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Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. 

 

o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 563) 

 

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) 

 

Art. 2. 

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 

pkt 1-32 pominięto 

33) terenach budowlanych - rozumie się przez to grunty przeznaczone pod zabudowę 

zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku 

braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania 

terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym[.]<;> 

<34) pojazdach samochodowych – rozumie się przez to pojazdy samochodowe w 

rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej 

nieprzekraczającej 3,5 tony.> 

 

Art. 8. 

1. Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde 

świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej 

niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, 

w tym również: 

1) przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, 

w jakiej dokonano czynności prawnej; 

2) zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania 

czynności lub sytuacji; 

3) świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu 

działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa. 

2. Za odpłatne świadczenie usług uznaje się również: 

1)  użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych 

niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych 

podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, 

udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków 

organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi 

przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego 

o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych 

towarów lub ich części składowych; 
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2) nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w 

tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków 

spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, 

członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do 

celów innych niż działalność gospodarcza podatnika. 

2a. W przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, 

bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i 

wyświadczył te usługi. 

3. (uchylony). 

4. (uchylony). 

<5. Przepis ust. 2 pkt 1 nie ma zastosowania w przypadku użycia pojazdów 

samochodowych do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, jeżeli 

podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty 

podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, obliczoną zgodnie z art. 86a ust. 1, 

z tytułu: 

1) nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów lub  

2) nabycia, importu lub wytworzenia części składowych do tych pojazdów, jeżeli 

z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów podatnikowi nie 

przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku 

naliczonego. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i ust. 5, za nabycie towarów uznaje się 

również przyjęcie ich w używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu 

lub innej umowy o podobnym charakterze.> 

 

Art. 32. 

1. W przypadku gdy między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą 

istnieje związek, o którym mowa w ust. 2, oraz w przypadku gdy wynagrodzenie jest: 

[1) niższe od wartości rynkowej, a nabywca towarów lub usług nie ma zgodnie z art. 86, 

86a, 88, 88a i 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 3 pełnego 

prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, 

2) niższe od wartości rynkowej, a dokonujący dostawy towarów lub usługodawca nie 

ma zgodnie z art. 86, 86a, 88, 88a i 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 

92 ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku 

naliczonego, a dostawa towarów lub świadczenie usług są zwolnione od podatku, 

3) wyższe od wartości rynkowej, a dokonujący dostawy towarów lub usługodawca nie 

ma zgodnie z art. 86, 86a, 88, 88a i 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 

92 ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku 

naliczonego] 

<1) niższe od wartości rynkowej, a nabywca towarów lub usług nie ma zgodnie 

z art. 86, art. 86a, art. 88 i art. 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 

92 ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku 

naliczonego,  

2) niższe od wartości rynkowej, a dokonujący dostawy towarów lub usługodawca 

nie ma zgodnie z art. 86, art. 86a, art. 88 i art. 90 oraz z przepisami wydanymi 

na podstawie art. 92 ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku 
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należnego o kwotę podatku naliczonego, a dostawa towarów lub świadczenie 

usług są zwolnione od podatku,  

3) wyższe od wartości rynkowej, a dokonujący dostawy towarów lub usługodawca 

nie ma zgodnie z art. 86, art. 86a, art. 88 i art. 90 oraz z przepisami wydanymi 

na podstawie art. 92 ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku 

należnego o kwotę podatku naliczonego> 

- organ podatkowy określa podstawę opodatkowania zgodnie z wartością rynkową, jeżeli 

okaże się, że związek ten miał wpływ na ustalenie wynagrodzenia z tytułu dostawy 

towarów lub świadczenia usług. 

2. Związek, o którym mowa w ust. 1, istnieje, gdy między kontrahentami lub osobami 

pełniącymi u kontrahentów funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne zachodzą 

powiązania o charakterze rodzinnym lub z tytułu przysposobienia, kapitałowym, 

majątkowym lub wynikające ze stosunku pracy. Związek ten istnieje także, gdy 

którakolwiek z wymienionych osób łączy funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne 

u kontrahentów. 

3. Przez powiązania rodzinne, o których mowa w ust. 2, rozumie się małżeństwo oraz 

pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia. 

4. Przez powiązania kapitałowe, o których mowa w ust. 2, rozumie się sytuację, w której 

jedna z osób lub jeden z kontrahentów posiada prawo głosu wynoszące co najmniej 5% 

wszystkich praw głosu lub dysponuje bezpośrednio lub pośrednio takim prawem. 

5. Przepisy ust. 1-4 nie mają zastosowania w przypadku transakcji zawieranych pomiędzy 

podmiotami powiązanymi, w odniesieniu do których właściwy organ podatkowy, na 

podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa, wydał decyzję o uznaniu prawidłowości 

wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami 

powiązanymi. 

 

[Art. 86a. 

1. W przypadku nabycia: 

1) samochodów osobowych, 

2) innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie 

całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony 

- kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 60% kwoty podatku 

określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego 

nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której 

podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 6.000 zł. 

2. Przepis ust. 1 pkt 2 nie dotyczy: 

1) pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od 

części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, 

klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: 

wielozadaniowy, van; 

2) pojazdów samochodowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone 

są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u 

których 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 
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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; 

3) pojazdów samochodowych, które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu 

ładunków; 

4) pojazdów samochodowych, które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie 

przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy 

pojazdu; 

5)  pojazdów specjalnych - jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami prawa 

o ruchu drogowym wynika, że jest to pojazd specjalny; 

6) pojazdów samochodowych innych niż wymienione w pkt 1-5, w których liczba miejsc 

(siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi: 

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

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

c) 3 lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 500 kg; 

7) pojazdów samochodowych konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 

10 osób łącznie z kierowcą - jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów 

prawa o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie. 

3. Przepis ust. 1 nie dotyczy przypadków, gdy odprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie 

tych samochodów (pojazdów) na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub 

innych umów o podobnym charakterze stanowi przedmiot działalności podatnika. 

