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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 25 lipca 2014 r.  

 

o specjalnym podatku węglowodorowym 

 

(druk nr693) 

 

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

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

 

 

Art. 22j. 

1. Podatnicy, z zastrzeżeniem art. 22l, mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla 

używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do 

ewidencji danego podatnika, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż: 

1)   dla środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji: 

a)  24 miesiące - gdy ich wartość początkowa nie przekracza 25.000 zł, 

b)  36 miesięcy - gdy ich wartość początkowa jest wyższa od 25.000 zł i nie przekracza 

50.000 zł, 

c)  60 miesięcy - w pozostałych przypadkach; 

2)   dla środków transportu, w tym samochodów osobowych - 30 miesięcy; 

3)   dla budynków (lokali) i budowli, innych niż wymienione w pkt 4 - 10 lat, z wyjątkiem: 

a)  trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w 

rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w 

rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, 

b)  kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m
3
, domków kempingowych i 

budynków zastępczych 

- dla których okres amortyzacji - nie może być krótszy niż 3 lata; 

4)   dla budynków (lokali) niemieszkalnych, dla których stawka amortyzacyjna z Wykazu 

stawek amortyzacyjnych wynosi 2,5% - 40 lat pomniejszone o pełną liczbę lat, które 

upłynęły od dnia ich oddania po raz pierwszy do używania do dnia wprowadzenia do 

ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej 

przez podatnika, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat. 

2. Środki trwałe, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, uznaje się za: 

1)   używane - jeżeli podatnik udowodni, że przed ich nabyciem były wykorzystywane co 

najmniej przez okres 6 miesięcy, lub 

2)   ulepszone - jeżeli przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez 

podatnika na ich ulepszenie stanowiły co najmniej 20% wartości początkowej. 

3. Środki trwałe, o których mowa w ust. 1 pkt 3, uznaje się za: 

1)   używane - jeżeli podatnik wykaże, że przed ich nabyciem były wykorzystywane co 

najmniej przez okres 60 miesięcy, lub 

2)   ulepszone - jeżeli przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez 

podatnika na ulepszenie stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej. 
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4. Podatnicy mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla przyjętych do używania 

inwestycji w obcych środkach trwałych, z tym że dla: 

1)   inwestycji w obcych budynkach (lokalach) lub budowlach - okres amortyzacji nie 

może być krótszy niż 10 lat; 

2)   inwestycji w obcych środkach trwałych innych niż wymienione w pkt 1 - okres 

amortyzacji ustala się według zasad określonych w ust. 1 pkt 1 i 2. 

5. (uchylony). 

<6. Podatnicy mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla wprowadzonych po 

raz pierwszy do ewidencji:  

1) odwiertów rozpoznawczych lub wydobywczych,  

2) platform wiertniczych lub produkcyjnych 

− z tym że okres ich amortyzacji nie może być krótszy niż 60 miesięcy.> 

 

Art. 23. 

1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: 

(pkt 1- 61  pominięto) 

62)  podatku od wydobycia niektórych kopalin [.] <;> 

<63) specjalnego podatku węglowodorowego.> 

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 

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. 
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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. 

 

 

 

 

 

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

PRAWNYCH (Dz. U. z 2014 r. poz. 851 i 915) 

 

Art. 16. 

1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: 

(pkt 1-66 pominięto) 

67)  podatku od wydobycia niektórych kopalin; 

<67a) specjalnego podatku węglowodorowego;> 

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

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

1a. (uchylony). 

1b. Ilekroć w ustawie jest mowa o pochodnych instrumentach finansowych, rozumie się przez 

to prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny towarów, 
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walut obcych, waluty polskiej, złota dewizowego, platyny dewizowej lub papierów 

wartościowych, albo od wysokości stóp procentowych lub indeksów, a w szczególności 

opcje i kontrakty terminowe. 

2. Za wierzytelności, o których mowa w ust. 1 pkt 25, uważa się te wierzytelności, których 

nieściągalność została udokumentowana: 

1)   postanowieniem o nieściągalności, uznanym przez wierzyciela jako odpowiadającym 

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 wymieniona pod 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. 

2a. Nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną: 

1)   w przypadku określonym w ust. 1 pkt 26a, w szczególności jeżeli: 

a)  dłużnik zmarł, został wykreślony z ewidencji działalności gospodarczej, postawiony 

w stan likwidacji lub została ogłoszona jego upadłość obejmująca likwidację 

majątku, albo 

b)  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 

c)  wierzytelność została potwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana 

na drogę postępowania egzekucyjnego, albo 

d)  wierzytelność jest kwestionowana przez dłużnika na drodze powództwa sądowego; 

2)   w przypadku określonym w ust. 1 pkt 26 lit. a tiret pierwsze i lit. b, jeżeli: 

a)  spełniony jest warunek określony w pkt 1 lit. a albo lit. b, lub 

b)  opóźnienie w spłacie kapitału kredytu (pożyczki) lub odsetek przekracza 6 miesięcy, 

a ponadto: 

–  spełniony jest warunek określony w pkt 1 lit. d albo 

–  wierzytelność została skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego, albo 

–  miejsce pobytu dłużnika jest nieznane i nie został ujawniony jego majątek mimo 

podjęcia przez wierzyciela działań zmierzających do ustalenia tego miejsca i 

majątku; 

3)   w przypadku określonym w ust. 1 pkt 26b, jeżeli: 

a)  spełniony jest warunek określony w pkt 1 lit. a lub 

b)  zostało wszczęte postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu w 

rozumieniu przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, lub 

c)  opóźnienie w spłacie kapitału pożyczki i kredytu lub odsetek od tych należności 

przekracza 6 miesięcy, a ponadto: 

–  spełniony jest warunek określony w pkt 1 lit. d albo 

–  wierzytelność została skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego, albo 
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–  miejsce pobytu dłużnika jest nieznane i nie został ujawniony jego majątek mimo 

podjęcia przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową działań zmierzających 

do ustalenia tego miejsca i majątku. 

2b. Wierzytelności objęte rezerwami z tytułu kredytów (pożyczek) i udzielonych przez bank 

gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów i pożyczek, wymienionych w ust. 1 pkt 26, 

pomniejsza się, z zastrzeżeniem ust. 2c, o wartość: 

1)   gwarancji lub poręczeń Skarbu Państwa, Narodowego Banku Polskiego lub 

Bankowego Funduszu Gwarancyjnego; 

2)   gwarancji lub poręczeń banku centralnego lub rządu kraju będącego członkiem OECD; 

3)   gwarancji lub poręczeń banku mającego siedzibę w kraju będącym członkiem OECD, 

w przypadku gdy sytuacja ekonomiczno-finansowa tego banku nie budzi obaw; 

4)   gwarancji lub poręczeń państwowej osoby prawnej, z wyłączeniem banków i zakładów 

ubezpieczeń, uprawnionej na podstawie odrębnych przepisów do ich udzielania w 

ramach realizacji powierzonych jej zadań państwowych, w przypadku gdy w budżecie 

państwa określono źródła sfinansowania ewentualnych zobowiązań; 

5)   przelewu wierzytelności z akredytywy zabezpieczającej (akredytywa typu stand-by) 

otwartej lub potwierdzonej przez bank kraju będącego członkiem OECD, w przypadku 

gdy sytuacja ekonomiczno-finansowa tego banku nie budzi obaw; 

6)   umowy ubezpieczenia eksportowego lub gwarancji ubezpieczeniowej Korporacji 

Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A., zawartej lub udzielonej na podstawie 

przepisów o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych, dla 

określonej umowy kredytowej lub zobowiązania pozabilansowego - do 100% sumy 

odpowiednio ubezpieczenia lub gwarancji, jeżeli konieczność tworzenia rezerwy 

celowej jest następstwem zdarzeń objętych tym ubezpieczeniem lub gwarancją; 

7)   gwarancji lub poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego udzielonych na podstawie 

przepisów o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre 

osoby prawne; 

8)   gwarancji lub poręczeń jednostki samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej 

(gmin, powiatów i województw) o dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej, przy czym 

uwzględniana kwota zabezpieczenia powinna wynikać z uchwały właściwego organu 

jednostki samorządu terytorialnego w sprawie ustalania maksymalnej wysokości 

pożyczek, gwarancji i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym; 

9)   wpłaty określonej kwoty w złotych lub w innej walucie wymienialnej na rachunek 

banku, który zobowiąże się, że zwróci tę kwotę po uzyskaniu spłaty zadłużenia wraz z 

należnymi odsetkami i prowizją, do wysokości tej kwoty, przy czym przeliczenia na 

złote należy dokonać według kursu średniego ustalonego przez Narodowy Bank Polski 

na dzień dokonywania klasyfikacji; 

