz 

emerytalny w imieniu członka funduszu; 

9) od kwot jednorazowo wypłacanych przez otwarty fundusz emerytalny członkowi 

funduszu, któremu rachunek funduszu otwarto w związku ze śmiercią jego 

współmałżonka; 

9a) od kwot jednorazowo wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z 

subkonta, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o 

systemie ubezpieczeń społecznych, w związku ze śmiercią współmałżonka 

ubezpieczonego; 

10) od dochodu oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym z tytułu zwrotu 

albo częściowego zwrotu, w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach 

emerytalnych, środków zgromadzonych na tym koncie; 

11) od dochodu uczestnika pracowniczego programu emerytalnego z tytułu zwrotu 

środków zgromadzonych w ramach programu, w rozumieniu przepisów o 

pracowniczych programach emerytalnych; 

12) od kwot: 

a) wypłaty gwarantowanej po śmierci uprawnionego do dożywotniej emerytury 

kapitałowej w rozumieniu ustawy o emeryturach kapitałowych, 

b) wypłaconych środków gwarantowanych po śmierci uprawnionego do 

dożywotniej emerytury kapitałowej, o których mowa w art. 40f ustawy z dnia 13 

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. 

2. Przepisy ust. 1 pkt 1-5 stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego 

opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki 

podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub 

niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem 

udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym 

od niego certyfikatem rezydencji. 

2a. Od dochodów (przychodów) z tytułu należności, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 4 lub 5, 

przekazanych na rzecz podatników uprawnionych z papierów wartościowych zapisanych 

na rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona w trybie 

przewidzianym w ustawie, o której mowa w art. 5a pkt 11, podatek, o którym mowa w 

ust. 1, płatnik pobiera według stawki określonej w ust. 1 od łącznej wartości dochodów 
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(przychodów) przekazanych przez niego na rzecz wszystkich takich podatników za 

pośrednictwem posiadacza rachunku zbiorczego. 

[3. Jeżeli nie jest możliwa identyfikacja umarzanych jednostek uczestnictwa w funduszach 

inwestycyjnych, umarzanych albo wykupywanych certyfikatów inwestycyjnych w tych 

funduszach lub w inny sposób unicestwianych tytułów udziału w funduszach 

kapitałowych, przyjmuje się, że kolejno są to odpowiednio jednostki, certyfikaty lub tytuły 

począwszy od nabytych przez podatnika najwcześniej (FIFO). Zasadę, o której mowa w 

zdaniu pierwszym, stosuje się odrębnie dla każdego rachunku inwestycyjnego.] 

<3. Jeżeli nie jest możliwa identyfikacja umarzanych albo wykupywanych lub w inny 

sposób unicestwianych tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, przyjmuje 

się, że kolejno są to tytuły uczestnictwa począwszy od nabytych przez podatnika 

najwcześniej (FIFO). Zasadę, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosuje się 

odrębnie dla każdego rachunku inwestycyjnego.> 

4. Zasadę określoną w ust. 3 stosuje się odpowiednio do ustalania dyskonta od papierów 

wartościowych. 

5. Dochodu, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, nie pomniejsza się o straty z tytułu udziału w 

funduszach kapitałowych oraz inne straty z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, 

poniesione w roku podatkowym oraz w latach poprzednich. 

[6. Zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-4 oraz pkt 6, 8 i 9, pobiera się bez 

pomniejszania przychodu o koszty uzyskania, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4, ust. 

5a i 5d.] 

<6. Zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1–4 oraz pkt 6, 8 i 9, pobiera 

się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 5 

pkt 1 i 4, ust. 5a, 5d i 5e.> 

<6a. Zryczałtowany podatek, obliczony zgodnie z ust. 1 pkt 4, od przychodów 

uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki, o której 

mowa w art. 5a pkt 28 lit. c, pomniejsza się o kwotę odpowiadającą iloczynowi 

procentowego udziału komplementariusza w zysku tej spółki i podatku należnego od 

dochodu tej spółki, obliczonego zgodnie z art. 19 ustawy o podatku dochodowym od 

osób prawnych, za rok podatkowy, z którego przychód z tytułu udziału w zysku 

został uzyskany.  

6b. Kwota pomniejszenia, o którym mowa w ust. 6a, nie może przekroczyć kwoty 

podatku obliczonego zgodnie z ust. 1 pkt 4. 

6c. Przepisy ust. 6a i 6b stosuje się również w przypadku, gdy przychód z tytułu udziału 

w zysku spółki, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c, za dany rok podatkowy 

zostanie uzyskany przez komplementariusza w innym roku niż rok następujący po 

danym roku podatkowym, jednak nie dłużej niż przez 5 kolejnych lat podatkowych, 

licząc od końca roku podatkowego następującego po roku, w którym zysk został 

osiągnięty. 