4. Dopuszczalna ładowność pojazdu oraz liczba miejsc (siedzeń), o których mowa w ust. 2 

pkt 6, określona jest na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami prawa o 

ruchu drogowym. Pojazdy, które w dokumentach, o których mowa w zdaniu pierwszym, 

nie mają określonej dopuszczalnej ładowności lub liczby miejsc, uznaje się również za 

samochody osobowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1. 

5. Spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w ust. 2 pkt 1-4 

stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez 

okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę 

stację oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierającego właściwą adnotację o 

spełnieniu tych wymagań. 

6. W przypadku gdy w pojeździe, dla którego wydano zaświadczenie, o którym mowa w ust. 

5, zostały wprowadzone zmiany, w wyniku których pojazd nie spełnia wymagań, o których 

mowa w ust. 2 pkt 1-4, podatnik jest obowiązany do skorygowania kwoty podatku 

naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym dokonał jego odliczenia. 

7. Przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio do importu samochodów osobowych oraz 

innych pojazdów samochodowych, z tym że w przypadku importu samochodów 

osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, o których mowa w ust. 1, kwotę 

podatku naliczonego stanowi 60% kwoty wynikającej z dokumentu celnego, z 

uwzględnieniem kwot wynikających z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz 

art. 34 - nie więcej jednak niż 6.000 zł. 

8. W przypadku usługobiorców użytkujących samochody osobowe oraz inne pojazdy 

samochodowe, o których mowa w ust. 1, na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu 
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lub innej umowy o podobnym charakterze, kwotę podatku naliczonego stanowi 60% 

kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z 

zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Suma kwot w całym okresie użytkowania 

samochodów i pojazdów, o których mowa w zdaniu pierwszym, dotycząca jednego 

samochodu lub pojazdu, nie może jednak przekroczyć kwoty 6.000 zł. 

9. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do nabytych lub importowanych części 

składowych zużytych do wytworzenia przez podatnika samochodów osobowych oraz 

innych pojazdów samochodowych, o których mowa w ust. 1, z uwzględnieniem przepisów 

ust. 4-6, jeżeli te samochody i pojazdy zostały zaliczone przez tego podatnika do środków 

trwałych w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. 

10. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, 

określić inne niż wymienione w: 

1) ust. 2 pkt 5 dokumenty, na podstawie których można stwierdzić, że pojazd jest 

pojazdem specjalnym, 

2) ust. 4 dokumenty, na podstawie których można określić dopuszczalną ładowność 

pojazdu oraz liczbę miejsc (siedzeń) 

- uwzględniając konieczność prawidłowej identyfikacji pojazdu na potrzeby skorzystania 

z prawa do odliczenia podatku naliczonego oraz przepisy prawa Unii Europejskiej.] 

<Art. 86a. 

1. W przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku 

naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku: 

1) wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika;  

2) należnego z tytułu: 

a) świadczenia usług, dla którego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 podatnikiem 

jest ich usługobiorca,  

b) dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 podatnikiem jest 

ich nabywca,  

c) wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów; 

3) należnego, w przypadku, o którym mowa w art. 33a; 

4) wynikającej z otrzymanego dokumentu celnego, deklaracji importowej 

w przypadku, o którym mowa w art. 33b, oraz z decyzji, o których mowa w art. 

33 ust. 2 i 3 oraz art. 34.  

2. Do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, o których mowa w ust. 1, 

zalicza się wydatki dotyczące: 

1) nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich 

części składowych; 

2) używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub 

innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż 

wymienione w pkt 3;  

3) nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, 

wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji 

tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub 

używaniem tych pojazdów. 

3. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania: 
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1) w przypadku gdy pojazdy samochodowe są: 

a) wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika lub 

b) konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie 

z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu 

drogowym wynika takie przeznaczenie; 

2) do towarów montowanych w pojazdach samochodowych i do związanych z tymi 

towarami usług montażu, naprawy i konserwacji, jeżeli przeznaczenie tych 

towarów wskazuje obiektywnie na możliwość ich wykorzystywania wyłącznie do 

działalności gospodarczej podatnika. 

4. Pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności 

gospodarczej podatnika, jeżeli: 

1) sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony 

w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony 

prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, 

wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub 

2) konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych 

z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych 

z działalnością gospodarczą jest nieistotne. 

5. Warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie stosuje się w przypadku 

pojazdów samochodowych:  

1) przeznaczonych wyłącznie do:  

a) odprzedaży,  

b) sprzedaży, w przypadku pojazdów wytworzonych przez podatnika, 

c) oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, 

leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze 

– jeżeli odprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów 

stanowi przedmiot działalności podatnika; 

2) w odniesieniu do których: 

a) kwotę podatku naliczonego od wydatków z nimi związanych podatnik 

oblicza zgodnie z ust. 1 lub 

b) podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego 

o kwotę podatku naliczonego od wydatków z nimi związanych. 

6. Ewidencja przebiegu pojazdu jest prowadzona od dnia rozpoczęcia 

wykorzystywania pojazdu samochodowego wyłącznie do działalności gospodarczej 

podatnika do dnia zakończenia wykorzystywania tego pojazdu wyłącznie do tej 

działalności. 

7. Ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierać: 

1)  numer rejestracyjny pojazdu samochodowego; 

2) dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji; 

3) stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia 

prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na 

dzień zakończenia prowadzenia ewidencji; 

4) wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego 

wykorzystania tego pojazdu, obejmujący: 
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a) kolejny numer wpisu,  

b) datę i cel wyjazdu, 

c) opis trasy (skąd – dokąd), 

d) liczbę przejechanych kilometrów, 

e) imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem 

– potwierdzony przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego w 

zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona 

podatnikiem; 

5) liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego 

oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji.  

8. W przypadku gdy pojazd samochodowy jest udostępniany osobie niebędącej 

pracownikiem podatnika, wpis, o którym mowa w ust. 7 pkt 4: 

1) jest dokonywany przez osobę, która udostępnia pojazd; 

2) obejmuje: 

a) kolejny numer wpisu,  

b) datę i cel udostępnienia pojazdu, 

c) stan licznika na dzień udostępnienia pojazdu, 

d) liczbę przejechanych kilometrów, 

e) stan licznika na dzień zwrotu pojazdu, 

f) imię i nazwisko osoby, której udostępniony został pojazd. 

