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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 21 października 2014 r. 

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

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 741) 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. O ZMIANIE USTAWY O PODATKU 

DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH, USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM 

OD OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (Dz. U. poz. 1328) 

 

[Art. 9. 

1. Podatnicy podatku dochodowego: 

1)   od osób prawnych - stosują przepisy art. 7 ust. 2, art. 18 ust. 1, art. 19 ust. 1, art. 24a, 

art. 25 ust. 1 oraz art. 27 ust. 1 i 2a ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą, 

2)   od osób fizycznych - stosują przepisy art. 9 ust. 1a i 2, art. 10 ust. 1 pkt 8a, art. 11 ust. 

1, art. 26 ust. 1, art. 27 ust. 1, art. 30c ust. 6, art. 30f oraz art. 45 ust. 1, 1aa i 1b ustawy 

wymienionej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą 

–   począwszy od roku podatkowego zagranicznej spółki, który rozpoczął się nie wcześniej 

niż z dniem wejścia w życie przepisów, o których mowa w art. 17 pkt 1. 

2. Jeżeli podatnik nie może ustalić roku podatkowego zagranicznej spółki albo rok ten 

przekracza okres kolejnych następujących po sobie 12 miesięcy, przepisy art. 7 ust. 2, art. 

18 ust. 1, art. 19 ust. 1, art. 24a, art. 25 ust. 1 oraz art. 27 ust. 1 i 2a ustawy wymienionej 

w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz przepisy art. 9 ust. 1a i 2, art. 10 ust. 

1 pkt 8a, art. 11 ust. 1, art. 26 ust. 1, art. 27 ust. 1, art. 30c ust. 6, art. 30f oraz art. 45 ust. 

1, 1aa i 1b ustawy wymienionej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje 

się, począwszy od roku podatkowego podatnika, rozpoczynającego się nie wcześniej niż z 

dniem wejścia w życie przepisów, o których mowa w art. 17 pkt 1.] 

 

< Art. 9. 

1. Podatnicy podatku dochodowego: 

1)   od osób prawnych – stosują przepisy art. 7 ust. 2, art. 18 ust. 1, art. 19 ust. 1, art. 

24a, art. 25 ust. 1 oraz art. 27 ust. 1 i 2a ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą, 

2)   od osób fizycznych – stosują przepisy art. 9 ust. 1a i 2, art. 10 ust. 1 pkt 8a, art. 11 

ust. 1, art. 26 ust. 1, art. 27 ust. 1, art. 30c ust. 6, art. 30f oraz art. 45 ust. 1, 1aa i 1b 

ustawy wymienionej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą 
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– począwszy od roku podatkowego zagranicznej spółki, który rozpoczął się po dniu 31 

grudnia 2014 r. 

2. Jeżeli podatnik nie może ustalić roku podatkowego zagranicznej spółki albo rok ten 

przekracza okres kolejnych następujących po sobie 12 miesięcy, przepisy art. 7 ust. 2, 

art. 18 ust. 1, art. 19 ust. 1, art. 24a, art. 25 ust. 1 oraz art. 27 ust. 1 i 2a ustawy 

wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz przepisy art. 9 

ust. 1a i 2, art. 10 ust. 1 pkt 8a, art. 11 ust. 1, art. 26 ust. 1, art. 27 ust. 1, art. 30c ust. 

6, art. 30f oraz art. 45 ust. 1, 1aa i 1b ustawy wymienionej w art. 2, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą, stosuje się począwszy od roku podatkowego podatnika 

rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2014 r.> 

 

Art. 17. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., z wyjątkiem przepisów: 

[1)   art. 1 pkt 4, 18, 20, 22, pkt 23 lit. a, pkt 25 i pkt 26 lit. b, art. 2 pkt 3, 4, 5, 17, 19, 23, 24, 

pkt 27 lit. a-c i pkt 28 oraz art. 9, które wchodzą w życie pierwszego dnia czwartego 

miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia;] 

2)   art. 1 pkt 24 lit. b, art. 2 pkt 25 lit. b oraz art. 1l, które wchodzą w życie po upływie trzech 

miesięcy od dnia ogłoszenia; 

3)   art. 1 pkt 3 - w zakresie art. 4a pkt 23 i 24, pkt 8 lit. b tiret trzecie - w zakresie art. 12 ust. 

1b pkt 5, pkt 1l lit. d, f, g, pkt 14 lit. a tiret pierwsze i drugie i lit. b oraz pkt 15, art. 2 pkt 1 

lit. c, pkt 7 lit. b tiret trzecie - w zakresie art. 17 ust. 1a pkt 5, pkt 9 lit. d i lit. e - w zakresie 

art. 22 ust. 1o oraz art. 13, które wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia; 

4)   art. 2 pkt 8 lit. a, b, e, i oraz art. 14, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu 

ogłoszenia; 

5)   art. 2 pkt 21 lit. b, pkt 22 lit. b oraz art. 3, które wchodzą w życie po upływie 30 dni od 

dnia ogłoszenia; 

6)   art. 2 pkt 8 lit. c, pkt 14 lit. g, pkt 21 lit. a tiret drugie i pkt 29 oraz art. 10 i art. 15, które 

wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 