6d. Przepis ust. 6c stosuje się odpowiednio do podatku dochodowego od przychodów 

(dochodów) komplementariusza z likwidacji spółki, o której mowa w art. 5a pkt 28 

lit. c, albo z jego wystąpienia z takiej spółki. 

6e. W przypadku komplementariusza uzyskującego przychody z tytułu prawa do 

udziału w zysku w więcej niż jednej spółce, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c, 

pomniejszenie, o którym mowa w ust. 6a, przysługuje w odniesieniu do podatku od 

przychodów uzyskiwanych odrębnie z każdej z tych spółek.> 
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7. Dochodów (przychodów), o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami 

opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27. 

8. Dochodem, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, jest różnica między kwotą stanowiącą 

wartość środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym a sumą wpłat 

na indywidualne konto emerytalne. 

8a. Dochodem przy całkowitym zwrocie, który został poprzedzony zwrotami częściowymi, 

jest różnica pomiędzy wartością środków zgromadzonych na indywidualnym koncie 

emerytalnym na dzień całkowitego zwrotu a sumą wpłat na indywidualne konto 

emerytalne pomniejszoną o koszty częściowych zwrotów. 

8b. W przypadku częściowego zwrotu dochodem jest kwota zwrotu pomniejszona o koszty 

przypadające na ten zwrot. Za koszt, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uważa się 

iloczyn kwoty zwrotu i wskaźnika stanowiącego udział sumy wpłat na indywidualne 

konto emerytalne do wartości środków zgromadzonych na tym koncie. 

8c. Przy kolejnym częściowym zwrocie przepisy ust. 8a i 8b stosuje się odpowiednio, z tym 

że do ustalenia wartości środków zgromadzonych na indywidualnym koncie 

emerytalnym bierze się aktualny stan środków na tym koncie. 

8d. Dochodu, o którym mowa w ust. 8-8c, nie pomniejsza się o straty z kapitałów pieniężnych 

i praw majątkowych poniesionych w roku podatkowym oraz w latach poprzednich. 

8e. Przepisy ust. 8-8d stosuje się odpowiednio do określania dochodu, o którym mowa w ust. 

1 pkt 11. 

9. Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1, uzyskujący poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej przychody (dochody) określone w ust. 1 pkt 1-5, od zryczałtowanego podatku 

obliczonego zgodnie z ust. 1, od tych przychodów (dochodów), odliczają kwotę równą 

podatkowi zapłaconemu za granicą, jednakże odliczenie to nie może przekroczyć kwoty 

podatku obliczonego od tych przychodów (dochodów) przy zastosowaniu stawki 19%. 

10. Jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, osiąga przychody (dochody) określone w 

art. 42c ust. 5 pkt 1-3 ze źródeł przychodów położonych: 

1) w Republice Austrii, Królestwie Belgii, Wielkim Księstwie Luksemburga, Księstwie 

Andory, Księstwie Liechtensteinu, Księstwie Monako, Republice San Marino i 

Konfederacji Szwajcarskiej lub 

2) na terytoriach zależnych lub terytoriach stowarzyszonych Zjednoczonego Królestwa 

Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Królestwa Niderlandów, z którymi 

Rzeczpospolita Polska zawarła umowy w sprawie opodatkowania przychodów 

(dochodów) z oszczędności osób fizycznych 

- podatek od tych przychodów (dochodów) zapłacony w państwach, 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 zryczałtowanego podatku obliczonego od przychodów (dochodów), o których 

mowa w ust. 1 pkt 1-5, uzyskanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kwoty 

podatku zapłaconego za granicą, o których mowa w ust. 9 i 10, podatnicy są obowiązani 

wykazać w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub 1a. 
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Art. 30b. 

[1. Od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych 

instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego 

zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów 

(akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w 

zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego 

zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.] 

<1. Od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub 

pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z 

tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia 

udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego 

zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.> 

2. Dochodem, o którym mowa w ust. 1, jest: 

1) różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów 

wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 

ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14, 

2) różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z 

papierów wartościowych, 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, 

określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a, 

3) różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia 

pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a 

kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a, 

[4) różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w 

spółkach mających osobowość prawną a kosztami uzyskania przychodów, 

określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub art. 23 ust. 1 pkt 38, 

5) różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów (akcji) w spółkach 

mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład 

niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część a 

kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e,] 

<4) różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia 

udziałów (akcji) a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie 

art. 22 ust. 1f oraz art. 23 ust. 1 pkt 38, 

5) różnica pomiędzy przychodem określonym zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a 

a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e,> 

6) różnica między przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki 

kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą 

fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową a kosztami uzyskania przychodów, 

określonymi na podstawie art. 22 ust. 1ł 

- osiągnięta w roku podatkowym. 

3. Przepisy ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego 

opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki 

podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo 

niezapłacenie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem 
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udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym 

od niego certyfikatem rezydencji. 

