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Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. 
 

 o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw 

 
(druk nr 244) 

 
 
USTAWA z dnia 24 sierpnia 2006 r. O PODATKU TONAŻOWYM (Dz. U. Nr 183, poz. 

1353 oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 1316) 

 
[Art. 1. 

Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem tonażowym niektórych dochodów (przychodów) 
osiąganych przez armatorów eksploatujących morskie statki handlowe w żegludze 
międzynarodowej.] 

<Art. 1. 
Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem tonażowym niektórych dochodów 
(przychodów) osiąganych przez przedsiębiorców żeglugowych eksploatujących morskie 
statki handlowe w żegludze międzynarodowej.> 

 
Art. 2. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 
[1) konwencji SOLAS - rozumie się przez to Międzynarodową konwencję o 

bezpieczeństwie życia na morzu, sporządzoną w Londynie dnia 1 listopada 1974 r. 
(Dz. U. z 1984 r. Nr 61, poz. 318 i 319), wraz z Protokołem dotyczącym 
Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzonym 
w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 61, poz. 320 i 321 oraz z 
1986 r. Nr 35, poz. 177); 

2) Dokumencie Zgodności - rozumie się przez to dokument wydany zgodnie z 
Konwencją SOLAS armatorowi, który spełnia wymagania Międzynarodowego 
kodeksu zarządzania bezpieczną eksploatacją statków i zapobiegania 
zanieczyszczeniu - Kodeks ISM (Dz. Urz. M.I. z 2005 r. Nr 4, poz. 28);] 

<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 17 lutego 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 61, poz. 
320 i 321), oraz Protokołem z 1988 r. dotyczącym Międzynarodowej konwencji 
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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) [armatorze - rozumie się przez to:] <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: 
– 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: 
– 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, 
– 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 podróż ta stanowi odcinek dalszej podróży morskiej 
do portu zagranicznego, lub 
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b) portami polskimi a miejscami przeznaczenia położonymi poza granicą polskich 
wód terytorialnych,] 

<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. 3. 

[1. Opodatkowaniu podatkiem tonażowym podlegają armatorzy prowadzący działalność 
polegającą na świadczeniu usług w żegludze międzynarodowej, z wykorzystaniem statków 
o pojemności brutto powyżej 100 GT każdy, w zakresie: 

1) transportu ładunków lub pasażerów, 
2) holowania pełnomorskiego, pod warunkiem że co najmniej 50 % przychodów z 

działalności faktycznie wykonywanej w ciągu roku przez holownik stanowią 
przychody uzyskane z usługi holowania innego niż holowanie do portu i z portu oraz 
w granicach portu, 

3) ratownictwa pełnomorskiego, 
4) pogłębiania, pod warunkiem że co najmniej 50 % przychodów z całości działalności 

faktycznie wykonywanej w ciągu roku przez pogłębiarkę stanowią przychody z 
transportu wydobytych materiałów na pełnym morzu 
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- którzy dokonali wyboru tej formy opodatkowania. 
2. Opodatkowaniu podatkiem tonażowym podlega również działalność armatora w zakresie: 

1) dzierżawy i użytkowania kontenerów, 
2) prowadzenia działalności załadunkowej, rozładunkowej i naprawczej, 
3) prowadzenia terminali pasażerskich, 
4) sprzedaży towarów lub usług na pokładzie statku pasażerskiego i pasażersko-

towarowego w celu ich wykorzystania na pokładzie statku, 
5) prowadzenia działalności kantorowej na pokładzie statku pasażerskiego i 

pasażersko-towarowego, 
6) dowozu lądowego i morskiego ładunków lub pasażerów, 
7) przewozu ładunków lub pasażerów w transporcie multimodalnym, 
8) zarządu nad statkami, 
9) świadczenia usług agentów i maklerów morskich, usług brokerskich i usług agencji 

zatrudniania, związanych z załogą statku, 
10) działalności polegającej na wynajmie, dzierżawie lub wyczarterowaniu statku 
- pod warunkiem, że działalność ta jest związana ze świadczeniem usług, o których mowa 
w ust. 1.] 

<1. Opodatkowaniu podatkiem tonażowym podlegają przedsiębiorcy żeglugowi 
prowadzący działalność polegającą na świadczeniu usług w żegludze 
międzynarodowej, z wykorzystaniem statków o pojemności brutto (GT) powyżej 
100 jednostek każdy, w zakresie: 

1) przewozu ładunku lub pasażerów – z tym, że w przypadku usług świadczonych 
przez: 

a) holownik – co najmniej 50% czasu pracy faktycznie wykonywanej w ciągu 
roku stanowi przewóz ładunku lub pasażerów drogą morską, 

b) pogłębiarkę – co najmniej 50% czasu pracy faktycznie wykonywanej w 
ciągu roku stanowi przewóz wydobytego materiału drogą morską, 

2) ratownictwa pełnomorskiego 
– którzy dokonali wyboru tej formy opodatkowania. 