10)  zastawu rejestrowego na wierzytelności z rachunku lokaty złożonej w banku: 

a)  posiadającym ekspozycję kredytową lub 

b)  mającym siedzibę w kraju będącym członkiem OECD, w przypadku gdy sytuacja 

ekonomiczno-finansowa tego banku nie budzi obaw 

- wraz z oświadczeniem o blokadzie lokaty oraz pełnomocnictwem do pobrania 

środków z rachunku lokaty; 

11)  przeniesienia na bank przez dłużnika, do czasu spłaty zadłużenia wraz z należnymi 

odsetkami i prowizją, prawa własności: 

a)  papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank 

Polski, 

b)  papierów wartościowych emitowanych przez banki centralne lub rządy krajów 

będących członkiem OECD, 
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c)  bankowych papierów wartościowych emitowanych przez inne banki 

- według ich wartości godziwej; 

12)  hipoteki ustanowionej na: 

a)  nieruchomości, 

b)  użytkowaniu wieczystym, 

c)  własnościowym spółdzielczym prawie do lokalu mieszkalnego, 

d)  spółdzielczym prawie do lokalu użytkowego, 

e)  prawie do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, 

f)  prawie do lokalu mieszkalnego w domu budowanym przez spółdzielnię 

mieszkaniową w celu przeniesienia jej własności na członka; 

13)  gwarancji lub poręczeń podmiotu o dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej, jeżeli 

łączna kwota gwarancji i poręczeń udzielonych przez gwaranta (poręczyciela) jednemu 

kredytobiorcy nie przekracza 15% aktywów netto tego gwaranta (poręczyciela), 

pomniejszonych o należne, lecz niewniesione wkłady na poczet kapitałów (funduszy) 

podstawowych spółek akcyjnych i spółdzielni; 

14)  przeniesienia na bank przez dłużnika, do czasu spłaty zadłużenia wraz z należnymi 

odsetkami i prowizją, prawa własności rzeczy ruchomej, na warunkach określonych 

przez strony w umowie; 

15)  przeniesienia na bank przez dłużnika, do czasu spłaty zadłużenia wraz z należnymi 

odsetkami i prowizją, prawa własności papierów wartościowych, niewymienionych w 

pkt 11, będących w obrocie giełdowym w krajach będących członkiem OECD; 

16)  hipoteki morskiej na statku morskim wpisanym do rejestru okrętowego; 

17)  zastawu na statku powietrznym wpisanym do rejestru państwowego statków 

powietrznych; 

18)  zastawu rejestrowego na: 

a)  prawach z papierów wartościowych, o których mowa w pkt 11, według ich wartości 

godziwej, 

b)  prawach z papierów wartościowych, o których mowa w pkt 15; 

19)  zastawu rejestrowego na rzeczy ruchomej; 

20)  przelewu wierzytelności z rachunku lokaty założonej w banku innym niż bank 

posiadający należność lub udzielonego zobowiązania pozabilansowego, wraz z 

oświadczeniem o blokadzie lokaty oraz pełnomocnictwem do pobrania środków z 

rachunku lokaty; 

21)  oświadczenia patronackiego podmiotu o dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej, 

zawierającego zobowiązanie wystawcy do podjęcia działań wobec dłużnika, mających 

na celu utrzymanie terminowej obsługi ekspozycji kredytowej banku oraz utrzymanie 

niebudzącej obaw sytuacji ekonomiczno-finansowej dłużnika, pod warunkiem że: 

a)  treść oświadczenia zapewnia możliwość dochodzenia wobec wystawcy roszczeń w 

przypadku konieczności utworzenia rezerwy celowej, 

b)  bank posiada opinię prawną dotyczącą skuteczności dochodzenia ewentualnych 

roszczeń wobec wystawcy oświadczenia, 

c)  zobowiązanie ciążące na wystawcy oświadczenia jest ujęte w jego księgach, 

d)  łączna kwota oświadczeń patronackich, gwarancji i poręczeń udzielonych przez 

wystawcę jednemu kredytobiorcy nie przekracza 15% aktywów netto tego 

wystawcy, pomniejszonych o należne, lecz niewniesione, wkłady na poczet 

kapitałów (funduszy) podstawowych spółek akcyjnych i spółdzielni. 

2c. Przepisy ust. 2b stosuje się w takim zakresie, w jakim bank pomniejszy podstawę 

tworzenia rezerw zaliczanych do kosztów banku, na podstawie przepisów o 

rachunkowości, o wartość zabezpieczeń wymienionych w tych przepisach. 
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2d. Za ekspozycje kredytowe, o których mowa w ust. 2b pkt 10 lit. a oraz pkt 21, rozumie się: 

a)  należności, z wyłączeniem odsetek, także skapitalizowanych, 

b)  udzielone zobowiązania pozabilansowe o charakterze finansowym i gwarancyjnym. 

2e. W spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych podstawę dokonywania odpisów 

aktualizujących, o których mowa w ust. 1 pkt 26b, pomniejsza się o wartość zabezpieczeń 

wymienionych w ust. 2b w takim zakresie, w jakim kasa pomniejszy podstawę tworzenia 

odpisów aktualizujących zaliczanych do kosztów na podstawie przepisów ustawy o 

rachunkowości. 

3. Przepisy ust. 1 pkt 26 dotyczą rezerw na ryzyko związane z działalnością banków, 

utworzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości. 

3a. (uchylony). 

3b. Przepis ust. 1 pkt 51 nie dotyczy samochodów osobowych używanych na podstawie 

umowy leasingu, o której mowa w art. 17a pkt 1. 

3c. Przepisów ust. 1 pkt 26 nie stosuje się w przypadku rezerw utworzonych na pokrycie 

kredytów (pożyczek), gwarancji (poręczeń) wymienionych w ust. 1 pkt 26, które zostały 

udzielone z naruszeniem prawa, przy czym naruszenie to powinno być stwierdzone 

prawomocnym wyrokiem sądu. 

3d. Przepis art. 16 ust. 1 pkt 43 lit. c ma zastosowanie do banków uczestniczących w 

realizacji programu restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw, pod warunkiem 

przeznaczenia i wydatkowania równowartości 100% kwoty wierzytelności podlegającej 

umorzeniu na uruchomienie kredytów (pożyczek) dla podmiotów objętych tym 

programem. 

3e. Przepisu ust. 2a pkt 2 nie stosują banki uczestniczące w programie restrukturyzacji na 

podstawie odrębnych ustaw, w zakresie rezerw na wierzytelności z tytułu 

zakwalifikowanych do straconych kredytów (pożyczek) oraz wierzytelności z tytułu 

gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów (pożyczek) - udzielonych przez bank. 

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

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

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

uprawdopodobniona, za koszty uzyskania przychodów uważa się wysokość rezerwy 

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

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

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

(pożyczki) objęte umową o subpartycypację podlegają pomniejszeniu o wartość kwoty ze 

zbycia praw do strumienia pieniądza z tytułu kredytów (pożyczek) w ramach umowy o 

subpartycypację; te rezerwy i te odpisy utworzone na niespłaconą część kredytu (pożyczki) 

są jednak kosztem uzyskania przychodów w tej części, w jakiej przychody ze zbycia 

kredytu (pożyczki) na podstawie umowy o subpartycypację zostały wykazane na 

podstawie art. 12 ust. 4 pkt 15 lit. c. 

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

to stawkę określoną dla samochodów osobowych, uwzględniającą odpowiednio pojemność 

silnika. 

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

ryczałtu pieniężnego, udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu, potwierdzonej 

przez podatnika na koniec każdego miesiąca. Ewidencja przebiegu pojazdu powinna 

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

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

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

kilometrów, stawkę za jeden kilometr przebiegu, kwotę wynikającą z przemnożenia liczby 
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faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr przebiegu oraz podpis 

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

używania samochodów nie stanowią kosztu uzyskania przychodów. 

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

w spółce określa się na podstawie liczby praw głosu, jakie w związku z posiadanymi 

udziałami (akcjami) przysługują danemu podmiotowi. W przypadku wspólnika spółki, o 

której mowa w art. 1 ust. 3, niebędącego akcjonariuszem, przyjmuje się, że warunek 

odnoszący się do wskaźnika procentowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 60 i 61, jest 

spełniony bez względu na wielkość jego udziału w tej spółce. 

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

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

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

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

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

wobec tej spółki, a także wartościami niematerialnymi lub prawnymi, od których nie 

dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a-16m. 

7a. (uchylony). 

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

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

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

przez pożyczkę tę rozumie się także emisję papierów wartościowych o charakterze 

dłużnym, depozyt nieprawidłowy lub lokatę. 

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

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

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 

funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami, dokonanej zgodnie z ustawą z 

dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych. 

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

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

o funduszach inwestycyjnych. 

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

maksymalną wysokość wpłat na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej, uznawaną za 

koszt uzyskania przychodów. 

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

załączniku nr 3 do ustawy. 

 

Art. 16j. 