[4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli odpłatne zbycie papierów wartościowych i 

pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających 

następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej.] 

<4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli odpłatne zbycie udziałów (akcji), papierów 

wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich 

wynikających następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej.> 

5. Dochodów, o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na 

zasadach określonych w art. 27 oraz art. 30c. 

5a. Jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, osiąga dochody, o których mowa w ust. 1, 

zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami, dochody te 

łączy się i od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą 

podatkowi dochodowemu zapłaconemu za granicą. Odliczenie to nie może jednak 

przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która 

proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany za granicą. 

5b. W przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, uzyskującego dochody, o których 

mowa w ust. 1, wyłącznie poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zasadę określoną w 

ust. 5a stosuje się odpowiednio. 

5c. Jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, osiąga przychody (dochody) określone w 

art. 42c ust. 5 pkt 4 ze źródeł przychodów położonych: 

1) w Republice Austrii, Królestwie Belgii, Wielkim Księstwie Luksemburga, Księstwie 

Andory, Księstwie Liechtensteinu, Księstwie Monako, Republice San Marino i 

Konfederacji Szwajcarskiej lub 

2) na terytoriach zależnych lub terytoriach stowarzyszonych Zjednoczonego Królestwa 

Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Królestwa Niderlandów, z którymi 

Rzeczpospolita Polska zawarła umowy w sprawie opodatkowania przychodów 

(dochodów) z oszczędności osób fizycznych 

- podatek od tych przychodów (dochodów) zapłacony w państwach, 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. 

[6. Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o 

którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1, wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym z 

odpłatnego zbycia papierów wartościowych, w tym również dochody, o których mowa w 

art. 24 ust. 14, i dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, a 

także dochody z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w 

spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach 

mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład 

niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, i 

obliczyć należny podatek dochodowy.] 

<6. Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu 

podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1, wykazać dochody uzyskane w 

roku podatkowym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, w tym również 

dochody, o których mowa w art. 24 ust. 14, dochody z odpłatnego zbycia 

pochodnych instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich 

wynikających, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów 
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(akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielniach, w zamian za wkład niepieniężny w 

postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, i obliczyć należny 

podatek dochodowy.> 

7. Przepis art. 30a ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłosi, w drodze obwieszczenia, w 

Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", wykaz terytoriów, o 

których mowa w ust. 5c pkt 2 oraz art. 30a ust. 10 pkt 2. 

 

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). 
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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. 

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. 

<4e. Spółki, o których mowa w art. 5a pkt 28 lit. c, obowiązane są jako płatnicy pobierać 

zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4, z 

uwzględnieniem zasad określonych w art. 30a ust. 6a–6e.> 

[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.] 

<5. W razie przeznaczenia dochodu na podwyższenie kapitału zakładowego, 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, albo w przypadku braku wymogu rejestracji podwyższenia kapitału 

zakładowego od dnia podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały o podwyższeniu 

tego kapitału, a w spółdzielniach od dnia podjęcia przez walne zgromadzenie 

uchwały o podwyższeniu 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. 
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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. 

 

Art. 44. 

ust. 1-7a pominięte 

[7b. Przez podatnika rozpoczynającego po raz pierwszy prowadzenie pozarolniczej 

działalności gospodarczej rozumie się osobę, która w roku rozpoczęcia tej działalności, a 

także w okresie trzech lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, nie 

prowadziła pozarolniczej działalności gospodarczej samodzielnie lub jako wspólnik 

spółki niemającej osobowości prawnej oraz działalności takiej nie prowadził małżonek 

tej osoby, o ile między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa.] 

<7b. Przez podatnika rozpoczynającego po raz pierwszy prowadzenie pozarolniczej 

działalności gospodarczej rozumie się osobę, która w roku rozpoczęcia tej 

działalności, a także w okresie trzech lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok 

jej rozpoczęcia, nie prowadziła pozarolniczej działalności gospodarczej samodzielnie 

lub jako wspólnik spółki niebędącej osobą prawną oraz działalności takiej nie 

prowadził małżonek tej osoby, o ile między małżonkami istniała w tym czasie 

wspólność majątkowa.> 

7c. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 7a, dotyczy podatników, którzy łącznie spełniają 

następujące warunki: 

1) w okresie poprzedzającym rok korzystania z tego zwolnienia osiągnęli przychód z 

pozarolniczej działalności gospodarczej średniomiesięcznie w wysokości 

stanowiącej równowartość w złotych kwoty co najmniej 1.000 euro, przeliczonej 

według średniego kursu euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z 

ostatniego dnia roku poprzedzającego rok rozpoczęcia tej działalności; 

2) od dnia rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej do dnia 1 

stycznia roku podatkowego, w którym rozpoczynają korzystanie ze zwolnienia, byli 

małym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej, a w 

okresie poprzedzającym rok korzystania ze zwolnienia zatrudniali, na podstawie 

umowy o pracę, w każdym miesiącu co najmniej 5 osób w przeliczeniu na pełne 

etaty; 