2. Opodatkowaniu podatkiem tonażowym podlega również działalność przedsiębiorcy 
żeglugowego w zakresie: 

1) dzierżawy i użytkowania kontenerów, 
2) prowadzenia działalności załadunkowej, rozładunkowej i naprawczej, 
3) prowadzenia terminali pasażerskich, 
4) sprzedaży towarów lub usług na pokładzie statku pasażerskiego i pasażersko-

towarowego w celu ich wykorzystania na pokładzie statku, 
5) prowadzenia działalności kantorowej na pokładzie statku pasażerskiego i 

pasażersko-towarowego, 
6) dowozu lądowego i morskiego ładunku lub pasażerów, 
7) przewozu ładunku lub pasażerów w transporcie multimodalnym, 
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8) zarządzania cudzym statkiem – jeżeli przedsiębiorca żeglugowy prowadzi tę 
działalność z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i większość 
osób zatrudnionych przez niego na lądzie lub na statku stanowią obywatele 
państw członkowskich Unii Europejskiej, 

9) świadczenia usług agentów i maklerów morskich, usług brokerskich i usług 
agencji zatrudnienia, związanych z załogą statku, 

10) zawierania umów najmu, dzierżawy lub czarteru statków 
– pod warunkiem że działalność ta jest związana ze świadczeniem usług, o których 
mowa w ust. 1.> 

3. Opodatkowaniu podatkiem tonażowym nie podlega działalność w zakresie: 
1) poszukiwań, badań geologicznych oraz wydobycia zasobów mineralnych z dna 

morskiego; 
2) rybołówstwa lub przetwórstwa rybnego; 
3) budowy portów morskich, budowy i remontu infrastruktury portowej lub urządzeń 

portowych; 
4) budowy elektrowni wiatrowych; 
5) budowy rurociągów przesyłowych na dnie morza; 
6) budowy dróg wodnych lub pogłębiania dna dróg i zbiorników wodnych; 
7) prac podwodnych; 
8) świadczenia usług pilotowych w granicach portów morskich; 
9) żeglugi pasażerskiej w granicach portów i przystani morskich; 

10) edukacji, badań naukowych, sportu lub transportu rekreacyjnego; 
11) eksploatacji statków stale zakotwiczonych lub zacumowanych, które nie posiadają 

zdolności żeglugowej. 
 

[Art. 4. 
1. Podstawę opodatkowania podatkiem tonażowym stanowi dochód armatora z działalności, 

o której mowa w art. 3 ust. 1 i 2, odpowiadający iloczynowi dobowej stawki ustalonej 
zgodnie z art. 5 ust. 1-3 oraz okresu eksploatacji w danym miesiącu wszystkich statków 
armatora, z których dochód opodatkowany jest podatkiem tonażowym, z zastrzeżeniem 
ust. 2. 

2. W przypadku armatorów, o których mowa w art. 2 pkt 3 lit. b, podstawę opodatkowania 
podatkiem tonażowym stanowi dochód z działalności, o której mowa w art. 3 ust. 1 i 2, 
odpowiadający iloczynowi dobowej stawki ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 1-3 oraz okresu 
eksploatacji w danym miesiącu wszystkich statków spółki cywilnej, spółki jawnej, spółki 
komandytowej lub spółki komandytowo-akcyjnej, z których dochód opodatkowany jest 
podatkiem tonażowym, określony proporcjonalnie do prawa takiego armatora w udziale 
w zysku spółki. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do 
udziału w zysku są równe. 

3. Podstawa opodatkowania, o której mowa w ust. 1 lub ust. 2, ulega obniżeniu o kwotę 
składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm.) zapłaconych w roku podatkowym 
bezpośrednio przez armatora będącego osobą fizyczną lub armatora będącego osobą 
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fizyczną będącą wspólnikiem spółki osobowej na własne ubezpieczenia emerytalne, 
rentowe, chorobowe oraz wypadkowe oraz osób z nim współpracujących. 

4. Wydatki, o których mowa w ust. 3, podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały odliczone od 
dochodu lub nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. 
U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), lub nie zostały odliczone od przychodu na 
podstawie ustawy 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.). 

5. Wysokość wydatków, o których mowa w ust. 3, ustala się na podstawie dokumentów 
stwierdzających ich poniesienie. 

6. Przepisy ust. 3-5 stosuje się do składek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2a ustawy z 
dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepisy art. 26 ust. 
13b i 13c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
stosuje się odpowiednio.] 

<Art. 4. 
1. Podstawę opodatkowania podatkiem tonażowym stanowi dochód przedsiębiorcy 

żeglugowego z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie art. 3 ust. 1 i 
2, odpowiadający iloczynowi dobowej stawki ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 1–3 oraz 
okresu eksploatacji w danym miesiącu wszystkich statków przedsiębiorcy 
żeglugowego, z których dochód opodatkowany jest podatkiem tonażowym, z 
zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W przypadku przedsiębiorców żeglugowych, o których mowa w art. 2 pkt 3 lit. b, 
podstawę opodatkowania podatkiem tonażowym stanowi dochód z działalności 
podlegającej opodatkowaniu na podstawie art. 3 ust. 1 i 2, odpowiadający 
iloczynowi dobowej stawki ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 1–3 oraz okresu 
eksploatacji w danym miesiącu wszystkich statków spółki cywilnej, spółki jawnej, 
spółki komandytowej lub spółki komandytowo-akcyjnej, z których dochód 
opodatkowany jest podatkiem tonażowym, określony proporcjonalnie do prawa 
takiego przedsiębiorcy żeglugowego w udziale w zysku spółki. W przypadku braku 
przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe.> 

 
Art. 5. 

[1. Dobową stawkę ustala się w zależności od pojemności netto statku od każdych 100 NT, 
według stawek wyrażonych w euro, określonych w tabeli. 

 
Lp.  Pojemność netto statku  Stawki do obliczenia dochodu 
1 
 

 do 1.000 NT 
 

 0,5 euro za każde 100 NT 
 

2 
 

 od 1.001 do 10.000 NT 
 

 0,35 euro za każde 100 NT powyżej 1.000 NT 
 

3 
 

 od 10.001 do 25.000 NT 
 

 0,20 euro za każde 100 NT powyżej 10.000 NT 
 

4 
 

 od 25.001 NT 
 

 0,10 euro za każde 100 NT powyżej 25.000 NT 
 

] 
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<1. Dobową stawkę ustala się w zależności od pojemności netto (NT) statku od każdych 
100 jednostek, według stawek wyrażonych w euro, określonych w tabeli. 