1. Podatnicy, z zastrzeżeniem art. 16l, mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla 

używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do 

ewidencji danego podatnika, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż: 

1)   dla środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji: 

a)  24 miesiące - gdy ich wartość początkowa nie przekracza 25.000 zł, 

b)  36 miesięcy - gdy ich wartość początkowa jest wyższa od 25.000 zł i nie 

przekracza 50.000 zł, 
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c)  60 miesięcy - w pozostałych przypadkach; 

2)   dla środków transportu, w tym samochodów osobowych - 30 miesięcy; 

3)   dla budynków (lokali) i budowli, innych niż wymienione w pkt 4-10 lat, z wyjątkiem: 

a)  trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w 

rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w 

rodzaju 109 Klasyfikacji trwale związanych z gruntem, 

b)  kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m
3
, domków kempingowych i 

budynków zastępczych 

- dla których okres amortyzacji nie może być krótszy niż 3 lata; 

4)   dla budynków (lokali) niemieszkalnych, dla których stawka amortyzacyjna z Wykazu 

stawek amortyzacyjnych wynosi 2,5% - 40 lat pomniejszone o pełną liczbę lat, które 

upłynęły od dnia ich oddania po raz pierwszy do używania do dnia wprowadzenia do 

ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej 

przez podatnika, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat. 

2. Środki trwałe, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, uznaje się za: 

1)   używane, jeżeli podatnik udowodni, że przed ich nabyciem były wykorzystywane co 

najmniej przez okres 6 miesięcy, lub 

2)   ulepszone, jeżeli przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez 

podatnika na ich ulepszenie stanowiły co najmniej 20% wartości początkowej. 

3. Środki trwałe, o których mowa w ust. 1 pkt 3, uznaje się za: 

1)   używane, jeżeli podatnik wykaże, że przed ich nabyciem były wykorzystywane co 

najmniej przez okres 60 miesięcy, lub 

2)   ulepszone, jeżeli przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez 

podatnika na ulepszenie stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej. 

4. Podatnicy mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla przyjętych do używania 

inwestycji w obcych środkach trwałych, z tym że dla: 

1)   inwestycji w obcych budynkach (lokalach) lub budowlach okres amortyzacji nie może 

być krótszy niż 10 lat; 

2)   inwestycji w obcych środkach trwałych innych niż wymienione w pkt 1 okres 

amortyzacji ustala się według zasad określonych w ust. 1 pkt 1 i 2. 

5. (uchylony). 

<6. Podatnicy mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla wprowadzonych po 

raz pierwszy do ewidencji:  

1) odwiertów rozpoznawczych lub wydobywczych,  

2) platform wiertniczych lub produkcyjnych 

− z tym że okres ich amortyzacji nie może być krótszy niż 60 miesięcy.> 

 

 

 

 

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – ORDYNACJA PODATKOWA (Dz. U. z 2012 r. poz. 

749, z późn. zm.) 

 

Art. 3a. 

[§ 1. Deklaracje określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie § 3 mogą być składane 

za pomocą środków komunikacji elektronicznej.] 
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<§ 1. Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, deklaracje mogą być składane za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej.> 

§ 2. Organ podatkowy, elektroniczna skrzynka podawcza systemu teleinformatycznego 

administracji podatkowej lub portal podatkowy potwierdzają, w formie dokumentu 

elektronicznego, złożenie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

[§ 3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

rodzaje deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej, mając na względzie potrzebę stopniowego upowszechniania elektronicznej 

formy kontaktów z organami podatkowymi oraz częstotliwość składania deklaracji.] 

 

[Art. 21b. 

Jeżeli w postępowaniu podatkowym organ podatkowy stwierdzi, że: 

1)   wysokość dochodu jest inna niż wykazana w deklaracji, a osiągnięty dochód nie powoduje 

powstania zobowiązania podatkowego, 

2)   w deklaracji została wykazana strata, a osiągnięto dochód w wysokości niepowodującej 

powstania zobowiązania podatkowego 

- organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa wysokość tego dochodu.] 

 

< Art. 21b. 

Jeżeli w postępowaniu podatkowym organ podatkowy stwierdzi, że: 

1) wysokość dochodu lub zysku jest inna niż wykazana w deklaracji, a osiągnięty dochód 

lub zysk nie powoduje powstania zobowiązania podatkowego, 

2) w deklaracji została wykazana strata, a osiągnięto dochód lub zysk w wysokości 

niepowodującej powstania zobowiązania podatkowego  

− organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa wysokość tego dochodu lub 

zysku.> 

 

Art. 22. 

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

przypadkach uzasadnionych interesem publicznym lub ważnym interesem podatników: 

1)   zaniechać w całości lub w części poboru podatków, określając rodzaj podatku, okres, 

w którym następuje zaniechanie, i grupy podatników, których dotyczy zaniechanie; 

2)   zwolnić niektóre grupy płatników z obowiązku pobierania podatków lub zaliczek na 

podatki oraz określić termin wpłacenia podatku i wynikające z tego zwolnienia 

obowiązki informacyjne podatników, chyba że podatnik jest obowiązany do 

dokonania rocznego lub innego okresowego rozliczenia tego podatku. 

§ 1a. Rozporządzenie, o którym mowa w § 1 pkt 1, dotyczące zaniechania poboru podatku od 

podatników prowadzących działalność gospodarczą, którzy w wyniku zaniechania 

poboru podatku staną się beneficjentami pomocy w rozumieniu przepisów o 

postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, stanowiące pomoc publiczną, 

zawiera program pomocowy, określający przeznaczenie i warunki dopuszczalności 

pomocy publicznej. 

§ 2. Organ podatkowy, na wniosek podatnika, może zwolnić płatnika z obowiązku pobrania 

podatku, jeżeli: 

1)   pobranie podatku zagraża ważnym interesom podatnika, a w szczególności jego 

egzystencji, lub 
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2)   podatnik uprawdopodobni, że pobrany podatek byłby niewspółmiernie wysoki w 

stosunku do podatku należnego za rok podatkowy lub inny okres rozliczeniowy. 

[§ 2a. Organ podatkowy, na wniosek podatnika, ogranicza pobór zaliczek na podatek, jeżeli 

podatnik uprawdopodobni, że zaliczki obliczone według zasad określonych w ustawach 

podatkowych byłyby niewspółmiernie wysokie w stosunku do podatku należnego od 

dochodu przewidywanego na dany rok podatkowy.] 

<§ 2a. Organ podatkowy, na wniosek podatnika, ogranicza pobór zaliczek na podatek, 

jeżeli podatnik uprawdopodobni, że zaliczki obliczone według zasad określonych w 

ustawach podatkowych byłyby niewspółmiernie wysokie w stosunku do podatku 

należnego od dochodu lub zysku przewidywanego na dany rok podatkowy.> 

§ 3. (uchylony). 

§ 4. (uchylony). 

§ 5. W przypadku wydania decyzji na podstawie § 2 organ podatkowy określa termin 

wpłacenia przez podatnika podatku lub zaliczki na podatek, chyba że podatnik jest 

obowiązany do dokonania rocznego lub innego okresowego rozliczenia tego podatku. 

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

właściwość rzeczową organów podatkowych w sprawach wymienionych w § 2 i 2a. 

 

Art. 53a. 

§ 1. Jeżeli w postępowaniu podatkowym po zakończeniu roku podatkowego lub innego 

okresu rozliczeniowego organ podatkowy stwierdzi, że podatnik mimo ciążącego na nim 

obowiązku nie złożył deklaracji, wysokość zaliczek jest inna niż wykazana w deklaracji 

lub zaliczki nie zostały zapłacone w całości lub w części, organ ten wydaje decyzję, w 

której określa wysokość odsetek za zwłokę na dzień złożenia zeznania podatkowego za 

rok podatkowy lub inny okres rozliczeniowy, a w przypadku niezłożenia zeznania w 

terminie - odsetki na ostatni dzień terminu złożenia zeznania, przyjmując prawidłową 

wysokość zaliczek na podatek. 

[§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do zaliczek na podatek od towarów i usług.] 

<§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do zaliczek na specjalny podatek 

węglowodorowy oraz zaliczek na podatek od towarów i usług.> 

 

Art. 73. 

§ 1. Nadpłata powstaje, z zastrzeżeniem § 2, z dniem: 

1)   zapłaty przez podatnika podatku nienależnego lub w wysokości większej od należnej; 

2)   pobrania przez płatnika podatku nienależnego lub w wysokości większej od należnej; 

3)   zapłaty przez płatnika lub inkasenta należności wynikającej z decyzji o jego 

odpowiedzialności podatkowej, jeżeli należność ta została określona nienależnie lub 

w wysokości większej od należnej; 

4)   wpłacenia przez płatnika lub inkasenta podatku w wysokości większej od wysokości 

pobranego podatku; 

5)   zapłaty przez osobę trzecią lub spadkobiercę należności wynikającej z decyzji o 

odpowiedzialności podatkowej lub decyzji ustalającej wysokość zobowiązania 

podatkowego spadkodawcy, jeżeli należność ta została określona nienależnie lub w 

wysokości większej od należnej; 

6)   (uchylony). 