3) w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej nie wykorzystują środków 

trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także innych składników 

majątku, o znacznej wartości, udostępnionych im nieodpłatnie przez osoby zaliczone 

do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i 

darowizn, wykorzystywanych uprzednio w działalności gospodarczej prowadzonej 

przez te osoby i stanowiących ich własność; 
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4) złożyli właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenie o korzystaniu z 

tego zwolnienia; oświadczenie składa się w formie pisemnej w terminie do dnia 31 

stycznia roku podatkowego, w którym podatnik będzie korzystał z tego zwolnienia; 

5) w roku korzystania ze zwolnienia są opodatkowani na zasadach określonych w art. 

27 ust. 1. 

7d. Przez znaczną wartość rozumie się łączną wartość środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych, a także innych składników majątku, wymienionych w ust. 

7c pkt 3, stanowiącej równowartość w złotych kwoty co najmniej 10.000 euro, 

przeliczonej według średniego kursu euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z 

ostatniego dnia roku poprzedzającego rok korzystania z tego zwolnienia. Przy określaniu 

tych wartości art. 19 stosuje się odpowiednio. 

7e. Podatnicy korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 7a, wykazują w zeznaniu o 

wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) składanym za rok podatkowy, w 

którym korzystali z tego zwolnienia, dochód osiągnięty (stratę poniesioną) z 

pozarolniczej działalności gospodarczej. Dochodu tego nie łączy się z dochodami z 

innych źródeł. Strata podlega rozliczeniu zgodnie z art. 9. 

7f. Dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w ust. 7e, łączy się z 

dochodem (stratą) z tego źródła, wykazanym w zeznaniach o wysokości osiągniętego 

dochodu (poniesionej straty) składanych za pięć kolejnych lat następujących 

bezpośrednio po roku, w którym podatnik korzystał ze zwolnienia - w wysokości 20% 

tego dochodu w każdym z tych lat. Przepis ten stosuje się odpowiednio również do 

podatników, którzy w latach następujących po roku korzystania ze zwolnienia wybrali 

sposób opodatkowania na zasadach określonych w art. 30c. 

7g. Podatnicy tracą prawo do zwolnienia, jeżeli odpowiednio w roku lub za rok korzystania ze 

zwolnienia albo w pięciu następnych latach podatkowych: 

[1) zlikwidowali działalność gospodarczą albo została ogłoszona ich upadłość 

obejmująca likwidację majątku lub upadłość obejmująca likwidację majątku spółki, 

której są wspólnikami, lub] 

<1) zlikwidowali działalność gospodarczą albo została ogłoszona ich upadłość 

obejmująca likwidację majątku lub upadłość obejmująca likwidację majątku 

spółki niebędącej osobą prawną, której są wspólnikami, lub > 

2) osiągnęli przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej średniomiesięcznie w 

wysokości stanowiącej równowartość w złotych kwoty niższej niż 1.000 euro, 

przeliczonej według średniego kursu euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank 

Polski, z ostatniego dnia roku poprzedniego, lub 

3) w którymkolwiek z miesięcy w tych latach zmniejszą przeciętne miesięczne 

zatrudnienie na podstawie umowy o pracę o więcej niż 10%, w stosunku do 

najwyższego przeciętnego miesięcznego zatrudnienia w roku poprzedzającym rok 

podatkowy, lub 

4) mają zaległości z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu państwa, ceł oraz 

składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w 

ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych; określenie lub wymierzenie w innej formie - w wyniku 

postępowania prowadzonego przez właściwy organ - zaległości z wymienionych 

tytułów nie pozbawia podatnika prawa do skorzystania ze zwolnienia, jeżeli 
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zaległość ta wraz z odsetkami za zwłokę zostanie uregulowana w terminie 14 dni od 

dnia doręczenia decyzji ostatecznej. 

7h. Przeciętne miesięczne zatrudnienie, o którym mowa w ust. 7c pkt 2 oraz ust. 7g pkt 3, 

ustala się w przeliczeniu na pełne etaty, pomijając liczby po przecinku; w przypadku gdy 

przeciętne miesięczne zatrudnienie jest mniejsze od jedności, przyjmuje się liczbę jeden. 

7i. Podatnicy, którzy utracili prawo do zwolnienia: 

1) w roku podatkowym, w którym korzystają z tego zwolnienia - są obowiązani do 

wpłacenia należnych zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, w terminie 

do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utracili prawo do 

zwolnienia, chyba że przed upływem tego terminu złożyli zeznanie o wysokości 

osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w którym korzystali 

ze zwolnienia, i zapłacili podatek na zasadach określonych w art. 45; w tych 

przypadkach nie nalicza się odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek;  

2) w okresie między dniem 1 stycznia następnego roku a terminem określonym dla 

złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok 

podatkowy, w którym korzystali ze zwolnienia - są obowiązani do złożenia zeznania 

o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w 

którym korzystali ze zwolnienia i zapłaty podatku, na zasadach określonych w art. 