9. Do pojazdów samochodowych, o których mowa w ust. 4 pkt 2, należą:  

1) pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd 

siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków 

ścianą lub trwałą przegrodą: 

a) klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: 

wielozadaniowy, van lub 

b) z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków; 

2) pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, które posiadają kabinę 

kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu 

ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu; 

3) pojazdy specjalne, które spełniają również warunki zawarte w odrębnych 

przepisach, określone dla następujących przeznaczeń: 

a) agregat elektryczny/spawalniczy, 

b) do prac wiertniczych, 

c) koparka, koparko-spycharka, 

d) ładowarka, 

e) podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych, 

f) żuraw samochodowy 

– jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym 

wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym.  

10. Spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w ust. 9:  
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1) pkt 1 i 2 stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego 

przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego 

zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu 

zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań; 

2) pkt 3 stwierdza się na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami 

o ruchu drogowym. 

11. W przypadku gdy w pojeździe samochodowym, dla którego wydano zaświadczenie, o 

którym mowa w ust. 10 pkt 1, zostały wprowadzone zmiany, w wyniku których 

pojazd nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 9 pkt 1 lub 2, uznaje się, że 

pojazd nie jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej: 

1) od dnia wprowadzenia zmian,  

2) jeżeli nie można określić dnia wprowadzenia zmian: 

a) od okresu rozliczeniowego, w którym podatnik po raz pierwszy odliczył 

podatek naliczony od wydatków związanych z tym pojazdem 

samochodowym, z zastrzeżeniem lit. b, 

b) od okresu rozliczeniowego następującego po okresie rozliczeniowym, dla 

którego podatnik wykaże, że pojazd samochodowy spełniał wymagania, 

o których mowa w ust. 9 pkt 1 lub 2 

– chyba że zachodzi przypadek, o którym mowa w ust. 4 pkt 1.  

12. Podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy 

samochodowe, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, 

mają obowiązek złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych 

pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z 

tymi pojazdami.  

13. W przypadku niezłożenia w terminie informacji, o której mowa w ust. 12, uznaje się, 

że pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalności 

gospodarczej podatnika dopiero od dnia jej złożenia.  

14. W przypadku zmiany wykorzystywania pojazdu samochodowego podatnik jest 

obowiązany do aktualizacji informacji, o której mowa w ust. 12, najpóźniej przed 

dniem, w którym dokonuje tej zmiany.  

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

wzór informacji, o której mowa w ust. 12, uwzględniając potrzebę zawarcia w niej 

danych pozwalających na identyfikację pojazdu samochodowego, w szczególności 

marki, modelu pojazdu i jego numeru rejestracyjnego, jak również daty poniesienia 

pierwszego wydatku związanego z danym pojazdem, oraz uwzględniając potrzebę 

umożliwienia prawidłowej aktualizacji złożonej informacji. 

16. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze 

rozporządzenia, inne niż określone w ust. 9 pojazdy samochodowe, o których mowa 

w ust. 4 pkt 2, uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej 

podatnika, wymagania dla tych pojazdów samochodowych oraz dokumenty 

potwierdzające spełnienie wymagań, uwzględniając specyfikę ich konstrukcji oraz 

ich zastosowanie, a w przypadku pojazdów mających więcej niż jeden rząd siedzeń – 

również wymóg, aby dopuszczalna masa całkowita była większa niż 3 tony. 

17. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze 

rozporządzenia, inne niż wskazane w ust. 5 przypadki, w których nie stosuje się 

warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, uwzględniając specyfikę 
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prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej oraz konieczność 

przeciwdziałania nadużyciom wynikającym z wykorzystywania pojazdów do celów 

innych niż związane z działalnością gospodarczą.> 

 

[Art. 88a. 

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez 

podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu 

samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86a 

ust. 1.] 

 

Art. 90a. 

1. W przypadku gdy w ciągu 120 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym nieruchomość 

stanowiąca część przedsiębiorstwa podatnika została przez niego oddana w użytkowanie, 

nastąpi zmiana w stopniu wykorzystania tej nieruchomości do celów działalności 

gospodarczej, dokonuje się korekty podatku naliczonego odliczonego przy jej nabyciu 

lub wytworzeniu. Korekty, o której mowa w zdaniu pierwszym, dokonuje się w 

deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła ta zmiana, w kwocie 

proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty. Jeżeli podatnik wykorzystuje tę 

nieruchomość w działalności gospodarczej również do czynności zwolnionych od 

podatku bez prawa do odliczeń, korekta powinna uwzględniać proporcję określoną w art. 

90 ust. 3-10, zastosowaną przy odliczeniu. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przepisu art. 8 ust. 2 nie stosuje się. 

 

<Art. 90b. 

1. W przypadku gdy w ciągu 60 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym odpowiednio 

nabyto, dokonano importu lub oddano do używania pojazd samochodowy: 

1) o którym mowa w art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a, nastąpi zmiana jego 

wykorzystywania na wykorzystywanie do celów działalności gospodarczej i do 

celów innych niż działalność gospodarcza, podatnik jest obowiązany do 

dokonania korekty kwoty podatku naliczonego odliczonej przy nabyciu, 

imporcie lub wytworzeniu tego pojazdu; 

2) w odniesieniu do którego kwotę podatku naliczonego stanowiła kwota, o której 

mowa w art. 86a ust. 1, nastąpi zmiana jego wykorzystywania na 

wykorzystywanie wyłącznie do działalności gospodarczej, podatnik jest 

uprawniony do dokonania korekty kwoty podatku naliczonego odliczonej przy 

nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tego pojazdu. 

2. W przypadku gdy w okresie korekty, o której mowa w ust. 1, nastąpi sprzedaż 

pojazdu samochodowego, uznaje się, że wykorzystanie tego pojazdu zostało 

zmienione na wykorzystanie wyłącznie do działalności gospodarczej, aż do końca 

okresu korekty. 

3. Przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio również w przypadku, o którym mowa w 

art. 86a ust. 13.  