 

Lp. Pojemność netto (NT) statku Stawki do obliczenia dochodu 

1  do 1 000   0,5 euro za każde 100  

2  od 1 001 do 10 000   0,35 euro za każde 100  powyżej 1 000  

3  od 10 001 do 25 000   0,20 euro za każde 100  powyżej 10 000  

4  od 25 001   0,10 euro za każde 100  powyżej 25 000  

> 
2. Dobową stawkę ustaloną zgodnie z ust. 1 przelicza się na złote według kursu średniego 

euro z ostatniego dnia miesiąca, za który stawka jest obliczana, ogłaszanego przez 
Narodowy Bank Polski. W przypadku gdy na ten dzień kurs średni nie został ogłoszony, 
do przeliczenia stosuje się kurs ostatnio ogłoszony w danym miesiącu. 

[3. Dla celów obliczeniowych pojemność netto (NT) statku zaokrągla się w sposób 
następujący: 

1) pojemność mniejszą niż 50 NT pomija się; 
2) pojemność 50 NT i więcej podwyższa się do pełnych 100 NT.] 

<3. Dla celów obliczeniowych pojemność netto (NT) statku zaokrągla się w sposób 
następujący: 

1) pojemność netto (NT) mniejszą niż 50 jednostek pomija się; 
2) pojemność netto (NT) 50 jednostek i więcej podwyższa się do pełnych 100 

jednostek.> 
4. Podatek tonażowy wynosi 19 % podstawy opodatkowania, o której mowa w art. 4. 
 

[Art. 6. 
1. Podatek tonażowy ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której 

mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.), 
zapłaconej w roku podatkowym bezpośrednio przez armatora: 

1) będącego osobą fizyczną, 
2) będącego osobą fizyczną będącą wspólnikiem spółki osobowej 

- zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jeżeli składka ta nie została 
odliczona na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 
od osób fizycznych lub ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku 
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. 

2. Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek tonażowy, nie 
może przekroczyć 7,75 % podstawy wymiaru tej składki. 

3. Wysokość wydatków na cele określone w ust. 1 ustala się na podstawie dokumentów 
stwierdzających ich poniesienie. 

4.  Przepisy ust. 1-3 stosuje się do składek, o których mowa w art. 27b ust. 1 pkt 2 ustawy z 
dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepisy art. 27b ust. 4 
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ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych stosuje się 
odpowiednio.] 

 
Art. 7. 

[1. Dochodów armatora 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) armatora 
podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym na podstawie innych ustaw. 

2. W okresie opodatkowania podatkiem tonażowym armator 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 armatora, o którym 
mowa w art. 2 pkt 3 lit. b, wykaz obowiązana jest prowadzić spółka cywilna, spółka 
jawna, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna.] 

<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.> 

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. 

 
Art. 8. 

[1. Przychody uzyskane przez armatora będącego podatnikiem podatku tonażowego ze 
sprzedaży statków, w części niewykorzystanej na nabycie własności lub udziału we 
współwłasności, remont, modernizację lub przebudowę statków, w okresie 3 lat od dnia 
sprzedaży, są opodatkowane stawką ryczałtową w wysokości 15 %.] 

<1. Przychody uzyskane przez przedsiębiorcę żeglugowego będącego podatnikiem 
podatku tonażowego ze sprzedaży statków, w części niewykorzystanej na nabycie 
własności lub udziału we współwłasności, remont, modernizację lub przebudowę 
statków, w okresie 3 lat od dnia sprzedaży, są opodatkowane stawką ryczałtową w 
wysokości 15%.> 

2. Podatek z tytułu, o którym mowa w ust. 1, podlega wpłacie, bez wezwania, w terminie do 
20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin do wydatkowania 
przychodu na cele wskazane w tym przepisie. 
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[Art. 9. 
1. Wybór opodatkowania podatkiem tonażowym następuje przez złożenie przez armatora 

oświadczenia, według ustalonego wzoru, o wyborze takiego opodatkowania, zwanego 
dalej "oświadczeniem". 

2. Oświadczenie składa się do organu podatkowego właściwego w sprawach podatku 
tonażowego, którym jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach podatku 
dochodowego. 

3. Oświadczenie składa się do dnia 20 stycznia pierwszego roku podatkowego okresu 
opodatkowania, a jeżeli armator rozpoczyna wykonywanie działalności, o której mowa w 
art. 3 ust. 1 i 2, w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia 
tej działalności. 

4. W oświadczeniu zamieszcza się dane identyfikujące armatora, w szczególności nazwę lub 
imię i nazwisko, adres i numer identyfikacji podatkowej, wraz z informacją o posiadanym 
Dokumencie Zgodności, dane dotyczące okresu opodatkowania, prowadzonej 
działalności przez armatora oraz informacje o statkach eksploatowanych przez niego w 
żegludze międzynarodowej - według stanu na dzień złożenia oświadczenia, takie jak: 
nazwa statku, numer identyfikacyjny Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), 
status statku u armatora, tonaż netto statku. 

5. Armator jest obowiązany zawiadomić organ podatkowy właściwy w sprawach podatku 
tonażowego o zaistniałych w okresie opodatkowania zmianach danych zawartych w 
oświadczeniu w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
zaistniała zmiana. 

6. W przypadku zakończenia działalności określonej w art. 3 ust. 1 i 2 w okresie 
opodatkowania armator składa organowi podatkowemu właściwemu w sprawach 
podatku tonażowego oświadczenie o zakończeniu działalności objętej ustawą.] 