45; w tym przypadku nie nalicza się odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu 

zaliczek za poszczególne miesiące roku, w którym podatnicy korzystali ze 

zwolnienia; 

3) w okresie między upływem terminu określonego dla złożenia zeznania o wysokości 

osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok podatkowy, w którym korzystali ze 

zwolnienia, a terminem określonym dla złożenia zeznania o wysokości osiągniętego 

dochodu (poniesionej straty) za pierwszy rok podatkowy następujący po roku, w 

którym korzystali ze zwolnienia - są obowiązani do złożenia korekty zeznania, o 

którym mowa w pkt 2, i zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę; odsetki nalicza 

się od dnia następnego po upływie terminu określonego dla złożenia zeznania o 

wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok podatkowy, w którym 

mieli obowiązek złożyć to zeznanie; 

4) w okresie od upływu terminu określonego dla złożenia zeznania o wysokości 

osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za pierwszy rok podatkowy następujący po 

roku, w którym korzystali ze zwolnienia, do końca piątego roku podatkowego 

następującego po roku, w którym korzystali ze zwolnienia - są obowiązani do 

złożenia: 

a) korekty zeznania, o którym mowa w pkt 2, i zapłaty podatku wraz z odsetkami 

za zwłokę; odsetki nalicza się od dnia następnego po upływie terminu 

określonego dla złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu 

(poniesionej straty) za rok podatkowy, w którym mieli obowiązek złożyć to 

zeznanie, 

b) korekt zeznań o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), w których 

doliczyli po 20% dochodu, o którym mowa w ust. 7e, składanych za kolejne lata 

podatkowe następujące po roku korzystania ze zwolnienia. 

7j. Przepis ust. 7i stosuje się odpowiednio również do podatników, którzy wybrali sposób 

opodatkowania na zasadach określonych w art. 30c. 
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7k. Pomoc, o której mowa w ust. 7a, 7e i 7f, stanowi pomoc de minimis udzielaną w zakresie 

i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego 

dotyczących 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 

działalności gospodarczej zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej, jest 

zwolniony, w zakresie tej działalności, z obowiązków wynikających z ust. 1 pkt 1, ust. 3, 

3f, 3g, 6 i 6b za okres objęty zawieszeniem. 

[11. Podatnik, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, który jest wspólnikiem spółki jawnej, spółki 

partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, jeżeli spółka zawiesiła 

wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie 

działalności gospodarczej, jest zwolniony, w zakresie tej działalności, z obowiązków 

wynikających z ust. 1 pkt 1, ust. 3, 3f, 3g, 6 i 6b za okres objęty zawieszeniem.] 

<11. Podatnik, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, będący wspólnikiem spółki jawnej, spółki 

partnerskiej lub spółki komandytowej, która zawiesiła wykonywanie działalności 

gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jest 

zwolniony, w zakresie tej działalności, z obowiązków wynikających z ust. 1 pkt 1, 

ust. 3, 3f, 3g, 6 i 6b za okres objęty zawieszeniem.> 

12. Przepis ust. 11 stosuje się, jeżeli podatnik będący wspólnikiem spółki nie później niż 

przed upływem 7 dni od dnia złożenia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu 

wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie 

działalności gospodarczej zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu 

skarbowego o okresie zawieszenia wykonywania tej działalności. 

13. Po okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o 

swobodzie działalności gospodarczej podatnicy, o których mowa w ust. 10 i 11, wpłacają 

zaliczki według zasad, o których mowa w ust. 3, 3f, 3g, 6 i 6b. 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 3  

LISTA PODMIOTÓW, DO KTÓRYCH ZASTOSOWANIE MAJĄ ART. 23 UST. 1 PKT 

38C I ART. 24 UST. 8A I 8B USTAWY 

 

Lp. 

 

 Państwo członkowskie 

Unii Europejskiej 

 Zakres podmiotowy 

 

1  2  3 

1 

 

 Królestwo Belgii 

 

 spółki utworzone według prawa belgijskiego, określane 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", przedsiębiorstwa 

publiczne, które przybrały jedną z wymienionych wyżej form prawnych i 

inne spółki utworzone zgodnie z przepisami prawa belgijskiego 
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podlegające opodatkowaniu belgijskim podatkiem dochodowym od osób 

prawnych 

 

2 

 

 Królestwo Danii 

 

 spółki utworzone według prawa duńskiego, określane jako: "aktieselskab" 

i "anpartsselskab" oraz inne spółki podlegające opodatkowaniu zgodnie z 

ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, w takim zakresie, w 

jakim ich dochód podlegający opodatkowaniu jest obliczany i 

opodatkowany zgodnie z ustawodawstwem podatkowym mającym 

zastosowanie do "aktieselskaber" 