4. Na potrzeby korekty, o której mowa w ust. 1, uznaje się, że pojazd samochodowy 

odpowiednio nie jest już wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej 

albo jest wykorzystywany wyłącznie do takiej działalności począwszy od miesiąca, w 
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którym nastąpiła zmiana jego wykorzystywania. Korekty tej dokonuje się w 

deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła zmiana, w kwocie 

proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty. 

5. W przypadku gdy podatnik wykorzystuje pojazd samochodowy w działalności 

gospodarczej również do czynności zwolnionych od podatku bez prawa do odliczeń, 

kwota korekty, o której mowa w ust. 1, powinna uwzględniać proporcję określoną 

w art. 90, zastosowaną przy odliczeniu. 

6. W przypadku pojazdów samochodowych o wartości początkowej nieprzekraczającej 

15 000 zł korekty, o której mowa w ust. 1, dokonuje się, jeżeli zmiana ich 

wykorzystywania nastąpiła w okresie 12 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym 

odpowiednio nabyto, dokonano importu lub oddano do używania ten pojazd 

samochodowy. Przepisy ust. 2–5 stosuje się odpowiednio.> 

 

Art. 103. 

1. Podatnicy oraz podmioty wymienione w art. 108 są obowiązani, bez wezwania naczelnika 

urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania podatku za okresy miesięczne w terminie 

do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek 

podatkowy, na rachunek urzędu skarbowego, z zastrzeżeniem ust. 1a-4 oraz art. 33 i art. 

33b. 

1a. Podatnicy, u których obowiązek składania deklaracji podatkowych za okresy miesięczne, 

na podstawie art. 99 ust. 3c pkt 1, powstał w drugim miesiącu kwartału, są obowiązani do 

obliczania i wpłacania podatku za pierwszy miesiąc kwartału w terminie do 25. dnia 

miesiąca następującego po drugim miesiącu kwartału. 

2. Podatnicy, o których mowa w art. 99 ust. 2 i 3, są obowiązani, bez wezwania naczelnika 

urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania podatku za okresy kwartalne w terminie do 

25. dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy, 

na rachunek urzędu skarbowego, z zastrzeżeniem ust. 2a-2g, 3 i 4 oraz art. 33. 

2a. Podatnicy, o których mowa w art. 99 ust. 3, inni niż mali podatnicy, są obowiązani, bez 

wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do wpłacania zaliczek na podatek za pierwszy 

oraz za drugi miesiąc kwartału w wysokości 1/3 kwoty należnego zobowiązania 

podatkowego wynikającej z deklaracji podatkowej złożonej za poprzedni kwartał - w 

terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym z kolejnych miesięcy, za które 

jest wpłacana zaliczka. 

2b. Kwotę należnego zobowiązania podatkowego przyjmuje się za zerową, jeżeli w wyniku 

rozliczenia za dany kwartał, zobowiązanie takie nie wystąpi lub jeżeli z rozliczenia tego 

będzie wynikała kwota zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa 

w art. 87 ust. 1. 

2c. W przypadku podatników, u których w poprzednim kwartale należne zobowiązanie 

podatkowe było zerowe w rozumieniu ust. 2b, nie powstaje obowiązek wpłacania 

zaliczek na podatek. Podatnik może wpłacić zaliczkę na podatek w wysokości 

faktycznego rozliczenia za miesiąc, za który jest wpłacana zaliczka na podatek. 

2d. Przepisy ust. 2a-2c stosuje się odpowiednio do podatników: 

1) rozpoczynających w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych 

w art. 5, jeżeli przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży przekroczy, w 

proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, kwoty określone w art. 2 
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pkt 25, z tym że w kwartale, w którym podatnik rozpoczął wykonywanie działalności 

gospodarczej, nie powstaje obowiązek wpłacania zaliczek; 

2) którzy w trakcie roku podatkowego przekroczą kwoty, o których mowa w art. 2 pkt 

25, a w przypadku podatników rozpoczynających w trakcie roku podatkowego 

wykonywanie czynności określonych w art. 5 - kwoty określone zgodnie z pkt 1, z 

tym że wpłata zaliczek obowiązuje od kwartału następującego po kwartale, w którym 

nastąpiło to przekroczenie. 

2e. Podatnicy rozpoczynający dokonywanie rozliczeń za okresy kwartalne, którzy w 

poprzednim kwartale rozliczali się za okresy miesięczne - zaliczki, o których mowa w 

ust. 2a, wpłacają w pierwszym kwartale, za który będą się rozliczać za okresy kwartalne, 

w wysokości: 

1) za pierwszy miesiąc tego kwartału - w wysokości należnego zobowiązania 

podatkowego za pierwszy miesiąc ostatniego kwartału, w którym rozliczali się za 

okresy miesięczne, 

2) za drugi miesiąc tego kwartału - w wysokości należnego zobowiązania podatkowego 

za drugi miesiąc ostatniego kwartału, w którym rozliczali się za okresy miesięczne 

- przy czym przepis ust. 2c stosuje się odpowiednio. 

2f. Podatnicy, o których mowa w ust. 2a-2e, mogą wpłacać zaliczki w wysokości faktycznego 

rozliczenia za miesiąc, za który wpłacana jest zaliczka, pod warunkiem pisemnego 

zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego. Zawiadomienie należy złożyć najpóźniej 

z chwilą wpłaty zaliczki za pierwszy miesiąc pierwszego kwartału, od którego zaliczki 

będą ustalane w wysokości określonej w zdaniu pierwszym, jednak nie później niż z 

upływem terminu do jej zapłaty. 

2g. Podatnik może zrezygnować z metody obliczania zaliczek, o której mowa w ust. 2f, nie 

wcześniej niż po upływie dwóch kwartałów. Za rezygnację z tej metody obliczania 

wysokości zaliczek uznaje się wpłacenie zaliczki za pierwszy miesiąc kwartału w 

wysokości obliczonej zgodnie z ust. 2a. 

3. W przypadku, o którym mowa w art. 99 ust. 10, podatnicy są obowiązani, bez wezwania 

naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania podatku w terminie 14 dni od 

dnia powstania obowiązku podatkowego na rachunek urzędu skarbowego. 