<Art. 9. 
1. Wybór opodatkowania podatkiem tonażowym następuje przez złożenie przez 

przedsiębiorcę żeglugowego oświadczenia, według ustalonego wzoru, o wyborze 
takiego opodatkowania, zwanego dalej „oświadczeniem”. 

2. Oświadczenie składa się do organu podatkowego właściwego w sprawach podatku 
tonażowego, którym jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach 
podatku dochodowego. 

3. Oświadczenie składa się do dnia 20 stycznia pierwszego roku podatkowego okresu 
opodatkowania, a jeżeli przedsiębiorca żeglugowy rozpoczyna wykonywanie 
działalności, o której mowa w art. 3 ust. 1 i 2, w trakcie roku podatkowego – do dnia 
poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności. 

4. W oświadczeniu zamieszcza się dane identyfikujące przedsiębiorcę żeglugowego, w 
szczególności nazwę lub imię i nazwisko, adres i numer identyfikacji podatkowej, 
wraz z informacją o posiadanym Dokumencie Zgodności, dane dotyczące okresu 
opodatkowania, prowadzonej działalności przez przedsiębiorcę żeglugowego oraz 
informacje o statkach eksploatowanych przez niego w żegludze międzynarodowej – 
według stanu na dzień złożenia oświadczenia, takie jak: nazwa statku, numer 
identyfikacyjny Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), status statku u 
przedsiębiorcy żeglugowego, pojemność netto (NT) statku. 
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5. Przedsiębiorca żeglugowy jest obowiązany zawiadomić organ podatkowy właściwy 
w sprawach podatku tonażowego o zaistniałych w okresie opodatkowania zmianach 
danych zawartych w oświadczeniu w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym zaistniała zmiana. 

6. W przypadku zakończenia działalności określonej w art. 3 ust. 1 i 2 w okresie 
opodatkowania przedsiębiorca żeglugowy składa, w terminie do 20 dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym zakończono tę działalność, organowi 
podatkowemu właściwemu w sprawach podatku tonażowego oświadczenie o 
zakończeniu działalności objętej ustawą.> 

 
Art. 10. 

[1. Armator podlega opodatkowaniu podatkiem tonażowym przez okres opodatkowania 
wskazany w oświadczeniu, nie krótszy niż 5 lat podatkowych.] 

<1. Przedsiębiorca żeglugowy podlega opodatkowaniu podatkiem tonażowym przez 
okres opodatkowania 10 lat.> 

2. W okresie opodatkowania nie jest możliwa zmiana formy opodatkowania. 
[3. Opodatkowanie podatkiem tonażowym ulega przedłużeniu na kolejne 5 lat, chyba że 

armator, w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego następującego po okresie 
opodatkowania, złoży organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku 
tonażowego pisemne oświadczenie o rezygnacji z tej formy opodatkowania.] 

[4. W przypadku zakończenia działalności określonej w art. 3 ust. 1 i 2 w okresie 
opodatkowania ponowny wybór opodatkowania podatkiem tonażowym może nastąpić nie 
wcześniej niż po upływie 3 lat podatkowych, licząc od końca roku kalendarzowego, w 
którym armator zakończył działalność lub zrezygnował z opodatkowania podatkiem 
tonażowym, z zastrzeżeniem ust. 5.] 

<4. W przypadku zakończenia działalności określonej w art. 3 ust. 1 i 2 w okresie 
opodatkowania ponowny wybór opodatkowania podatkiem tonażowym może 
nastąpić nie wcześniej niż po upływie 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w 
którym przedsiębiorca żeglugowy zakończył działalność, z zastrzeżeniem ust. 5.> 

5. W przypadku sprzedaży albo utraty statków okres, o którym mowa w ust. 4, liczy się od 
dnia wyrejestrowania statku z rejestru okrętowego. 

 
[Art. 11. 

1. W przypadku połączenia się armatorów opodatkowanych podatkiem tonażowym okresem 
opodatkowania armatora powstałego w wyniku tego połączenia jest okres 
opodatkowania armatora, który wcześniej złożył oświadczenie. 

2. W przypadku przejęcia przez armatora opodatkowanego podatkiem tonażowym innych 
armatorów opodatkowanych takim podatkiem okresem opodatkowania jest okres przyjęty 
przez armatora przejmującego. 

3. W przypadku połączenia armatora opodatkowanego podatkiem tonażowym z armatorem 
nieopodatkowanym podatkiem tonażowym okresem opodatkowania jest faktyczny okres 
opodatkowania armatora opodatkowanego podatkiem tonażowym.] 
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<Art. 11. 
1. W przypadku połączenia się przedsiębiorców żeglugowych opodatkowanych 

podatkiem tonażowym okresem opodatkowania przedsiębiorcy żeglugowego 
powstałego w wyniku tego połączenia jest okres opodatkowania przedsiębiorcy 
żeglugowego, który wcześniej złożył oświadczenie. 

2. W przypadku przejęcia przez przedsiębiorcę żeglugowego opodatkowanego 
podatkiem tonażowym innych przedsiębiorców żeglugowych opodatkowanych 
takim podatkiem okresem opodatkowania jest okres przyjęty przez przedsiębiorcę 
żeglugowego przejmującego. 

3. W przypadku połączenia przedsiębiorcy żeglugowego opodatkowanego podatkiem 
tonażowym z przedsiębiorcą żeglugowym nieopodatkowanym podatkiem 
tonażowym okresem opodatkowania jest faktyczny okres opodatkowania 
przedsiębiorcy żeglugowego opodatkowanego podatkiem tonażowym.> 

 
Art. 12. 