 

3 

 

 Królestwo Hiszpanii 

 

 spółki utworzone według prawa hiszpańskiego, określane jako: "sociedad 

anónima", "sociedad comanditaria por acciones", "sociedad de 

responsabilidad limitada", jak również podmioty prawa publicznego, które 

działają na podstawie prawa prywatnego 

 

4 

 

 Królestwo Niderlandów 

 

 spółki utworzone według prawa niderlandzkiego, określane 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 spółki 

utworzone zgodnie z prawem niderlandzkim podlegające opodatkowaniu 

niderlandzkim podatkiem dochodowym od osób prawnych 

 

5 

 

 Królestwo Szwecji 

 

 spółki utworzone według prawa szwedzkiego, określane jako: 

"aktiebolag", "bankaktiebolag", "försäkringsaktiebolag", "ekonomiska 

föreningar", "sparbanker" oraz "ömsesidiga försäkringsbolag" 

 

6 

 

 Republika Malty 

 

 spółki utworzone według prawa maltańskiego, określane jako: "Kumpaniji 

ta' Responsabilita Limitata" oraz "Socjetajiet en commandite li l-kapital 

taghhom maqsum f' azzjonijiet" 

 

7 

 

 Republika Austrii 

 

 spółki utworzone według prawa austriackiego, określane jako: 

"Aktiengesellschaft", "Gesellschaft mit beschränkter Haftung" oraz 

"Erwerbsund Wirtschaftsgenossenschaften" 

 

8 

 

 Republika Cypryjska 

 

 spółki utworzone według prawa cypryjskiego: "εταιρείες", jak określono 

w przepisach dotyczących podatku dochodowego 

 

9 

 

 Republika Czeska 

 

 spółki utworzone według prawa czeskiego, określane jako: "akciová 

společnost" oraz "společnost s ručením omezeným" 

 

10 

 

 Republika Estońska 

 

 spółki utworzone według prawa estońskiego, określane jako: "täisühing", 

"usaldusühing", "osaühing", "aktsiaselts" oraz "tulundusühistu" 

 

11 

 

 Republika Federalna 

Niemiec 

 

 spółki utworzone według prawa niemieckiego, określane jako: 

"Aktiengesellschaft", "Kommanditgesellschaft auf Aktien", "Gesellschaft 

mit beschränkter Haftung", "Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit", 

"Erwerbsund Wirtschaftsgenossenschaft", "Betriebe gewerblicher Art von 

juristischen Personen des öffentlichen Rechts" i inne spółki utworzone 

zgodnie z przepisami prawa niemieckiego podlegające opodatkowaniu 

niemieckim podatkiem dochodowym od osób prawnych 
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12 

 

 Republika Finlandii 

 

 spółki utworzone według prawa fińskiego, określane jako: 

"osakeyhtiö"/"aktiebolag", "osuuskunta"/"andelslag", 

"säästöpankki"/"sparbank" oraz "vakuutusyhtiö"/"försäkringsbolag" 

 

13 

 

 Republika Francuska 

 

 spółki utworzone według prawa francuskiego, określane 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 podlegają podatkowi dochodowemu od osób prawnych, 

"coopératives", "unions de coopératives", przemysłowe i handlowe 

instytucje publiczne oraz przedsiębiorstwa i inne spółki utworzone zgodnie 

z przepisami prawa francuskiego podlegające opodatkowaniu francuskim 

podatkiem dochodowym od osób prawnych 

 

14 

 

 Republika Grecka 

 

 spółki utworzone według prawa greckiego, określane jako: "ανώνυμη 

εταιρεία", "εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)" 

 

15 

 

 Irlandia 

 

 spółki utworzone lub istniejące według 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 

 

 spółki utworzone według prawa litewskiego 

 

17 

 

 Republika Łotewska 

 

 spółki utworzone według prawa łotewskiego, określane jako: "akciju 

sabiedrība" oraz "sabiedrība ar ierobežotu atbildību" 

 

18 

 

 Republika Portugalska 

 

 spółki handlowe lub spółki prawa cywilnego mające formę handlową, jak 

również inne osoby prawne prowadzące działalność przemysłową lub 

handlową, które są utworzone zgodnie z prawem portugalskim 

 

19 

 

 Republika Słowacka 

 

 spółki utworzone według prawa słowackiego, określane jako: "akciová 

spoločnosť", "spoločnosť s ručením obmedzeným", "komanditná 

spoločnosť" 

 

20 

 

 Republika Słowenii 

 

 spółki utworzone według prawa słoweńskiego, określane jako: "delniška 

družba", "komanditna družba", "družba z omejeno odgovornostjo" 

 

21 

 

 Republika Węgierska 

 

 spółki utworzone według prawa węgierskiego, określane jako: 