4. Przepis ust. 3 stosuje się również w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych 

środków transportu lub innych środków transportu, od których podatek jest rozliczany 

zgodnie z art. 99 ust. 1-3 lub 8, jeżeli środek transportu ma być przez nabywcę 

zarejestrowany na terytorium kraju lub jeżeli nie podlega rejestracji, a jest użytkowany na 

terytorium kraju. 

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4, podatnicy są obowiązani przedłożyć 

naczelnikowi urzędu skarbowego zgodnie z ustalonym wzorem informację o nabywanych 

środkach transportu. Do informacji dołącza się kopię faktury potwierdzającej nabycie 

środka transportu przez podatnika. 

[6. Informacja, o której mowa w ust. 5, wraz z kopią faktury potwierdzającej nabycie środka 

transportu i dowodem zapłaty, stanowią podstawę do wydania zaświadczenia, o którym 

mowa w art. 105 ust. 1 pkt 1.] 

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

wzór informacji, o której mowa w ust. 5, uwzględniając konieczność zapewnienia 

prawidłowej identyfikacji środka transportu, w tym jego przebieg oraz datę pierwszego 

dopuszczenia do użytku. 
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[Art. 105. 

1. Naczelnicy urzędów skarbowych dla celów związanych z rejestracją środków transportu 

są obowiązani do wydawania zaświadczeń potwierdzających: 

1) uiszczenie przez podatnika podatku - w przypadkach, o których mowa w art. 103 ust. 

3 i 4, lub 

2) brak obowiązku uiszczenia podatku z tytułu przywozu nabywanych z terytorium 

państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju pojazdów, które mają być 

dopuszczone do ruchu na terytorium kraju. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zaświadczenie wydaje się na wniosek 

zainteresowanego. Wniosek zawiera w szczególności: 

1) dane identyfikujące pojazd; 

2) datę pierwszego dopuszczenia pojazdu do użytku; 

3) przebieg pojazdu; 

4) cenę nabycia pojazdu przez wnioskodawcę; 

5) dane dotyczące podmiotu dokonującego dostawy pojazdu na rzecz wnioskodawcy. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, załącza się umowę lub fakturę stwierdzającą 

nabycie pojazdu przez wnioskodawcę oraz inne dokumenty, z których jednoznacznie 

wynika, że nie zachodzi w tym przypadku wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. 

4. Załączone do wniosku dokumenty, o których mowa w ust. 3, urząd skarbowy zwraca, przy 

wydawanym zgodnie z ust. 1 zaświadczeniu, wnioskodawcy. 

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

wniosku, o którym mowa w ust. 2, uwzględniając konieczność zapewnienia niezbędnych 

danych pozwalających na stwierdzenie braku obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2. 

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

wzory zaświadczeń, o których mowa w ust. 1, uwzględniając konieczność zapewnienia 

danych niezbędnych do zidentyfikowania pojazdu, którego dotyczy zaświadczenie.] 

 

 

 

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 1-19 pominięto 

[19a) 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, 
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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 

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;] 

<19a) samochodzie osobowym – oznacza to pojazd samochodowy w rozumieniu 

przepisów o ruchu drogowym 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 o ruchu drogowym do 

podrodzaju: wielozadaniowy, van lub 

– z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków, 

b) pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy z jednym rzędem 

siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako 

konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu, 

c) pojazdu specjalnego, jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o 

ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym, i jeżeli 

spełnione są również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone 

dla następujących przeznaczeń: 
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– agregat elektryczny/spawalniczy, 

– do prac wiertniczych, 

– koparka, koparko-spycharka, 

– ładowarka, 

– podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych, 

– żuraw samochodowy, 

d) pojazdu samochodowego określonego w przepisach wydanych na podstawie 

art. 86a ust. 16 ustawy o podatku od towarów i usług;> 

pkt 20-33 pominięto 

 

[Art. 5d. 

1. W przypadku pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej 

nieprzekraczającej 3,5 tony spełnienie wymagań określonych w art. 5a pkt 19a lit. a-d, 

pozwalających na niezaliczenie danego pojazdu samochodowego do samochodów 

osobowych, stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego 

przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego 

zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, 

zawierającego właściwą adnotację o spełnieniu tych wymagań. 

2.  Dopuszczalna ładowność pojazdów oraz liczba miejsc (siedzeń), o których mowa w art. 

5a pkt 19a lit. f, określona jest na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami 

prawa o ruchu drogowym. Pojazdy, które w dokumentach, o których mowa w zdaniu 

pierwszym, nie mają określonej dopuszczalnej ładowności lub liczby miejsc, uznaje się 

również za samochody osobowe.] 

<Art. 5d. 

Spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w: 

1) art. 5a pkt 19a lit. a i b stwierdza się na podstawie dodatkowego badania 

technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, 

potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu 

rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych 

wymagań; 

2) art. 5a pkt 19a lit. c stwierdza się na podstawie dokumentów wydanych zgodnie 

z przepisami o ruchu drogowym.> 

 

Art. 14. 

1. Za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty 

należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych 

towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów 

i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży 

uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. 

1a. (uchylony). 

1b. (uchylony). 

1c. Za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 1e, 

1h i 1i, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo 

częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień: 
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1) wystawienia faktury albo 

2) uregulowania należności. 

1d. (uchylony). 

1e. Jeżeli strony ustalą, że 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. 

1f. (uchylony). 

1g. (uchylony). 

1h. Przepis ust. 1e stosuje się odpowiednio do dostawy energii elektrycznej i cieplnej oraz 

gazu przewodowego. 

1i. W przypadku otrzymania przychodu z działalności gospodarczej, do którego nie stosuje 

się ust. 1c, 1e i 1h, za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty.  

2. Przychodem z działalności gospodarczej są również: 

1) przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z 

działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji 

rolnej składników majątku będących: 

a) środkami trwałymi, 

b) składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem 

składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie 

przekracza 1.500 zł, 

c) wartościami niematerialnymi i prawnymi 

- ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, 

w tym także przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wymienionych w 

lit. b, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w 

takim prawie nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości 

przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio; 

2) dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie 

kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z 

otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych 

lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, 

dokonuje się odpisów amortyzacyjnych; 

3) różnice kursowe; 

4) otrzymane kary umowne; 

5) odsetki od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z 

wykonywaną działalnością; 

6) wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 6, 

w tym z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek), z wyjątkiem umorzonych 

pożyczek z Funduszu Pracy; 

7) wartość zwróconych wierzytelności, które zostały, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 20, 

odpisane jako nieściągalne albo na które utworzono rezerwy zaliczone uprzednio do 

kosztów uzyskania przychodów; 

7a) wartość zwróconych wierzytelności wynikających z umowy, o której mowa w art. 