§ 2. Nadpłata powstaje z dniem złożenia: 

1)   zeznania rocznego - dla podatników podatku dochodowego; 

<1a) złożenia deklaracji rocznej – dla podatników specjalnego podatku 

węglowodorowego;> 
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2)   deklaracji podatku akcyzowego - dla podatników podatku akcyzowego; 

3)   deklaracji o wpłatach z zysku za rok obrotowy - dla jednoosobowych spółek Skarbu 

Państwa i przedsiębiorstw państwowych; 

4)   deklaracji kwartalnej dla podatku od towarów i usług - dla podatników podatku od 

towarów i usług. 

 

Art. 298. 

Akta niezawierające informacji, o których mowa w art. 182, organy podatkowe udostępniają: 

1)   ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych; 

2)   innym organom podatkowym; 

3)   organom kontroli skarbowej; 

3a)  pracownikom wywiadu skarbowego; 

4)   Najwyższej Izbie Kontroli - w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o 

Najwyższej Izbie Kontroli; 

5)   sądowi, prokuratorowi, a także upoważnionym pisemnie przez prokuratora 

funkcjonariuszom Policji lub Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - w związku z 

toczącym się postępowaniem, 

5a)  Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Agencji 

Wywiadu, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, 

Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Biuru Ochrony 

Rządu i ich posiadającym pisemne upoważnienie funkcjonariuszom lub żołnierzom w 

zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania sprawdzającego na podstawie 

przepisów o ochronie informacji niejawnych, 

5b)  Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego, jeżeli jest to konieczne dla skutecznego 

zapobieżenia przestępstwom lub ich wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania 

dowodów, 

6)   biegłym powołanym w toku postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej - w 

zakresie określonym przez organ podatkowy; 

6a)  wojewodzie i Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców - w zakresie prowadzonych 

postępowań dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

6b)  Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa - w związku z prowadzonym postępowaniem 

oraz wydawaniem opinii prawnej; 

[6c)  organom nadzoru górniczego - w celu weryfikacji pomiaru ilości urobku rudy miedzi w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych 

kopalin (Dz. U. poz. 362);] 

<6c)  organom nadzoru górniczego – w celu weryfikacji pomiaru urobku rudy miedzi, 

wydobytego gazu ziemnego oraz wydobytej ropy naftowej w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. 

poz. 362 oraz z 2014 r. poz. …);> 

7)   innym organom - w przypadkach i na zasadach określonych w odrębnych ustawach oraz 

ratyfikowanych umowach międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. 
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USTAWA z dnia 10 września 1999 r. – KODEKS KARNY SKARBOWY (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 186, z późn. zm.) 

 

Art. 75a. 

§ 1. Podatnik podatku od wydobycia niektórych kopalin, który wbrew obowiązkowi nie 

dokonuje pomiaru zawartości miedzi oraz srebra w urobku rudy miedzi lub koncentracie, 

lub dokonuje pomiaru z naruszeniem zasad określonych w art. 15 ust. 1 pkt 2 i 3, ust. 2 

pkt 2 i 3 oraz ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych 

kopalin, przez co naraża podatek od wydobycia niektórych kopalin na uszczuplenie, 

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

2, albo obu tym karom łącznie. 

[§ 2. Tej samej karze podlega podatnik podatku od wydobycia niektórych kopalin, który 

wbrew obowiązkowi nie dokonuje pomiaru ilości urobku rudy miedzi lub koncentratu, lub 

dokonuje pomiaru z naruszeniem zasad określonych w art. 15 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 

ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin, przez co 

naraża podatek od wydobycia niektórych kopalin na uszczuplenie.] 

<§ 2. Tej samej karze podlega podatnik podatku od wydobycia niektórych kopalin, 

który wbrew obowiązkowi nie dokonuje pomiaru ilości urobku rudy miedzi, 

koncentratu, gazu ziemnego lub ropy naftowej lub dokonuje pomiaru 

z naruszeniem zasad określonych w art. 15 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1, ust. 5 lub 

art. 15a ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin, 

przez co naraża podatek od wydobycia niektórych kopalin na uszczuplenie.> 

<§ 3. Jeżeli kwota narażona na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu 

zabronionego określonego w § 1 oraz § 2 podlega karze grzywny do 720 stawek 

dziennych.> 

Art. 75b. 

[§ 1. Podatnik podatku od wydobycia niektórych kopalin, który wbrew obowiązkowi nie 

prowadzi ewidencji pomiarów zawartości miedzi oraz srebra w urobku rudy miedzi lub 

koncentracie, lub pomiaru ilości urobku rudy miedzi lub wyprodukowanego koncentratu, 

o której mowa w art. 16 ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia 

niektórych kopalin, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. 

§ 2. Podatnik podatku od wydobycia niektórych kopalin, który nierzetelnie prowadzi 

ewidencję pomiarów zawartości miedzi oraz srebra w urobku rudy miedzi lub 

koncentracie, lub pomiaru ilości urobku rudy miedzi i wyprodukowanego koncentratu, o 

której mowa w art. 16 ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych 

kopalin, podlega karze grzywny do 360 stawek dziennych.] 

<§ 1. Podatnik podatku od wydobycia niektórych kopalin, który wbrew obowiązkowi nie 

prowadzi ewidencji pomiarów zawartości miedzi oraz srebra w urobku rudy miedzi 

lub koncentracie lub pomiaru ilości urobku rudy miedzi, wyprodukowanego 

koncentratu, wydobytego gazu ziemnego lub wydobytej ropy naftowej, o której 

mowa w art. 16 ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych 

kopalin, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. 

 § 2. Podatnik podatku od wydobycia niektórych kopalin, który nierzetelnie prowadzi 

ewidencję pomiarów zawartości miedzi oraz srebra w urobku rudy miedzi lub 

koncentracie lub pomiaru ilości urobku rudy miedzi i wyprodukowanego 

koncentratu, wydobytego gazu ziemnego lub wydobytej ropy naftowej, o której 

mowa w art. 16 ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych 

kopalin, podlega karze grzywny do 360 stawek dziennych.> 
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§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 lub 2 

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. 

[§ 4. Karze określonej w § 3 podlega podatnik podatku od wydobycia niektórych kopalin, 

który wadliwie prowadzi ewidencję pomiarów zawartości miedzi oraz srebra w urobku 

rudy miedzi lub koncentracie, lub pomiaru ilości urobku rudy miedzi i wyprodukowanego 

koncentratu, o której mowa w art. 16 ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od 

wydobycia niektórych kopalin.] 

<§ 4. Karze określonej w § 3 podlega podatnik podatku od wydobycia niektórych 

kopalin, który wadliwie prowadzi ewidencję pomiarów zawartości miedzi oraz 

srebra w urobku rudy miedzi lub koncentracie lub pomiaru ilości urobku rudy 

miedzi, wyprodukowanego koncentratu, wydobytego gazu ziemnego lub wydobytej 

ropy naftowej, o której mowa w art. 16 ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od 

wydobycia niektórych kopalin.> 

 

 

[Art. 75c. 

Podatnik podatku od wydobycia niektórych kopalin, który bez przeprowadzenia urzędowego 

sprawdzenia prowadzi działalność w zakresie wydobycia miedzi oraz srebra, podlega karze 

grzywny do 720 stawek dziennych.] 

< Art. 75c. 

Podatnik podatku od wydobycia niektórych kopalin, który bez przeprowadzenia 

urzędowego sprawdzenia prowadzi działalność w zakresie wydobycia miedzi, srebra, 

gazu ziemnego lub ropy naftowej, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. O SŁUŻBIE CELNEJ (Dz. U. z 2013 r. poz. 1404 oraz z 

2014 r. poz. 486) 

 

Art. 30. 

1. Kontrola wykonywana przez Służbę Celną polega na sprawdzeniu prawidłowości 

przestrzegania przepisów prawa przez zobowiązane do tego osoby fizyczne, osoby prawne 

oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, zwane dalej "podmiotami 

podlegającymi kontroli", w zakresie, o którym mowa w ust. 2 i 3. 