"közkereseti társaság", "betéti társaság", "közös vállalat", "korlátolt 

felelősségű társaság", "részvénytársaság", "egyesülés", "közhasznú 

társaság" oraz "szövetkezet" 

 

22 

 

 Republika Włoska 

 

 spółki utworzone według prawa włoskiego, określane 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 działalność jest w całości lub w 

przeważającej części handlowa 

 

23 

 

 Wielkie Księstwo 

Luksemburga 

 spółki utworzone według prawa luksemburskiego, określane jako: "société 

anonyme", "société en commandite par actions", "société à responsabilité 
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 limitée", "société coopérative", "société coopérative organisée comme une 

société anonyme", "association d'assurances mutuelles", "association 

d'épargne-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 spółki utworzone zgodnie z przepisami prawa luksemburskiego 

podlegające opodatkowaniu luksemburskim podatkiem dochodowym od 

osób prawnych 

 

24 

 

 Zjednoczone Królestwo 

Wielkiej Brytanii i 

Irlandii Północnej 

 

 spółki utworzone według prawa Zjednoczonego Królestwa 

 

25 

 

  

 

 spółki (SE) utworzone zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 

2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki 

europejskiej (SE) i dyrektywą Rady 2001/86/EWG z dnia 8 października 

2001 r. uzupełniającą statut spółki europejskiej w odniesieniu do 

uczestnictwa pracowników; spółdzielnie (SCE) utworzone zgodnie z 

rozporządzeniem Rady (WE) nr 1435/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. w 

sprawie statutu spółdzielni europejskiej (SCE) i dyrektywą Rady 

2003/72/WE z dnia 22 lipca 2003 r. uzupełniającą statut spółdzielni 

europejskiej w odniesieniu do zaangażowania pracowników 

 

26 

 

 Republika Bułgarii 

 

 spółki prawa bułgarskiego, określane jako: "събирателното дружество", 

"командитното дружество", "дружеството с ограничена отговорност", 

"акционерното дружество", "командитното дружество с акции", 

"кооперации", "кооперативни съюзи" oraz "държавни предприятия" 

utworzone zgodnie z przepisami prawa bułgarskiego i prowadzące 

działalność gospodarczą 

 

27 

 

 Rumunia 

 

 spółki prawa rumuńskiego, określane jako: "societăţi pe acţiuni", "societăţi 

în comandită pe acţiuni", "societăţi cu răspundere limitată" 

 

<29 
Rzeczpospolita 

Polska 

spółki utworzone według prawa polskiego, określane jako: 

„spółka akcyjna”, „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”> 

 

 

 

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2006 r. O PODATKU TONAŻOWYM (Dz. U. Nr 183, 

poz. 1353, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316 oraz z 2012 r. poz. 1540) 

 

Art. 2. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1) konwencji SOLAS - rozumie się przez to Międzynarodową konwencję o 

bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzoną w Londynie dnia 1 listopada 

1974 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 61, poz. 318 i 319, z 1986 r. Nr 35, poz. 177 oraz z 2005 

r. Nr 120, poz. 1016) wraz z Protokołem z 1978 r. dotyczącym Międzynarodowej 

konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzonym w Londynie dnia 
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17 lutego 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 61, poz. 320 i 321), oraz Protokołem z 1988 r. 

dotyczącym Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, 

sporządzonym w Londynie dnia 11 listopada 1988 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 191, poz. 

1173 i 1174); 

2) Dokumencie Zgodności - rozumie się przez to dokument wydany zgodnie z 

konwencją SOLAS przedsiębiorcy żeglugowemu, który spełnia wymagania 

Międzynarodowego kodeksu zarządzania bezpieczną eksploatacją statków i 

zapobieganiem zanieczyszczaniu (Kodeks ISM), określonego w rozdziale IX 

konwencji SOLAS; 

3) przedsiębiorcy żeglugowym - rozumie się przez to: 

a) [osobę fizyczną lub osobę prawną, mającą odpowiednio miejsce zamieszkania, 

siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która spełnia 

przynajmniej jeden z warunków:] <osobę fizyczną, osobę prawną i spółkę, o 

której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 

dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. 

zm.), mającą odpowiednio miejsce zamieszkania albo siedzibę lub zarząd na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która spełnia przynajmniej jeden z 

warunków:> 

– we własnym imieniu uprawia żeglugę statkiem własnym lub cudzym oraz 

posiada ważny Dokument Zgodności, 

– jest właścicielem statku, ale nie uprawia równocześnie we własnym imieniu 

żeglugi statkiem własnym lub cudzym, 

– zarządza cudzym statkiem, w cudzym imieniu i na cudzą rzecz na podstawie 

umowy, oraz posiada ważny Dokument Zgodności, 

b) [wspólnika spółki cywilnej, spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki 

komandytowo-akcyjnej, mającego siedzibę, zarząd lub miejsce zamieszkania na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która spełnia przynajmniej jeden z 