23f, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 23h; 
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7b) wartość należności umorzonych, przedawnionych lub odpisanych jako nieściągalne 

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

kosztów uzyskania przychodów; 

7c) równowartość odpisów aktualizujących wartość należności, uprzednio zaliczonych 

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

dokonano tych odpisów; 

7d) 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; 

7e) równowartość rozwiązanych lub zmniejszonych rezerw, o których mowa w art. 23 

ust. 1 pkt 22, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów; 

7f) kwota podatku od towarów i usług: 

a) nieuwzględniona w wartości początkowej środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych, podlegających amortyzacji zgodnie z art. 22a-22o, 

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;] 

<– w tej części, w jakiej dokonano korekty powodującej zwiększenie podatku 

odliczonego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług;> 

7g) 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), 

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; 

8) wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, 

obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125; 

9) otrzymane wynagrodzenie za obsługę pracowniczego programu emerytalnego 

uczestnika, w związku ze zwrotem środków pochodzących ze składki dodatkowej; 

10) wynagrodzenia płatników z tytułu: 

a) terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa, 

b) (uchylona), 

c) wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa do świadczeń i ich 

wysokości oraz wypłatą świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, określonych 

w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych; 

11) przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o 

podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością 

gospodarczą; 
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12) otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z 

prowadzoną działalnością gospodarczą lub z prowadzeniem działów specjalnych 

produkcji rolnej; 

13) 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; 

14) przychody z odpłatnego zbycia świadectw pochodzenia otrzymanych przez 

przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w 

odnawialnych źródłach energii na wniosek, o którym mowa w art. 9e ust. 3 ustawy z 

dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z 

późn. zm.); 

15) 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, z późn. zm.) - 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; 

16) środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu 

wystąpienia z takiej spółki; 

17) przychody z odpłatnego zbycia składników majątku: 

a) pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej 

samodzielnie, 

b) otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub 

wystąpieniem wspólnika z takiej spółki. 

2a. W razie zwrotu części wierzytelności, o których mowa w ust. 2 pkt 7, przychód ustala się 

proporcjonalnie do udziału zwróconej części wierzytelności w jej ogólnej kwocie. 

2b. W przypadku umowy najmu lub dzierżawy rzeczy albo praw majątkowych oraz umów o 

podobnym charakterze, których przedmiotem są składniki majątku związane z 

działalnością gospodarczą, 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 
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stanowią przychód wynajmującego lub wydzierżawiającego w dniu wymagalności 

zapłaty. 

2c. Do przychodów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nie zalicza się przychodów z 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. Przepis art. 30e stosuje się odpowiednio. 

[2d. Przepis ust. 2 pkt 7f 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.] 

<2d. Przepis ust. 2 pkt 7f stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany prawa do 

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

przepisach ustawy o podatku od towarów i usług.> 

3. Do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się: 

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

które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, a także 

otrzymanych pożyczek i kredytów oraz zwróconych pożyczek, z wyjątkiem 

skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek; 

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

udzielonych pożyczek; 

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

budżetu państwa albo budżetów jednostek samorządu terytorialnego, niezaliczonych 

do kosztów uzyskania przychodów; 

3a) zwróconych innych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów; 

3b) zwróconych, umorzonych lub zaniechanych wpłat dokonywanych na Państwowy 

Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie odrębnych przepisów, 

niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów; 

4) (uchylony); 

5) przychodów, które w rozumieniu przepisów o zakładowym funduszu świadczeń 

socjalnych - zwiększają ten fundusz; 

6) kwoty stanowiącej równowartość umorzonych zobowiązań, w tym także 

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

postępowaniem upadłościowym z możliwością zawarcia układu w rozumieniu 

przepisów prawa upadłościowego i naprawczego; 

7) zwolnionych od wpłat należności z tytułu podatku od towarów i usług oraz 

zwróconej różnicy podatku od towarów i usług, dokonywanych na podstawie 

odrębnych przepisów; 

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

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

przeniesienia własności przedmiotu umowy; 

9) (uchylony); 
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10) środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną 

z tytułu likwidacji takiej spółki; 

11) środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną 

z tytułu wystąpienia z takiej spółki, w części odpowiadającej uzyskanej przed 

wystąpieniem przez wspólnika nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, o 

których mowa w art. 8, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w tej 

spółce; 

12) przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku: 

a) pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej 

samodzielnie, 

b) otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub 

wystąpieniem wspólnika z takiej spółki 

- jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła 

likwidacja działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, likwidacja spółki 

niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia 

ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w 

wykonaniu działalności gospodarczej. 

4. (uchylony). 

5. (uchylony). 

6. (uchylony). 

7. Przy określaniu wysokości przychodów, o których mowa w ust. 2 pkt 17, przepisy ust. 1 i 

art. 19 stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 23. 

1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: 

pkt 1-42 pominięto 

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, 
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– 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;] 

<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 przepisami ustawy o podatku od towarów i usług;> 

pkt 44-62 pominięto 

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 

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 
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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.] 

<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 

przepisach 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 

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. 
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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. 4a. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

pkt 1-9 pominięto 

[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 

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;] 

<9a) samochodzie osobowym – oznacza to pojazd samochodowy w rozumieniu 

przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej 

nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie 

więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z wyjątkiem: 
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a) pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony 

jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą 

przegrodą: 

– klasyfikowanego na podstawie przepisów o ruchu drogowym do 

podrodzaju: wielozadaniowy, van lub 

– z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków, 

b) pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy z jednym rzędem 

siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako 

konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu, 

c) pojazdu specjalnego, jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o 

ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym, i jeżeli 

spełnione są również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone 

dla następujących przeznaczeń: 

– agregat elektryczny/spawalniczy, 

– do prac wiertniczych, 

– koparka, koparko-spycharka, 

– ładowarka, 

– podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych, 

– żuraw samochodowy, 

d) pojazdu samochodowego określonego w przepisach wydanych na podstawie 

art. 86a ust. 16 ustawy o podatku od towarów i usług;> 

pkt 10-21 pominięto 

 

[Art. 4c. 