[1. Armatorzy są obowiązani za każdy miesiąc roku podatkowego obliczać podatek 
tonażowy w sposób określony w art. 5 ust. 4 i wpłacać bez wezwania do urzędu 
skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach podatku 
tonażowego, w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, a za miesiąc 
grudzień - w terminie złożenia zeznania. 

2. Armatorzy są obowiązani złożyć w urzędzie skarbowym, o którym mowa w ust. 1, 
zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości podatku tonażowego należnego za dany 
rok podatkowy do dnia 31 stycznia roku następnego.] 

<1. Przedsiębiorcy żeglugowi są obowiązani za każdy miesiąc roku podatkowego 
obliczać podatek tonażowy w sposób określony w art. 5 ust. 4 i wpłacać bez 
wezwania do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego 
właściwy w sprawach podatku tonażowego, w terminie do 20 dnia każdego miesiąca 
za miesiąc poprzedni, a za miesiąc grudzień – w terminie złożenia zeznania. 

2. Przedsiębiorcy żeglugowi są obowiązani złożyć w urzędzie skarbowym, o którym 
mowa w ust. 1, zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości podatku 
tonażowego należnego za dany rok podatkowy do dnia 31 stycznia roku 
następnego.> 

[3. Przy obliczaniu podatku tonażowego za poszczególne miesiące podatnicy mogą 
uwzględniać odliczenia, o których mowa w art. 4 ust. 3 i 6 oraz art. 6.] 

4. Podatek tonażowy wynikający z zeznania jest podatkiem należnym za dany rok 
podatkowy, chyba że właściwy organ podatkowy lub właściwy organ kontroli skarbowej 
wyda decyzję, w której określi inną wysokość podatku. 

 
Art. 13. 

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej w porozumieniu z ministrem właściwym do 
spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory: 

1) zeznania, o którym mowa w art. 12 ust. 2, 
2) oświadczenia 
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- wraz z objaśnieniami co do sposobu ich wypełniania, terminu i miejsca składania, 
uwzględniając zakres informacji niezbędnych do prawidłowego ustalenia zobowiązania 
podatkowego. 

 
<Art. 13a. 

Wyboru opodatkowania podatkiem tonażowym można dokonać w okresie 
obowiązywania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności podatku 
tonażowego z rynkiem wewnętrznym.> 
 

 

 

USTAWA z dnia 31 stycznia 1989 r. O GOSPODARCE FINANSOWEJ 

PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH (Dz. U. z 1992 r. Nr 6, poz. 27, z późn. zm.) 

 

Art. 12. 
1. Przedsiębiorstwa są obowiązane do dokonywania wpłat z zysku po opodatkowaniu 

podatkiem dochodowym na rzecz budżetu państwa. 
2. Z wpłat, o których mowa w ust. 1, zwolnione są przedsiębiorstwa działające przy 

zakładach karnych i aresztach śledczych podległe Ministrowi Sprawiedliwości. 
[2a. Z wpłat, o których mowa w ust. 1, zwolniony jest także, w okresie opodatkowania 

podatkiem tonażowym, armator w zakresie przychodów z działalności opodatkowanej 
podatkiem tonażowym.] 

<2a. Z wpłat, o których mowa w ust. 1, zwolniony jest także w okresie opodatkowania 
podatkiem tonażowym przedsiębiorca żeglugowy w zakresie przychodów 
z działalności opodatkowanej podatkiem tonażowym.> 

3. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może na wniosek organu założycielskiego 
zwolnić przedsiębiorstwa wykonujące w całości lub w części zadania na potrzeby 
obronności i bezpieczeństwa państwa z obowiązku dokonywania wpłat z zysku lub 
przyznać tym przedsiębiorstwom ulgi we wpłatach z zysku. 

 

 

 

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

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

 

Art. 2. 
1. Przepisów ustawy nie stosuje się do: 

1) przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych 
produkcji rolnej; 
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2) przychodów z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach oraz ustawy o 
przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia; 

3) przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn; 
4) przychodów wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie 

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

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

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

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

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

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

1) miesiąc - w przypadku roślin, 
2) 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek, 
3) 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego, 
4) 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt 

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

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

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

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

Art. 24a. 
1. Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz 

spółki partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić 
podatkową księgę przychodów i rozchodów, zwaną dalej "księgą", z zastrzeżeniem ust. 3 
i 5, albo księgi rachunkowe, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający 
ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za 
rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy, a także uwzględniać w ewidencji 
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje niezbędne do 
obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 22a-22o. 

[1a. Podatnicy będący armatorami w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku 
tonażowym prowadzący działalność opodatkowaną podatkiem tonażowym oraz inną 
działalność opodatkowaną podatkiem dochodowym, są obowiązani w prowadzonej 
księdze albo w prowadzonych księgach rachunkowych, o których mowa w ust. 1, 
wyodrębnić przychody i związane z nimi koszty na poszczególne rodzaje działalności 
podlegającej opodatkowaniu podatkiem tonażowym i podatkiem dochodowym.] 

<1a. Podatnicy będący przedsiębiorcami żeglugowymi w rozumieniu ustawy z dnia 24 
sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym, prowadzący działalność opodatkowaną 
podatkiem tonażowym oraz inną działalność opodatkowaną podatkiem 
dochodowym są obowiązani w prowadzonej księdze albo w prowadzonych księgach 
rachunkowych, o których mowa w ust. 1, wyodrębnić przychody i związane z nimi 
koszty na poszczególne rodzaje działalności podlegającej opodatkowaniu podatkiem 
tonażowym i podatkiem dochodowym.> 

2. Obowiązek prowadzenia księgi dotyczy również osób: 
1) wykonujących działalność na podstawie umów agencyjnych i umów na warunkach 

zlecenia, zawartych na podstawie odrębnych przepisów; 
2) prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, jeżeli osoby te zgłosiły zamiar 

prowadzenia tych ksiąg; 
3) duchownych, które zrzekły się opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego. 