warunków:] <wspólnika spółki cywilnej, spółki jawnej i spółki 

komandytowej, mającego siedzibę, zarząd lub miejsce zamieszkania na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która spełnia przynajmniej jeden z 

warunków:> 

– we własnym imieniu uprawia żeglugę statkiem własnym lub cudzym oraz 

posiada ważny Dokument Zgodności, 

– jest właścicielem statku, ale nie uprawia równocześnie we własnym imieniu 

żeglugi statkiem własnym lub cudzym, 

– zarządza cudzym statkiem, w cudzym imieniu i na cudzą rzecz na podstawie 

umowy, oraz posiada ważny Dokument Zgodności, 

c) przedsiębiorcę zagranicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 

2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807, z 

późn. zm.) prowadzącego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność, o 

której mowa w art. 3 ust. 1 i 2, który spełnia przynajmniej jeden z warunków: 

– we własnym imieniu uprawia żeglugę statkiem własnym lub cudzym oraz 

posiada ważny Dokument Zgodności, 

– jest właścicielem statku, ale nie uprawia równocześnie we własnym imieniu 

żeglugi statkiem własnym lub cudzym, 
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– zarządza cudzym statkiem, w cudzym imieniu i na cudzą rzecz na podstawie 

umowy, oraz posiada ważny Dokument Zgodności; 

4) żegludze międzynarodowej - rozumie się przez to żeglugę morską wykonywaną 

między: 

a)  portami polskimi a portami zagranicznymi, w tym także między portami 

polskimi, pod warunkiem że żegluga między portami polskimi jest częścią 

podróży morskiej do portu zagranicznego, lub 

b)  portami polskimi a miejscami przeznaczenia położonymi poza granicą 

polskiego morza terytorialnego, 

c) portami zagranicznymi; 

5) statku - rozumie się przez to morski statek handlowy o polskiej przynależności; 

6) transporcie multimodalnym - rozumie się przez to przewozy dokonywane na 

podstawie jednego dokumentu przewozowego różnymi środkami transportu, w tym 

statkiem; 

7) okresie eksploatacji statku - rozumie się przez to okres, w którym statek jest wpisany 

do polskiego rejestru okrętowego; 

8) pojemności netto (NT) albo pojemności brutto (GT) - rozumie się przez to 

odpowiednio pojemność netto (NT) albo pojemność brutto (GT) statku ustaloną w 

międzynarodowym świadectwie pomiarowym; 

9) okresie opodatkowania - rozumie się przez to okres opodatkowania podatkiem 

tonażowym; 

10) zarządzaniu cudzym statkiem - rozumie się przez to zarządzanie techniczne 

polegające na zapewnieniu statkowi zdatności do żeglugi i zgodności z 

wymaganiami technicznymi, dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony oraz 

zarządzanie załogą polegające na zapewnieniu obsady statku załogą o właściwych 

kwalifikacjach i wymaganym składzie, oraz prowadzeniu wszystkich spraw 

związanych z załogą, w szczególności: przygotowaniu listy płac, zapewnieniu 

członkom załogi ochrony ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych 

wypadków i na wypadek inwalidztwa, organizowaniu podróży na statek i ze statku, 

zapewnieniu wymaganych wiz, możliwości korzystania z usług opieki medycznej 

oraz dokonywaniu oceny pracy członków załogi i ich szkolenia. 

 

Art. 7. 

1. Dochodów przedsiębiorcy żeglugowego z działalności określonej w art. 3 ust. 1 i 2 oraz 

przychodów, o których mowa w art. 8, nie łączy się z innymi dochodami (przychodami) 

przedsiębiorcy żeglugowego podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym na 

podstawie innych ustaw. 

[2. W okresie opodatkowania podatkiem tonażowym przedsiębiorca żeglugowy jest 

obowiązany prowadzić odrębny wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 

prawnych związanych z działalnością, o której mowa w art. 3 ust. 1 i 2, a w przypadku 

przedsiębiorcy żeglugowego, o którym mowa w art. 2 pkt 3 lit. b, wykaz obowiązana jest 

prowadzić spółka cywilna, spółka jawna, spółka komandytowa, spółka komandytowo-

akcyjna.] 
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<2. W okresie opodatkowania podatkiem tonażowym przedsiębiorca żeglugowy jest 

obowiązany prowadzić odrębny wykaz środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych związanych z działalnością, o której mowa w art. 3 ust. 

1 i 2, a w przypadku przedsiębiorcy żeglugowego, o którym mowa w art. 2 pkt 3 lit. 

b, wykaz obowiązana jest prowadzić spółka cywilna, spółka jawna i spółka 

komandytowa.> 

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, sposób 

prowadzenia wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o 

którym mowa w ust. 2, kierując się koniecznością prawidłowego określenia, dla celów 

podatku dochodowego, wartości początkowej środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych i stawki amortyzacyjnej. 

 