1. W przypadku pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej 

nieprzekraczającej 3,5 tony spełnienie wymagań określonych w art. 4a pkt 9a lit. a-d, 

pozwalających na niezaliczenie danego pojazdu samochodowego do samochodów 

osobowych, stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego 

przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego 

zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, 

zawierającego właściwą adnotację o spełnieniu tych wymagań. 

2.  Dopuszczalna ładowność pojazdów oraz liczba miejsc (siedzeń), o których mowa w art. 

4a pkt 9a lit. f, określona jest na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami 

prawa o ruchu drogowym. Pojazdy, które w dokumentach, o których mowa w zdaniu 

pierwszym, nie mają określonej dopuszczalnej ładowności lub liczby miejsc, uznaje się 

również za samochody osobowe.] 

<Art. 4c. 

Spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w: 

1) art. 4a pkt 9a lit. a i b stwierdza się na podstawie dodatkowego badania 

technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, 

potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu 

rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych 

wymagań; 
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2) art. 4a pkt  9a lit. c stwierdza się na podstawie dokumentów wydanych zgodnie 

z przepisami o ruchu drogowym.> 

 

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; 

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;] 
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<– w tej części, w jakiej dokonano korekty powodującej zwiększenie podatku 

odliczonego zgodnie z przepisami 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; 

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 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; 
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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), 

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. 

ust. 1a-9 pominięto 

[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.] 

<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 

przepisach ustawy o podatku od towarów i usług.> 

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. 16. 

1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: 

pkt 1-45 pominięto 

46) 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, 
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– 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. 16a-16m, 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;] 

<c) kwota podatku od towarów i usług, nieuwzględniona w wartości 

początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, 

podlegających amortyzacji zgodnie z art. 16a–16m, 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 przepisami ustawy o podatku od towarów i usług;> 

pkt 47-68 pominięto 

ust 1a-7b pominięto 

[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.] 

<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 

przepisach 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 
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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. 

 

 

 

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. – PRAWO O RUCHU DROGOWYM (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 1137, z późn. zm.) 

Art. 72. 

1. Rejestracji dokonuje się na podstawie: 

1) dowodu własności pojazdu lub dokumentu potwierdzającego powierzenie pojazdu, o 

którym mowa w art. 73 ust. 5; 

2) karty pojazdu, jeżeli była wydana; 

3) świadectwa zgodności WE albo świadectwa zgodności wraz z oświadczeniem 

zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji 

pojazdu, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, decyzji o uznaniu dopuszczenia 

jednostkowego pojazdu albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu 

- jeżeli są wymagane; 

4) zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest 

wymagane albo dowodu rejestracyjnego pojazdu lub innego dokumentu wydanego 

przez właściwy organ państwa członkowskiego, potwierdzającego wykonanie oraz 

termin ważności badania technicznego; 

5) dowodu rejestracyjnego, jeżeli pojazd był zarejestrowany; 

6) dowodu odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium 

państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej i jest rejestrowany 

po raz pierwszy; 

6a) dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokumentu 

potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo 

zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o 

podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju "samochodowy 

inny", podrodzaj "czterokołowiec" (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj 

"czterokołowiec lekki" (kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z 

terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz 

pierwszy; 

7) (uchylony); 

[8) zaświadczenia wydanego przez właściwy organ potwierdzający: 
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a) uiszczenie podatku od towarów i usług od pojazdów sprowadzanych z państw 

członkowskich Unii Europejskiej lub 

b) brak obowiązku, o którym mowa w lit. a 

- jeżeli sprowadzany pojazd jest rejestrowany po raz pierwszy, z zastrzeżeniem ust. 

1a;] 

9) dowodu wpłaty, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o 

recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, lub oświadczenia o podleganiu 

obowiązkowi zapewniania sieci zbierania pojazdów, o którym mowa w art. 11 ust. 4 

tej ustawy, albo faktury zawierającej takie oświadczenie, jeżeli pojazd jest 

rejestrowany po raz pierwszy. 

[1a. W przypadku gdy sprowadzany pojazd jest przedmiotem dostawy dokonanej przez 

podatnika podatku od towarów i usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed 

dokonaniem pierwszej rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zaświadczenie: 

1) o którym mowa w ust. 1 pkt 8 lit. a, może być zastąpione fakturą z wyszczególnioną 

kwotą podatku od towarów i usług potwierdzającą dokonanie tej dostawy przez tego 

podatnika, 

2) o którym mowa w ust. 1 pkt 8 lit. b, może być zastąpione fakturą dokumentującą 

czynności, których podstawą opodatkowania jest marża, potwierdzającą dokonanie 

tej dostawy przez tego podatnika 

- pod warunkiem że odprzedaż pojazdów stanowi przedmiot działalności tego podatnika.] 

1b. W przypadku nabycia samochodu osobowego lub pojazdu, o których mowa w ust. 1 pkt 

6a, od wyspecjalizowanego salonu sprzedaży w rozumieniu przepisów o podatku 

akcyzowym, dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju może być 

zastąpiony oświadczeniem wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada oryginał 

lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju od tego 

samochodu osobowego lub pojazdu. 