3. Obowiązek prowadzenia księgi nie dotyczy osób, które: 
1) opłacają podatek dochodowy w formach zryczałtowanych; 
2) wykonują wyłącznie usługi przewozu osób i towarów taborem konnym; 
3) wykonują zawód adwokata wyłącznie w zespole adwokackim; 
4) dokonują odpłatnego zbycia składników majątku: 

a) po likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, 
b) otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub 

wystąpieniem z takiej spółki. 
4. Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych 

osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich 
przychody, w rozumieniu art. 14, za poprzedni rok podatkowy wyniosły w walucie 
polskiej co najmniej równowartość kwoty określonej w euro w przepisach o 
rachunkowości. 
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5. Osoba fizyczna, spółka cywilna osób fizycznych, spółka jawna osób fizycznych lub 
spółka partnerska może prowadzić księgi rachunkowe również od początku następnego 
roku podatkowego, jeżeli przychody, w rozumieniu art. 14, za poprzedni rok podatkowy 
są niższe niż równowartość w walucie polskiej kwoty określonej w euro w przepisach o 
rachunkowości. W tym przypadku osoba ta lub wspólnicy spółki przed rozpoczęciem 
roku podatkowego są obowiązani do zawiadomienia o tym naczelnika urzędu 
skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym. 

6. Wyrażone w euro wielkości, o których mowa w ust. 4 i 5, przelicza się na walutę polską 
według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w 
dniu 30 września roku poprzedzającego rok podatkowy. 

7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, określi 
sposób prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, szczegółowe warunki, 
jakim powinna odpowiadać ta księga, aby stanowiła dowód pozwalający na określenie 
zobowiązań podatkowych, oraz szczegółowy zakres obowiązków związanych z jej 
prowadzeniem, a także terminy zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o 
prowadzeniu księgi. 

 
Art. 26. 

1. Podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30c oraz art. 30e, stanowi dochód 
ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e, 4, 4a-4e, ust. 6 lub art. 24b ust. 1 i 2, lub 
art. 25, po odliczeniu kwot: 

1) (uchylony); 
2) składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

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

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

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

- odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód 
(przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy, oraz składek, których 
podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji 
podatkowej zaniechano poboru podatku; 

2a) składek zapłaconych w roku podatkowym ze środków podatnika na obowiązkowe 
ubezpieczenie społeczne podatnika lub osób z nim współpracujących, zgodnie z 
przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia społecznego 
obowiązującymi w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii 
Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 13a-13c; 

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

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

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

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

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

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

a) określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o 
których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom 
określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego 
obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim 
Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań 
publicznych, realizującym te cele, z zastrzeżeniem ust. 6e, 

b) kultu religijnego, 
c) krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi zgodnie z art. 6 

ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 
681, z późn. zm.), w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew 
określonego przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy 

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

10) (uchylony); 
2. (uchylony). 
3. (uchylony). 
4. (uchylony). 
5. Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w ust. 1 pkt 9 nie może przekroczyć w roku 

podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu, z tym że odliczeniu nie podlegają 
darowizny poniesione na rzecz: 

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

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



- 17 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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

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

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

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

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

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

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

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

6f. Odliczenia darowizn, o którym mowa w ust. 1 pkt 9, nie stosuje się w przypadku, gdy 
podatnik zaliczył wartość przekazanej darowizny do kosztów uzyskania przychodów na 
podstawie art. 23 ust. 1 pkt 11. 

6g. Odliczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2b, dokonuje się w zeznaniu podatkowym. 
7. Wysokość wydatków na cele określone w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 7c, ustala się na 

podstawie: 
1) dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego - w przypadku darowizny 

pieniężnej; 
2) dowodu, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej 

darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu - w przypadku 
darowizny innej niż pieniężna lub innej niż określona w ust. 1 pkt 9 lit. c; 

3) zaświadczenia jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania 
krwi o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników przez krwiodawcę; 
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4) dokumentu stwierdzającego ich poniesienie, zawierającego w szczególności: dane 
identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi lub towaru) i sprzedającego (towar lub 
usługę), rodzaj zakupionego towaru lub usługi oraz kwotę zapłaty - w przypadkach 
innych niż wymienione w pkt 1-3. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że 
osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo); 

13) odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne: 
a) osoby niepełnosprawnej - karetką transportu sanitarnego, 
b) osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

albo 
b) znaczny stopień niepełnosprawności; 
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2) II grupy inwalidztwa - należy przez to rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do 
których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono: 

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

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

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

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

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

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

<13a. Wydatki na cele określone w ust. 1 podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie 
zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały odliczone od 
przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym albo nie 
zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.> 

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

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

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

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

14. (uchylony). 
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Art. 30c. 
1. Podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów 

specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a 
ust. 2 lub 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30 i 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. 

2. Podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód ustalony zgodnie z art. 
9 ust. 1, 2, 3, 3a i 5, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e i ust. 4 zdanie pierwsze lub art. 24b ust. 1 i 2, 
lub art. 25. Dochód ten podatnicy mogą pomniejszać o składki na ubezpieczenie 
społeczne określone w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a i pkt 2a oraz wpłaty na indywidualne 
konto zabezpieczenia emerytalnego określone w art. 26 ust. 1 pkt 2b. Wysokość składek i 
wpłat ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. 