2. Kontroli podlega przestrzeganie przepisów: 

1)   prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów 

w obrocie między obszarem celnym Wspólnoty Europejskiej a państwami trzecimi, w 

szczególności przepisów dotyczących towarów objętych ograniczeniami lub zakazami; 

2)   prawa podatkowego w zakresie produkcji, przemieszczania i zużycia wyrobów 

akcyzowych, w szczególności ich wytwarzania, uszlachetniania, przerabiania, skażania, 

rozlewu, przyjmowania, magazynowania, wydawania, przewozu i niszczenia oraz w 

zakresie stosowania i oznaczania tych wyrobów znakami akcyzy; 

3)   regulujących urządzanie i prowadzenie gier hazardowych, o których mowa w ustawie z 

dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, oraz zgodność tej działalności z 

udzieloną koncesją lub zezwoleniem oraz zatwierdzonym regulaminem; 

[4)   prawa podatkowego w zakresie wydobycia urobku rudy miedzi lub produkcji 

koncentratu, o których mowa w ustawie z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia 

niektórych kopalin (Dz. U. poz. 362).] 
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<4) prawa podatkowego w zakresie wydobycia urobku rudy miedzi, produkcji 

koncentratu, wydobycia gazu ziemnego lub ropy naftowej, o których mowa 

w ustawie z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin 

(Dz. U. poz. 362 oraz z 2014 r. poz. …).> 

3. Kontroli podlega również: 

1)   prawidłowość i terminowość wpłat podatku akcyzowego od niektórych wyrobów 

określonych w przepisach odrębnych oraz podatku od gier; 

1a)  prawidłowość i terminowość wpłat podatku od wydobycia niektórych kopalin; 

2)   rodzaj paliwa w zbiornikach pojazdów lub innych środków przewozowych; 

3)   przystosowanie zakładów produkcyjnych do rejestrowania i stosowania receptur 

zarejestrowanych we właściwej agencji płatniczej ustanowionej zgodnie z art. 3 ustawy 

z dnia 30 lipca 2003 r. o uruchamianiu środków pochodzących z Sekcji Gwarancji 

Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 166, poz. 1611 oraz z 

2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 93, poz. 890); 

4)   stosowanie receptur, o których mowa w pkt 3, oraz prawidłowość deklaracji 

dotyczących surowców wykorzystywanych przy produkcji towarów wywożonych z 

refundacją wywozową; 

5)   działalność zakładów produkcyjnych i przetwórczych w zakresie prawidłowości 

deklaracji dotyczących surowców wykorzystywanych przy produkcji towarów 

wywożonych z wnioskiem o refundację wywozową; 

6)   prawidłowość wypłaty refundacji wywozowych przyznawanych w przypadku wywozu 

produktów rolnych do państw trzecich, realizowanych w ramach finansowania wspólnej 

polityki rolnej, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 485/2008 i na zasadach w nim 

określonych; 

7)   wywóz i przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej towarów podlegających 

ograniczeniom lub zakazom; 

8)   ruch drogowy w trybie i przypadkach określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. 

- Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.); 

9)   transport drogowy na zasadach określonych w przepisach odrębnych; 

10)  wykonywanie innych obowiązków wynikających z przepisów odrębnych, których 

kontrola przestrzegania należy do zadań organów Służby Celnej. 

4. Nie podlegają kontroli, o której mowa w ust. 2 pkt 2, wyroby akcyzowe przeznaczone na 

cele specjalne określone w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 28 września 

1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214, z późn. zm.), w jednostkach 

podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, Policji, Państwowej 

Straży Pożarnej, Straży Granicznej, oraz w jednostkach organizacyjnych Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu oraz 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego. 

5. Czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 2, podlegają kontroli do czasu uiszczenia od 

wyrobów akcyzowych należnego podatku akcyzowego. Ograniczenia określonego w 

zdaniu poprzednim nie stosuje się w przypadku czynności dotyczących wyrobów 

korzystających ze zwolnienia albo wyrobów opodatkowanych ze względu na 

przeznaczenie stawką podatku akcyzowego niższą od stawki maksymalnej dla danej grupy 

wyrobów oraz czynności dokonywanych przez podmioty dokonujące obrotu wyrobami 

akcyzowymi. 

6. Kontrola, o której mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, może być wykonywana jako kontrola stała 

polegająca na wykonywaniu przez funkcjonariusza czynności kontrolnych w sposób ciągły 

w komórce organizacyjnej utworzonej przez naczelnika urzędu celnego na terenie 

podmiotu podlegającego kontroli. 
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7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z Ministrem Obrony 

Narodowej i ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze 

rozporządzenia, sposób i warunki wykonywania kontroli, o której mowa w ust. 2 pkt 1, w 

odniesieniu do okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz wyposażenia 

i sprzętu jednostek wojskowych, a także wyposażenia i sprzętu jednostek organizacyjnych 

służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, 

mając na uwadze uproszczenie czynności kontrolnych podejmowanych wobec tego 

rodzaju towarów oraz zapewnienie skuteczności kontroli. 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 2 marca 2012 r. O PODATKU OD WYDOBYCIA NIEKTÓRYCH 

KOPALIN (Dz. U. poz. 362) 

 

Art. 1. 

1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem od wydobycia niektórych kopalin, zwanym 

dalej "podatkiem", wydobycia: 

1)   miedzi; 

2)   srebra[.] <;> 

<3) gazu ziemnego; 

4) ropy naftowej.> 

2. Podatek stanowi dochód budżetu państwa. 

 

Art. 2. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

[1)   urobku rudy miedzi - rozumie się przez to kopalinę wydobytą ze złóż położonych na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zawierającą miedź lub srebro w ilościach nadających 

się do przemysłowego wykorzystania;] 

<1) urobku rudy miedzi – rozumie się przez to kopalinę wydobytą ze złóż zawierających 

miedź lub srebro w ilościach nadających się do przemysłowego wykorzystania;> 

2)   wydobyciu miedzi oraz srebra - rozumie się przez to: 

a)  wydobycie urobku rudy miedzi albo 

b)  wydobycie urobku rudy miedzi i produkcję koncentratu; 

3)   koncentracie - rozumie się przez to produkt wzbogacania urobku rudy miedzi w postaci 

nadającej się do dalszego przetwarzania w procesach hutniczych[.] <;>  

<4) celach badawczych – rozumie się przez to analizy oraz badania próbek urobku rudy 

miedzi, gazu ziemnego oraz ropy naftowej w celu ustalenia ich właściwości oraz 

składu; 

5) kopalinie towarzyszącej – rozumie się przez to kopalinę występującą w granicach lub 

w bliskim sąsiedztwie złoża kopaliny głównej w taki sposób, że jej oddzielne 

wydobywanie jest niemożliwe lub gospodarczo nieuzasadnione, określoną 

w odpowiedniej koncesji lub, jeżeli koncesja nie reguluje zagospodarowania kopaliny 

towarzyszącej, w dokumentacji geologicznej lub geologiczno-inwestycyjnej złoża 

węglowodorów, sporządzonej na podstawie przepisów prawa geologicznego i 

górniczego, zatwierdzonej przez właściwy organ administracji geologicznej w drodze 

decyzji, w przypadku gdy takie zatwierdzenie jest wymagane.> 
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[Art. 3. 

1. Przedmiotem opodatkowania podatkiem jest wydobycie miedzi oraz srebra. 

2. Opodatkowaniu podatkiem nie podlega urobek rudy miedzi w ilości nieprzekraczającej 1 

tony miesięcznie, jeżeli został wykorzystany na cele badawcze. 

 

Art. 4. 

Podatnikiem podatku jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna 

niemająca osobowości prawnej, dokonująca w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej wydobycia miedzi oraz srebra.] 

<Art. 3. 

1. Przedmiotem opodatkowania podatkiem jest wydobycie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej lub terytorium wyłącznej strefy ekonomicznej: 

1) miedzi; 

2) srebra; 

3) gazu ziemnego; 

4) ropy naftowej. 

2. Opodatkowaniu podatkiem nie podlegają: 

1) urobek rudy miedzi lub przetworzony urobek rudy miedzi niebędący 

koncentratem, przeliczony na masę urobku rudy miedzi, w ilości 

nieprzekraczającej 1 tony miesięcznie, 

2) wydobyty gaz ziemny w ilości nieprzekraczającej równowartości 11 MWh 

miesięcznie, 

3) wydobyta ropa naftowa w ilości nieprzekraczającej 1 tony miesięcznie 

− jeżeli zostały wykorzystane na cele badawcze. 

3. Opodatkowaniu podatkiem nie podlega również wydobyty metan występujący 

w złożach węgla kamiennego oraz wydobyty metan występujący jako kopalina 

towarzysząca. 

Art. 4. 

1. Podatnikiem podatku jest dokonująca w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej wydobycia miedzi, srebra, gazu ziemnego lub ropy naftowej: 

1) osoba fizyczna;  

2) osoba prawna; 

3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w tym spółka 

cywilna, której wspólnikom udzielono koncesji na podstawie ustawy z dnia 

9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2014 r. poz. 613, 587 i 

850). 

2. Jeżeli wydobycie gazu ziemnego lub ropy naftowej odbywa się w ramach umowy o 

współpracy, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo 

geologiczne i górnicze, podatnikiem jest każda strona tej umowy, a jeżeli stroną 

umowy o współpracy jest spółka cywilna – ta spółka.> 

 

Art. 5. 

[1. Obowiązek podatkowy powstaje w dniu wyprodukowania koncentratu z wydobytego przez 

podatnika urobku rudy miedzi.] 