2. Wymagania ust. 1 nie dotyczą: 

1) pojazdu, który był już zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w 

zakresie ust. 1 pkt 3; 

2) pojazdu zakupionego po przepadku na rzecz Skarbu Państwa lub na rzecz jednostki 

samorządu terytorialnego - w zakresie ust. 1 pkt 2 i 5; 

3) pojazdu zakupionego od Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 

Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Celnej lub Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - w zakresie ust. 1 pkt 5; 

4) (uchylony); 

5) pojazdu wycofanego czasowo z ruchu - w zakresie ust. 1 pkt 5; w tym przypadku 

zamiast dowodu rejestracyjnego wymaga się przedstawienia decyzji o czasowym 

wycofaniu pojazdu z ruchu; 

6) pojazdu innego niż określony w art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o 

recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji - w zakresie ust. 1 pkt 9; 

7) pojazdu wyrejestrowanego, o którym mowa w art. 79 ust. 4 pkt 3 - w przypadku 

powtórnej rejestracji - w zakresie ust. 1 pkt 5; 

8) pojazdu, o którym mowa w art. 81 ust. 4 pkt 3 lit. a - w zakresie ust. 1 pkt 4. 
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2a. W przypadku pojazdu sprowadzanego z terytorium państwa niebędącego państwem 

członkowskim zamiast dowodu rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, 

dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego rejestrację pojazdu, 

wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie. 

2b. W przypadku pojazdu zabytkowego, zamiast dowodu rejestracyjnego, dopuszcza się 

przedstawienie oświadczenia właściciela pojazdu, złożonego pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że nie posiada dowodu rejestracyjnego. 

3. Dodatkowo wymaga się dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań, o których 

mowa w art. 2 pkt 39 - w stosunku do pojazdów zabytkowych. 

3a. Świadectwo zgodności WE lub świadectwo zgodności traci ważność po upływie terminu 

określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 70zm ust. 1 pkt 10 i nie może być 

uznane za dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 3. 

4. W przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu, zamiast tych 

dokumentów należy przedstawić zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący 

właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w 

zagubionym dokumencie, niezbędne do rejestracji. 

 

Art. 74. 

1. Czasowej rejestracji pojazdu dokonuje, w przypadkach określonych w ust. 2, starosta 

właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) właściciela pojazdu, wydając 

pozwolenie czasowe i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne. 

2. Czasowej rejestracji dokonuje się: 

1) z urzędu - po złożeniu wniosku o rejestrację pojazdu; 

2) na wniosek właściciela pojazdu - w celu umożliwienia: 

a) wywozu pojazdu za granicę, 

b) przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

c) przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania 

technicznego lub naprawy; 

3) na wniosek jednostki uprawnionej lub jednostki badawczej producenta pojazdu, 

przedmiotu wyposażenia lub części - w celu umożliwienia odpowiednich badań; 

[2a. Czasowej rejestracji, o której mowa w ust. 2 pkt 1, można dokonać, pomimo braku 

dołączonych do wniosku o rejestrację dokumentów, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 6, 

6a i 8. Dokumenty te powinny zostać złożone przed wydaniem dowodu rejestracyjnego.] 

<2a. Czasowej rejestracji, o której mowa w ust. 2 pkt 1, można dokonać pomimo braku 

dołączonych do wniosku o rejestrację dokumentów, o których mowa w art. 72 ust. 1 

pkt 6 i 6a. Dokumenty te powinny zostać złożone przed wydaniem dowodu 

rejestracyjnego.> 

2b. Czasowej rejestracji pojazdu dokonuje się warunkowo, jeżeli właściciel pojazdu złoży 

oświadczenie, że w okresie od tej rejestracji do wydania dowodu rejestracyjnego nie 

nastąpi zmiana w zakresie własności pojazdu. 

3. Czasowej rejestracji dokonuje się na okres nieprzekraczający 30 dni, z zastrzeżeniem ust. 

4. Termin ten może być jednorazowo przedłużony o 14 dni w celu wyjaśnienia spraw 

związanych z rejestracją pojazdu. 
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4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, rejestracji dokonuje się na okres wynikający 

z wniosku, nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy. 

5. Po upływie terminu czasowej rejestracji pozwolenie czasowe i tablice rejestracyjne 

zwraca się do organu, który je wydał, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 2 

pkt 2 lit. a. 

 

 

 

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

poz. 186, z późn. zm.) 

Art. 56. 

§ 1. Podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub 

płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie 

dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża 

podatek na uszczuplenie, 

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

albo obu tym karom łącznie. 

§ 2. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu 

zabronionego określonego w § 1 

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. 

§ 3. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, 

sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. 

§ 4. Karze określonej w § 3 podlega także ten podatnik, który mimo ujawnienia przedmiotu 

lub podstawy opodatkowania nie składa w terminie organowi podatkowemu lub 

płatnikowi deklaracji lub oświadczenia. 

 

<Art. 56a. 

§ 1. Podatnik, który wbrew obowiązkowi nie składa właściwemu organowi 

podatkowemu informacji, o której mowa w art. 86a ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług, albo składa ją po terminie lub podaje w niej 

dane niezgodne ze stanem rzeczywistym, dokonując odliczenia podatku niezgodnie 

z przepisami o podatku od towarów i usług,  

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. 

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. 

§ 3. Nie podlega karze określonej w § 1 i 2 podatnik, który złożył właściwemu organowi 

podatkowemu informację, o której mowa w art. 86a ust. 12 ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, po terminie, jeżeli złożenie tej 

informacji nastąpiło przed dniem: 

1) rozpoczęcia czynności sprawdzających w zakresie podatku od towarów i 

usług;  
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2) doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej lub 

postępowania kontrolnego w ramach kontroli skarbowej w zakresie podatku 

od towarów i usług, a w przypadku gdy nie stosuje się zawiadomienia – przed 

dniem wszczęcia takiej kontroli lub postępowania, jeżeli nie miał miejsca 

przypadek wskazany w pkt 1; 

3) wszczęcia postępowania podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, 

jeżeli nie miał miejsca przypadek wskazany w pkt 1 lub 2.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. O OPŁACIE SKARBOWEJ (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 1282, z późn. zm.) 

 

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ 

ZWOLNIENIA 

 
Część  Przedmiot opłaty skarbowej  Stawka  Zwolnienia 

1  2  3  4 

 
Część I pominięto 

 

II.  Wydanie zaświadczenia     

  

ust. 1-10 pominięto 

 

  

 

 

[11. Zaświadczenie potwierdzające brak 

obowiązku uiszczenia podatku od 

towarów i usług z tytułu przywozu 

nabywanych z terytorium państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej 

innego niż terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej pojazdów, które mają być 

dopuszczone do ruchu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 160 zł] 

 

  

 

  
ust 12-20 pominięto 

 

  

 

Część III i IV pominięto 

 

 