3. Składki na ubezpieczenie społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a i pkt 2a, 
oraz wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego określone w art. 26 ust. 
1 pkt 2b, podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały: 

1) zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub 
2) odliczone od dochodów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 27, lub 
[3) odliczone od przychodów na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku 

dochodowym lub od dochodu na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o 
podatku tonażowym, lub] 

<3) odliczone od przychodów na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku 
dochodowym, lub > 

4) zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. 
3a. Przepisy art. 26 ust. 13b i 13c stosuje się odpowiednio. 
3b. Odliczenia wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, o którym mowa w 

ust. 2, dokonuje się w zeznaniu podatkowym. 
4. Jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, osiąga również dochody z tytułu 

działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł 
przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a dochody te 
nie są zwolnione od opodatkowania na podstawie umowy o unikaniu podwójnego 
opodatkowania lub gdy z państwem, w którym dochody są osiągane, Rzeczpospolita 
Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochody te łączy się 
z dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
W tym przypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę 
równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Odliczenie to nie 
może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, 
która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w obcym państwie. 

5. W przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, uzyskującego wyłącznie dochody 
z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze 
źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie 
są zwolnione od podatku dochodowego na podstawie umowy o unikaniu podwójnego 
opodatkowania, lub gdy z państwem, w którym dochody są osiągane, Rzeczpospolita 
Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zasadę określoną w 
ust. 4 stosuje się odpowiednio. 

6. Dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji 
rolnej, opodatkowanych w sposób określony w ust. 1, nie łączy się z dochodami 
opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 oraz art. 30b i 30e. 
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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. 2. 
1. Przepisów ustawy nie stosuje się do: 

1) przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych 
produkcji rolnej, chyba że ustalenie przychodów jest wymagane dla celów określenia 
dochodów wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4e; 

2) przychodów z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach; 
3) przychodów wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie 

skutecznej umowy; 
[4) przychodów (dochodów) armatora opodatkowanych na zasadach wynikających z 

ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (Dz. U. Nr 183, poz. 1353 
oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 1316), z zastrzeżeniem art. 9 ust. 1a.] 

<4) przychodów (dochodów) przedsiębiorcy żeglugowego opodatkowanych na 
zasadach wynikających z ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku 
tonażowym (Dz. U. Nr 183, poz. 1353, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316 oraz z …), 
z zastrzeżeniem art. 9 ust. 1a.> 

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

1) miesiąc - w przypadku roślin, 
2) 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi i kaczek, 
3) 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego, 
4) 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt 

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

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

4. Ilekroć w ustawie jest mowa o gospodarstwie rolnym, oznacza to gospodarstwo rolne w 
rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym. 
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5. Nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w 
rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2. 

6. 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. 

 
Art. 9. 

1. Podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi 
przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy 
opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, a także do 
uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 
informacji niezbędnych do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z 
przepisami art. 16a-16m. 

[1a. Podatnicy będący armatorami w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku 
tonażowym prowadzący działalność opodatkowaną podatkiem tonażowym oraz inną 
działalność opodatkowaną podatkiem dochodowym, są obowiązani w ewidencji, o której 
mowa w ust. 1, wyodrębnić przychody i związane z nimi koszty na poszczególne rodzaje 
działalności podlegającej opodatkowaniu podatkiem tonażowym i podatkiem 
dochodowym.] 

<1a. Podatnicy będący przedsiębiorcami żeglugowymi w rozumieniu ustawy z dnia 24 
sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym, prowadzący działalność opodatkowaną 
podatkiem tonażowym oraz inną działalność opodatkowaną podatkiem 
dochodowym są obowiązani w ewidencji, o której mowa w ust. 1, wyodrębnić 
przychody i związane z nimi koszty na poszczególne rodzaje działalności 
podlegającej opodatkowaniu podatkiem tonażowym i podatkiem dochodowym.> 

2. Jeżeli ustalenie dochodu (straty) w sposób określony w ust. 1 nie jest możliwe, dochód 
(stratę) ustala się w drodze oszacowania. 

2a. W przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, obowiązanych do prowadzenia 
ewidencji rachunkowej wymienionej w ust. 1, gdy określenie dochodu na ich podstawie 
nie jest możliwe, dochód określa się w drodze oszacowania, z zastosowaniem wskaźnika 
dochodu w stosunku do przychodu w wysokości: 

1) 5% - z działalności w zakresie handlu hurtowego lub detalicznego; 
2) 10% - z działalności budowlanej lub montażowej albo w zakresie usług 

transportowych; 
3) 60% - z działalności w zakresie pośrednictwa, jeżeli wynagrodzenie jest określone w 

formie prowizji; 
4) 80% - z działalności w zakresie usług adwokackich lub rzeczoznawstwa; 
5) 20% - z pozostałych źródeł przychodów.  

2b. Przez działalność w zakresie handlu hurtowego lub detalicznego, o której mowa w ust. 2a 
pkt 1, wykonywaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których 
mowa w art. 3 ust. 2, rozumie się odpłatne zbycie towarów polskim odbiorcom bez 
względu na miejsce zawarcia umowy. 
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2c. Przepisów ust. 2a i 2b nie stosuje się, jeżeli umowa w sprawie zapobieżenia podwójnemu 
opodatkowaniu, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, zawarta z krajem, na terytorium 
którego podatnik ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, stanowi inaczej. 

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, może 
wprowadzić obowiązek dokonywania spisu z natury niektórych towarów w przypadku 
zmiany ich ceny. 