<1. W zakresie wydobycia miedzi oraz srebra obowiązek podatkowy powstaje w dniu 

wyprodukowania koncentratu z wydobytego przez podatnika urobku rudy miedzi.> 

2. W przypadku gdy podatnik nie produkuje koncentratu z wydobytego urobku rudy miedzi, 

obowiązek podatkowy powstaje w dniu wydobycia tego urobku. 
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<2a. W zakresie wydobycia gazu ziemnego lub ropy naftowej obowiązek podatkowy 

powstaje z chwilą wprowadzenia gazu ziemnego lub ropy naftowej do sieci 

przesyłowej lub bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej albo z chwilą załadunku gazu 

ziemnego lub ropy naftowej na inny środek transportu.> 

[3. Jeżeli nie można określić dnia, w którym powstał obowiązek podatkowy w związku z 

wyprodukowaniem koncentratu albo wydobyciem urobku rudy miedzi, za dzień jego 

powstania uznaje się dzień, w którym organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej 

stwierdził dokonanie czynności podlegającej opodatkowaniu.] 

<3. Jeżeli nie można określić dnia, w którym powstał obowiązek podatkowy w związku z 

wyprodukowaniem koncentratu, wydobyciem urobku rudy miedzi, wydobyciem gazu 

ziemnego lub wydobyciem ropy naftowej, za dzień jego powstania uznaje się dzień, w 

którym organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej stwierdził dokonanie 

czynności podlegającej opodatkowaniu.> 

 

 

DZIAŁ III 

[Podstawa opodatkowania oraz stawka podatku] 

<Podstawa opodatkowania, stawka podatku oraz zwolnienia od podatku> 

 

 

[Art. 6. 

1. Podstawę opodatkowania podatkiem stanowi ilość miedzi oraz srebra zawarta w 

wyprodukowanym koncentracie. 

2. W przypadku gdy podatnik nie produkuje koncentratu z wydobytego urobku rudy miedzi, 

podstawę opodatkowania podatkiem stanowi ilość miedzi oraz srebra zawarta w urobku 

rudy miedzi.] 

<Art. 6.  

1. Podstawę opodatkowania podatkiem w zakresie wydobycia miedzi oraz srebra 

stanowi ilość miedzi oraz srebra zawarta w wyprodukowanym koncentracie. 

2. W przypadku gdy podatnik nie produkuje koncentratu z wydobytego urobku rudy 

miedzi, podstawę opodatkowania podatkiem w zakresie wydobycia miedzi oraz 

srebra stanowi ilość miedzi oraz srebra zawarta w urobku rudy miedzi. 

3. Podstawę opodatkowania podatkiem w zakresie wydobycia gazu ziemnego lub ropy 

naftowej stanowi wartość wydobytego gazu ziemnego lub wydobytej ropy naftowej.> 

 

 

Art. 7. 

1. [Wysokość podatku za dany miesiąc stanowi suma iloczynów:] 

<W zakresie wydobycia miedzi oraz srebra wysokość podatku za dany miesiąc 

stanowi suma iloczynów:> 

1)   ilości miedzi, wyrażonej w tonach, oraz stawki podatku określonej w ust. 2 albo 3, oraz 

2)   ilości srebra, wyrażonej w kilogramach, oraz stawki podatku określonej w ust. 4 albo 

5. 

2. Jeżeli średnia cena miedzi przekracza 15.000 zł za tonę, stawkę podatku za tonę wydobytej 

miedzi oblicza się według następującego wzoru: 

stawka podatku = 0,033 x średnia cena miedzi + (0,001 x średnia cena miedzi)
2,5

 

-   przy czym maksymalna stawka podatku wynosi 16.000 zł za tonę. 

3. Jeżeli średnia cena miedzi nie przekracza 15.000 zł za tonę, stawkę podatku za tonę 

wydobytej miedzi oblicza się według następującego wzoru: 
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stawka podatku = (średnia cena miedzi - 12.000 zł ) x 0,44 

-   przy czym minimalna stawka podatku wynosi 0,5% średniej ceny miedzi. 

4. Jeżeli średnia cena srebra przekracza 1.200 zł za kilogram, stawkę podatku za kilogram 

wydobytego srebra oblicza się według następującego wzoru: 

stawka podatku = 0,125 x średnia cena srebra + (0,001 x średnia cena srebra)
4
 

-   przy czym maksymalna stawka podatku wynosi 2.100 zł za kilogram. 

5. Jeżeli średnia cena srebra nie przekracza 1.200 zł za kilogram, stawkę podatku za kilogram 

wydobytego srebra oblicza się według następującego wzoru: 

stawka podatku = (średnia cena srebra - 1.000 zł ) x 0,75 

-   przy czym minimalna stawka podatku wynosi 0,5% średniej ceny srebra. 

<6. Stawka podatku, o której mowa w ust. 2–5, jest zaokrąglana w górę z dokładnością 

do jednego grosza.> 

 

<Art. 7a. 

1. W zakresie wydobycia gazu ziemnego lub ropy naftowej wysokość podatku za dany 

miesiąc stanowi suma iloczynów: 

1) wartości wydobytego gazu ziemnego wyrażonej w złotych oraz stawki podatku 

określonej w ust. 6 oraz 

2) wartości wydobytej ropy naftowej wyrażonej w złotych oraz stawki podatku 

określonej w ust. 7. 

2. Wartość wydobytego gazu ziemnego stanowi iloczyn ilości wydobytego gazu ziemnego 

wyrażonej w megawatogodzinach oraz średniej ceny gazu ziemnego. 

3. Wartość wydobytej ropy naftowej stanowi iloczyn ilości wydobytej ropy naftowej 

wyrażonej w tonach oraz średniej ceny ropy naftowej. 

4. W przypadku wydobycia gazu ziemnego będącego kopaliną towarzyszącą wartość 

wydobytego gazu ziemnego stanowi kwota przychodu wynikająca z dostawy tego 

gazu w rozumieniu ustawy z dnia 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku 

węglowodorowym (Dz. U. poz. …) dokonanej w danym miesiącu. 

5. Ilość wydobytego gazu ziemnego oraz wydobytej ropy naftowej określa się na 

podstawie pomiarów w punktach wprowadzenia gazu ziemnego lub ropy naftowej do 

sieci przesyłowej lub bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej albo z chwilą załadunku 

gazu ziemnego lub ropy naftowej na inny środek transportu. 

6. Stawka podatku w zakresie wydobycia gazu ziemnego wynosi: 

1) 1,5% – w przypadku wydobycia gazu ziemnego ze złoża, którego średnia 

przepuszczalność nie przekracza 0,1 milidarcy oraz średnia efektywna porowatość 

nie przekracza 10%; 

2) 3% – w przypadku wydobycia gazu ziemnego ze złoża innego niż określone 

w pkt 1. 

7. Stawka podatku w zakresie wydobycia ropy naftowej wynosi: 

1) 3% – w przypadku wydobycia ropy naftowej ze złoża, którego średnia 

przepuszczalność nie przekracza 0,1 milidarcy oraz  średnia efektywna porowatość 

nie przekracza 10%; 

2) 6% – w przypadku wydobycia ropy naftowej ze złoża innego niż określone w pkt 1. 

8. Dla wydobycia gazu ziemnego lub ropy naftowej z dna morskiego stosuje się 

odpowiednio stawki podatkowe określone w ust. 6 pkt 1 oraz w ust. 7 pkt 1. 

9. Właściwości złoża, o których mowa w ust. 6 i 7, określa się na podstawie dokumentacji 

geologicznej lub geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów, sporządzonej na 

podstawie przepisów prawa geologicznego i górniczego. 



- 20 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

10. Wartość wydobytego gazu ziemnego lub ropy naftowej wyraża się w złotych, 

zaokrąglając w górę z dokładnością do jednego złotego. 

 

Art. 7b. 

1. Zwalnia się od podatku wydobycie gazu ziemnego z odwiertu rozpoznawczego lub 

wydobywczego, z którego miesięczne wydobycie gazu ziemnego nie przekracza 

równowartości 1100 MWh. 

2. Zwalnia się od podatku wydobycie ropy naftowej z odwiertu rozpoznawczego lub 

wydobywczego, z którego miesięczne wydobycie ropy naftowej nie przekracza 

80 ton.> 

 

Art. 8. 

1. [Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, do 

10. dnia każdego miesiąca, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor 

Polski", średnią cenę tony miedzi oraz średnią cenę kilograma srebra za poprzedni 

miesiąc, wyrażoną w złotych, z pominięciem groszy, na podstawie średniej arytmetycznej 

średnich kursów dolara amerykańskiego do złotego ogłoszonych przez Narodowy Bank 

Polski w poprzednim miesiącu oraz odpowiednio:] 

<Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, 

do 15. dnia każdego miesiąca, w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów, średnią 

cenę tony miedzi oraz średnią cenę kilograma srebra za poprzedni miesiąc, wyrażoną 

w złotych, zaokrągloną w górę z dokładnością do jednego złotego, na podstawie 

średniej arytmetycznej średnich kursów dolara amerykańskiego do złotego 

ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski w poprzednim miesiącu oraz 

odpowiednio:> 

1)   średniej arytmetycznej dziennych notowań miedzi (LME Daily Official and Settlement 

Price) ustalonych na London Metal Exchange (LME) w poprzednim miesiącu, 

wyrażonej w dolarach amerykańskich za tonę, zaokrąglonej w górę z dokładnością do 

jednego centa amerykańskiego; 

2)   średniej arytmetycznej dziennych notowań srebra (London Silver Fixing) ustalonych 

na London Bullion Market Association (LBMA) w poprzednim miesiącu, wyrażonej w 

dolarach amerykańskich za uncję, zaokrąglonej w górę z dokładnością do jednego centa 

amerykańskiego, przy czym przyjmuje się, że kilogram zawiera 32,15 uncji. 