 

 

 

USTAWA z dnia 1 grudnia 1995 r. O WPŁATACH Z ZYSKU PRZEZ JEDNOOSOBOWE 

SPÓŁKI SKARBU PAŃSTWA (Dz. U. Nr 154, poz. 792, z 2006 r. Nr 183, poz. 1353 oraz z 

2012 r. poz. 596) 

Art. 5. 
1. Z wpłat, o których mowa w art. 4, zwolnione są jednoosobowe spółki Skarbu Państwa 

powstałe z przekształcenia przedsiębiorstw państwowych działających przy zakładach 
karnych i aresztach śledczych, podległych Ministrowi Sprawiedliwości. 

[1a. Z wpłat, o których mowa w art. 4, zwolniony jest także, w okresie opodatkowania 
podatkiem tonażowym, armator w zakresie przychodów z działalności opodatkowanej 
podatkiem tonażowym.] 

<1a. Z wpłat, o których mowa w art. 4, zwolniony jest także w okresie opodatkowania 
podatkiem tonażowym przedsiębiorca żeglugowy w zakresie przychodów z 
działalności opodatkowanej podatkiem tonażowym.> 

2. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może na wniosek organu reprezentującego 
Skarb Państwa zwolnić jednoosobowe spółki Skarbu Państwa wykonujące w całości lub 
w części zadania na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa z obowiązku 
dokonywania wpłat z zysku lub przyznać tym spółkom ulgi we wpłatach z zysku. 

 

 

 

USTAWA 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.) 

 

Art. 15. 
1. Podatnicy oraz spółki, których wspólnicy są opodatkowani w formie ryczałtu od 

przychodów ewidencjonowanych, są obowiązani posiadać i przechowywać dowody 
zakupu towarów, prowadzić wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 
prawnych, ewidencję wyposażenia oraz, odrębnie za każdy rok podatkowy, ewidencję 
przychodów, zwaną dalej "ewidencją", z zastrzeżeniem ust. 3 i 3a. 
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[1a. Podatnicy będący armatorami w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku 
tonażowym (Dz. U. Nr 183, poz. 1353) prowadzący działalność opodatkowaną podatkiem 
tonażowym oraz inną działalność opodatkowaną ryczałtem od przychodów 
ewidencjonowanych, są obowiązani w ewidencji wyodrębnić przychody podlegające 
opodatkowaniu podatkiem tonażowym i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.] 

<1a. Podatnicy będący przedsiębiorcami żeglugowymi w rozumieniu ustawy z dnia 24 
sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (Dz. U. z 2006 r. Nr 183, poz. 1353, z 2008 r. 
Nr 209, poz. 1316 oraz z ...), prowadzący działalność opodatkowaną podatkiem 
tonażowym oraz inną działalność opodatkowaną ryczałtem od przychodów 
ewidencjonowanych są obowiązani w ewidencji wyodrębnić przychody podlegające 
opodatkowaniu podatkiem tonażowym i ryczałtem od przychodów 
ewidencjonowanych.> 

2. Obowiązek prowadzenia ewidencji powstaje od dnia, od którego ma zastosowanie 
opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. 

3. Obowiązek prowadzenia ewidencji nie dotyczy podatników osiągających przychody, o 
których mowa w art. 6 ust. 1a, jeżeli ich wysokość wynika z umowy zawartej w formie 
pisemnej. 

3a. Obowiązek prowadzenia ewidencji wyposażenia nie dotyczy podatników osiągających 
przychody, o których mowa w art. 6 ust. 1a. W przypadku gdy podatnicy ci równocześnie 
osiągają przychody, o których mowa w art. 6 ust. 1, ewidencją wyposażenia obejmuje się 
wyłącznie wyposażenie związane z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą. 

4. Ewidencję oraz dowody, na podstawie których są dokonywane wpisy do ewidencji, a 
także dowody zakupu, o których mowa w ust. 1, należy przechowywać w miejscu 
wykonywania działalności lub, jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki, w 
miejscu wskazanym przez podatnika lub podatników - jako ich siedziba, albo w biurze 
rachunkowym, któremu zostało powierzone prowadzenie ewidencji. Jeżeli na zlecenie 
podatnika prowadzenie ewidencji zostało powierzone biuru rachunkowemu, podatnik jest 
obowiązany w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z biurem rachunkowym 
zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego, wskazując w 
zawiadomieniu nazwę i adres biura oraz miejsce (adres) przechowywania ewidencji i 
dowodów związanych z jej prowadzeniem. 

5. Ewidencją wyposażenia obejmuje się rzeczowe składniki majątku związane z 
wykonywaną pozarolniczą działalnością gospodarczą, niezaliczone do środków trwałych, 
których wartość początkowa, w rozumieniu art. 22g ustawy o podatku dochodowym, 
przekracza 1.500 zł, zwane dalej "wyposażeniem". 

6. Ewidencja wyposażenia powinna zawierać co najmniej następujące dane: numer kolejny 
wpisu, datę nabycia, numer faktury lub rachunku, nazwę wyposażenia, cenę zakupu 
wyposażenia lub koszt wytworzenia, datę likwidacji, w tym również datę sprzedaży lub 
darowizny, oraz przyczynę likwidacji wyposażenia. 

7. Podatnicy, którzy w ciągu roku podatkowego utracili lub zrzekli się prawa do 
zryczałtowanego opodatkowania podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej 
albo zakładają po raz pierwszy ewidencję wyposażenia, dokonują wyceny wyposażenia 
według cen zakupu lub według wartości rynkowej z dnia założenia ewidencji. 

 