2. W przypadku gdy notowania miedzi lub srebra, o których mowa w ust. 1, nie zostały 

ustalone, do obliczenia wysokości podatku przyjmuje się średnią cenę tony miedzi lub 

średnią cenę kilograma srebra, ogłoszoną w ostatnim obwieszczeniu. 

 

<Art. 8a. 

1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, 

do 15. dnia każdego miesiąca, w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów, średnią 

cenę megawatogodziny gazu ziemnego za poprzedni miesiąc, wyrażoną w złotych, 

zaokrągloną w górę z dokładnością do jednego złotego, na podstawie średniej 

arytmetycznej dziennych notowań gazu ziemnego (Rynek Dnia Następnego) 

ustalonych na Towarowej Giełdzie Energii S.A. w poprzednim miesiącu. 

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, 

do 15. dnia każdego miesiąca, w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów, średnią 

cenę tony ropy naftowej za poprzedni miesiąc, wyrażoną w złotych, zaokrągloną w 

górę z dokładnością do jednego złotego, na podstawie średniej arytmetycznej 

średnich kursów dolara amerykańskiego do złotego ogłoszonych przez Narodowy 
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Bank Polski w poprzednim miesiącu oraz średniej arytmetycznej dziennych notowań 

ropy naftowej (OPEC daily basket price) ustalonych przez Organization of the 

Petroleum Exporting Countries w poprzednim miesiącu, wyrażonej w dolarach 

amerykańskich za baryłkę, zaokrąglonej w górę z dokładnością do jednego centa 

amerykańskiego, przy czym przyjmuje się, że tona zawiera 7,4 baryłek ropy naftowej. 

3. W przypadku gdy notowania gazu ziemnego lub ropy naftowej, o których mowa w 

ust. 1 i 2, nie zostały ustalone, do obliczenia wysokości podatku przyjmuje się średnią 

cenę megawatogodziny gazu ziemnego lub średnią cenę tony ropy naftowej ogłoszoną 

w ostatnim obwieszczeniu.> 

 

Art. 9. 

1. Kwoty, o których mowa w art. 7 ust. 2-5, z wyjątkiem maksymalnych stawek podatku, 

podlegają w każdym roku kalendarzowym podwyższeniu w stopniu odpowiadającym 

wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku kalendarzowym 

poprzedzającym rok waloryzacji w stosunku do roku poprzedniego, a jeżeli wskaźnik ten 

ma wartość ujemną, kwoty nie ulegają zmianie. 

[2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z Prezesem Głównego 

Urzędu Statystycznego, ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", do dnia 20 stycznia danego roku, kwoty, o 

których mowa w art. 7 ust. 2-5, z wyjątkiem maksymalnych stawek podatku, wyrażone w 

złotych, z pominięciem groszy.] 

<2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego, ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku 

Urzędowym Ministra Finansów do dnia 15. lutego danego roku, kwoty, o których 

mowa w art. 7 ust. 2–5, z wyjątkiem maksymalnych stawek podatku, wyrażone w 

złotych, zaokrąglone w górę z dokładnością do jednego złotego.> 

 

 

Art. 10. 

[1. W przypadku gdy: 

1)   podmiot, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 lub 2: 

a)  zmieni nazwę lub zostanie przekształcony, kontynuując notowania miedzi lub srebra 

- podstawę obliczenia średniej arytmetycznej dziennych notowań miedzi lub srebra 

stanowią notowania prowadzone przez podmiot pod zmienioną nazwą lub przez 

podmiot w nowej formie prawnej, 

b)  zostanie przejęty, kontynuując notowania miedzi lub srebra - podstawę obliczenia 

średniej arytmetycznej dziennych notowań miedzi lub srebra stanowią notowania 

prowadzone przez następcę prawnego; 

2)   zmianie ulegnie nazwa notowania, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 lub 2 - 

podstawę obliczenia średniej arytmetycznej dziennych notowań miedzi lub srebra 

stanowią notowania pod zmienioną nazwą.] 

<1. W przypadku gdy: 

1) podmiot, o którym mowa w art. 8 ust. 1 lub art. 8a ust. 1 i 2: 

a) zmieni nazwę lub zostanie przekształcony, kontynuując notowania miedzi, 

srebra, gazu ziemnego lub ropy naftowej – podstawę obliczenia średniej 

arytmetycznej dziennych notowań miedzi, srebra, gazu ziemnego lub ropy 

naftowej stanowią notowania prowadzone przez podmiot pod zmienioną nazwą 

lub przez podmiot w nowej formie prawnej, 
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b) zostanie przejęty, kontynuując notowania miedzi, srebra, gazu ziemnego lub 

ropy naftowej – podstawę obliczenia średniej arytmetycznej dziennych notowań 

miedzi, srebra, gazu ziemnego lub ropy naftowej stanowią notowania 

prowadzone przez następcę prawnego; 

2) zmianie ulegnie nazwa notowania, o którym mowa w art. 8 lub w art. 8a ust. 1 i 2 – 

podstawę obliczenia średniej arytmetycznej dziennych notowań miedzi, srebra, 

gazu ziemnego lub ropy naftowej stanowią notowania pod zmienioną nazwą.> 

<1a. W przypadku, gdy podmiot, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2, zakończy 

działalność dotyczącą notowań srebra - podstawę  obliczenia średniej arytmetycznej 

dziennych notowań srebra stanowią notowania srebra ustalone na giełdzie w Nowym 

Jorku (Comex Silver Futures-Settlement Price).> 

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w przypadkach, o których mowa w ust. 

1, ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 

"Monitor Polski", aktualną nazwę podmiotu lub nazwę notowania. 

 

<Art. 10a. 

1. Podatnik jest uprawniony do odliczenia od podatku skumulowanej straty podatkowej 

(straty), za którą uznaje się sumę strat w podatku dochodowym od osób prawnych lub 

sumę strat w podatku dochodowym od osób fizycznych, obliczonych zgodnie z ust. 2 

lub 3, które z uwagi na upływ 5-letniego okresu nie zostały odliczone od podatku 

dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych – w 

wysokości 19% tej straty. 

2. Podatnik dokonujący wydobycia gazu ziemnego lub ropy naftowej oblicza stratę, o 

której mowa w ust. 1, zgodnie z zasadami przyjętymi do obliczania podatku 

dochodowego podlegającego odliczeniu jako wydatek kwalifikowany w rozumieniu 

ustawy z dnia 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym.  

3. Podatnik dokonujący wydobycia miedzi oraz srebra może odliczyć stratę, o której 

mowa w ust. 1, pod warunkiem prowadzenia ksiąg rachunkowych w sposób 

zapewniający określenie wysokości straty dotyczącej działalności w zakresie 

wydobycia miedzi i srebra. W takim przypadku stratę określa się na podstawie 

prowadzonych ksiąg rachunkowych, a jeżeli określenie wysokości straty w ten sposób 

nie jest możliwe, podatnik określa stratę w części dotyczącej wydobycia miedzi oraz 

srebra w takiej proporcji, w jakiej pozostają przychody uzyskane w roku 

podatkowym z tytułu wydobycia miedzi oraz srebra do ogólnej kwoty przychodów 

danego podatnika, określonych na podstawie przepisów o podatku dochodowym, 

uzyskanych w tym roku podatkowym. W przypadku gdy relacja straty w części 

dotyczącej wydobycia miedzi oraz srebra, obliczonej w sposób określony w zdaniu 

drugim, i straty dotyczącej całej działalności podatnika przekracza 98%, podatnik ma 

prawo wykazać stratę w wysokości 100%. 

4. W przypadku prowadzenia działalności w zakresie wydobycia miedzi, srebra, gazu 

ziemnego lub ropy naftowej w formie spółki cywilnej, spółki jawnej lub spółki 

komandytowej za skumulowaną stratę, o której mowa w ust. 1, uznaje się sumę strat 

w podatku dochodowym od osób fizycznych, które z uwagi na upływ 5-letniego okresu 

nie zostały odliczone przez wspólników spółki. W takim przypadku każdy ze 

wspólników jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych w sposób 
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zapewniający określenie wysokości straty dotyczącej działalności wydobywczej. 

Przepis ust. 2 lub 3 stosuje się odpowiednio.> 

 

Art. 11. 

1. Organami podatkowymi właściwymi w zakresie podatku są naczelnik urzędu celnego oraz 

dyrektor izby celnej, właściwi ze względu na adres siedziby podatnika - w przypadku osób 

prawnych albo jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, albo miejsce 

zamieszkania podatnika - w przypadku osób fizycznych. 

[2. Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej w sposób określony w ust. 1, właściwymi 

organami podatkowymi w sprawach podatku są Naczelnik Urzędu Celnego w Legnicy oraz 

Dyrektor Izby Celnej we Wrocławiu.] 

<2. Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej w sposób określony w ust. 1, 

właściwymi organami podatkowymi są:  

1) Naczelnik Urzędu Celnego w Legnicy oraz Dyrektor Izby Celnej we Wrocławiu – 

w sprawach podatku w zakresie wydobycia miedzi oraz srebra;  

2) Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie oraz Dyrektor Izby Celnej w Warszawie 

– w sprawach podatku w zakresie wydobycia gazu ziemnego lub ropy naftowej.> 

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określa, w drodze rozporządzenia, 

urzędy celne i izby celne, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi w 

zakresie podatku, a także terytorialny zasięg ich działania, uwzględniając gospodarcze 

potrzeby podatników. 

 

[Art. 12. 

Organ wydający koncesje na wydobycie miedzi oraz srebra informuje ministra właściwego do 

spraw finansów publicznych o wydaniu, zmianie treści, wygaśnięciu oraz cofnięciu koncesji 

na wydobycie miedzi oraz srebra, oraz o ich treści, w terminie 7 dni od dnia wydania, zmiany 

treści, wygaśnięcia oraz cofnięcia koncesji.] 

 

<Art. 12. 

Organ udzielający koncesji w zakresie wydobycia miedzi, srebra, gazu ziemnego lub 

ropy naftowej informuje ministra właściwego do spraw finansów publicznych o: 

1) udzieleniu, zmianie treści, stwierdzeniu wygaśnięcia oraz cofnięciu koncesji 

w zakresie wydobycia miedzi, srebra, gazu ziemnego lub ropy naftowej, oraz o ich 

treści,  

2) przeniesieniu, w drodze decyzji, na inny podmiot koncesji w zakresie wydobycia 

miedzi, srebra, gazu ziemnego lub ropy naftowej, 

3) innym niż określone w pkt 1 i 2 przypadku utraty mocy koncesji w zakresie 

wydobycia miedzi, srebra, gazu ziemnego lub ropy naftowej 

− w terminie 7 dni od dnia udzielenia, zmiany treści, stwierdzenia wygaśnięcia, 

cofnięcia, przeniesienia koncesji lub innego przypadku utraty mocy koncesji.> 

 

Art. 14. 

1. Podatnik jest obowiązany, bez wezwania: 

1)   składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklarację podatkową, 

2)   obliczać i wpłacać podatek na rachunek właściwej izby celnej 

-   za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. 
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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

<1a. Deklaracje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są składane wyłącznie za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej.> 

[2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określa, w drodze rozporządzenia, wzór 

deklaracji podatkowej, wraz z objaśnieniami co do sposobu, terminu i miejsca jej 

składania oraz pouczenia podatnika, uwzględniając specyfikę wydobycia miedzi oraz 

srebra, a także zapewnienie prawidłowości obliczenia wysokości podatku.] 

<2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określa, w drodze 

rozporządzenia, wzór deklaracji podatkowej, wraz z objaśnieniami co do sposobu ich 

wypełniania, terminu i miejsca jej składania oraz pouczeniem podatnika, mając na 

względzie zapewnienie prawidłowości obliczania wysokości podatku i wykonania 

obowiązków w tym zakresie, a także uwzględniając specyfikę wydobycia miedzi, 

srebra, gazu ziemnego lub ropy naftowej.> 

 

Art. 15. 

1. Podatnik nieprodukujący koncentratu z urobku rudy miedzi jest obowiązany do: 

[1)   pomiaru każdego dnia, w którym wydobyto urobek, ilości urobku rudy miedzi z 

zastosowaniem przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli 

metrologicznej;] 

<1) pomiaru każdego dnia, w którym wydobyto urobek, ilości urobku rudy miedzi z 

zastosowaniem przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli 

metrologicznej, z zastrzeżeniem ust. 5;> 

2)   pomiaru każdego dnia, w którym wydobyto urobek, zawartości miedzi w urobku rudy 

miedzi; 

3)   pobierania każdego dnia, w którym wydobyto urobek, próbek na zawartość srebra w 

urobku rudy miedzi oraz pomiaru zawartości srebra w urobku rudy miedzi za każdy 

miesiąc na podstawie pobranych próbek dziennych. 

2. Podatnik produkujący koncentrat z urobku rudy miedzi jest obowiązany do: 

1)   pomiaru każdego dnia, w którym wyprodukowano koncentrat, ilości 

wyprodukowanego koncentratu z zastosowaniem przyrządów pomiarowych 

podlegających prawnej kontroli metrologicznej; 

2)   pomiaru każdego dnia, w którym wyprodukowano koncentrat, zawartości miedzi w 

koncentracie; 

3)   pobierania każdego dnia, w którym wyprodukowano koncentrat, próbek na zawartość 

srebra w koncentracie oraz pomiaru zawartości srebra w koncentracie za każdy miesiąc 

na podstawie pobranych próbek dziennych. 

3. Pomiarów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pkt 2 i 3, dokonuje się zgodnie z 

metodykami badawczymi zatwierdzonymi przez krajową jednostkę akredytującą, o której 

mowa w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. 

Nr 138, poz. 935 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i Nr 227, poz. 1367). 

4. Na podstawie pomiarów przeprowadzonych zgodnie z ust. 1-3 podatnik określa ilość 

miedzi oraz srebra w urobku rudy miedzi lub koncentracie. 

<5. Podatnik przekazujący urobek rudy miedzi na cele badawcze jest obowiązany do 

pomiaru z zastosowaniem przyrządów pomiarowych: 

1) ilości urobku rudy miedzi, w tym także poddanego przeróbce przed przekazaniem 

na cele badawcze,  

2) ilości miedzi w urobku rudy miedzi, 

3) ilości srebra w urobku rudy miedzi 

− przekazanych w danym miesiącu na cele badawcze.> 
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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

<Art. 15a. 

1. Podatnik wydobywający gaz ziemny lub ropę naftową jest obowiązany do:  

1) pomiaru, z zastosowaniem przyrządów pomiarowych, ilości gazu ziemnego 

wprowadzonego w danym miesiącu do sieci przesyłowej lub bezpośrednio do sieci 

dystrybucyjnej albo gazu ziemnego załadowanego na inny środek transportu; 

2) pomiaru, z zastosowaniem przyrządów pomiarowych, ilości ropy naftowej 

wprowadzonej w danym miesiącu do sieci przesyłowej lub bezpośrednio do sieci 

dystrybucyjnej albo ropy naftowej załadowanej na inny środek transportu; 

3) pomiaru, w tym również metodami pośrednimi, ilości wydobytego gazu ziemnego, 

wykorzystanego na cele badawcze w danym miesiącu; 

4) pomiaru, w tym również metodami pośrednimi, ilości wydobytej ropy naftowej, 

wykorzystanej na cele badawcze w danym miesiącu; 

5) w przypadku zwolnienia, o którym mowa w art. 7b ust. 1 – pomiaru, w tym 

również metodami pośrednimi, ilości wydobytego gazu ziemnego – w odniesieniu 

do odwiertu rozpoznawczego lub wydobywczego; 

6) w przypadku zwolnienia, o którym mowa w art. 7b ust. 2 – pomiaru, w tym 

również metodami pośrednimi, ilości wydobytej ropy naftowej – w odniesieniu do 

odwiertu rozpoznawczego lub wydobywczego. 

2. Pomiarów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, dokonuje się w chwili wprowadzania 

odpowiednio gazu ziemnego lub ropy naftowej do sieci albo w chwili ich załadunku na 

inny środek transportu.> 

 

Art. 16. 

[1. Podatnik jest obowiązany do dokumentowania i ewidencjonowania wyników pomiarów, o 

których mowa w art. 15 ust. 1 i 2, a także ilości miedzi oraz srebra zawartych w urobku 

rudy miedzi lub koncentracie.] 

<1. Podatnik jest obowiązany do dokumentowania i ewidencjonowania wyników 

pomiarów, o których mowa w art. 15 ust. 1, 2 i 5 oraz w art. 15a ust. 1, a także ilości 

miedzi oraz srebra zawartych w urobku rudy miedzi lub koncentracie.> 

2. Ewidencja może być prowadzona w formie elektronicznej. 

3. Podatnik jest obowiązany przechowywać ewidencję i dokumenty związane z jej 

prowadzeniem do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego. 

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określa, w drodze rozporządzenia, 

zakres danych, jakie powinna zawierać ewidencja, uwzględniając potrzebę prawidłowego 

ustalenia podstawy opodatkowania. 

 

 

 

 


