
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

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 16 stycznia 2015 r. 

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych  

oraz ustawy – Ordynacja podatkowa 

 

(druk nr 818) 

 

 

 

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; 

2)    przychodów z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach; 

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) 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 2012 r. poz. 1540), 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, 
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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. 

5. (uchylony). 

<6. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że przychody pochodzą z 

czynności, które mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy.> 

 

Art. 9. 

1. Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z 

wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których 

na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. 

[1a. Jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, przedmiotem 

opodatkowania w danym roku podatkowym jest, z zastrzeżeniem art. 29-30c, art. 30e, art. 

30f oraz art. 44 ust. 7e i 7f, suma dochodów z wszystkich źródeł przychodów.] 

<1a. Jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, przedmiotem 

opodatkowania w danym roku podatkowym jest, z zastrzeżeniem art. 25e, art. 29–

30c, art. 30e, art. 30f oraz art. 44 ust. 7e i 7f, suma dochodów z wszystkich źródeł 

przychodów.> 

2.  Dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 oraz art. 30f nie stanowią 

inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania 

osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, 

różnica jest stratą ze źródła przychodów. 

3. O wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć 

dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu 

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

przekroczyć 50% kwoty tej straty. 

3a. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania do strat: 

1)   z odpłatnego zbycia rzeczy i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, 

oraz 

2)   ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku dochodowego. 
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4. Przepis ust. 3 ma zastosowanie do straty z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli 

dochód z działów specjalnych produkcji rolnej przez okres następnych pięciu kolejnych lat 

podatkowych ustalany jest na podstawie ksiąg. 

5. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio, gdy w okresie, o którym mowa w tym przepisie, 

podatnik jest opodatkowany na zasadach określonych w rozdziale 2 ustawy o 

zryczałtowanym podatku dochodowym. W tym przypadku obniża się przychód, o którym 

mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. 

6. Przepis ust. 3 ma zastosowanie do strat z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce, 

papierów wartościowych, w tym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych na rynku 

regulowanym w ramach krótkiej sprzedaży i odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów 

finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających, a także z tytułu objęcia udziałów 

(akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, w zamian za wkład niepieniężny w postaci 

innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. 

 

Art. 11. 

[1. Przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji 

praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 

30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym 

pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych 

nieodpłatnych świadczeń.] 

<1. Przychodami, z zastrzeżeniem art. 14–15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie 

realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 

25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku 

kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń 

w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.> 

2. Wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2-2c, określa się na 

podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego 

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

czasu i miejsca ich uzyskania. 

2a. Wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się: 

1)   jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności 

gospodarczej dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych 

odbiorców; 

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

3)   jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku - według 

równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego 

lokalu lub budynku; 

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

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

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

udostępnienia. 
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2b. Jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy 

wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określonych w ust. 2 lub 2a, a 

odpłatnością ponoszoną przez podatnika. 

3. (uchylony). 

4. (uchylony). 

 

Art. 20. 

[1. Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w 

szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego 

wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu 

przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu 

zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z 

indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby 

uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia 

społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, 

dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych 

w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.] 

<1. Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w 

szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego 

wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu 

przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z 

tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z 

indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz 

osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z 

ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż 

wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do 

przychodów określonych w art. 12–14 i art. 17.> 

1a. Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się również 

należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane przychody z działalności wytwórczej w 

rolnictwie w zakresie wyrobu wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi 

mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku podatkowego, o których mowa w art. 17 ust. 

3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi 

wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. Nr 120, poz. 690 i Nr 171, poz. 1016). U 

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

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

<1b. Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się 

także przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzące ze 

źródeł nieujawnionych.> 

2. Za zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, o których mowa w ust. 1, uważa się 

kwoty wypłacanych przez zakład pracy lub organ rentowy zasiłków chorobowych, 

wyrównawczych, macierzyńskich, opiekuńczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych. 
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[3. Wysokość przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub 

pochodzących ze źródeł nieujawnionych ustala się na podstawie poniesionych przez 

podatnika w roku podatkowym wydatków i wartości zgromadzonego w tym roku mienia, 

jeżeli wydatki te i wartości nie znajdują pokrycia w mieniu zgromadzonym przed 

poniesieniem tych wydatków lub zgromadzeniem mienia, pochodzącym z przychodów 

uprzednio opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania.] 

4. (uchylony). 

 

<Rozdział 5a 

Opodatkowanie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub 

pochodzących ze źródeł nieujawnionych 

Art. 25b. 

1. Za przychody, o których mowa w art. 20 ust. 1b, uważa się przychody: 

1) nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach obejmujące przychody ze źródeł 

wskazanych przez podatnika, ujawnione w nieprawidłowej wysokości, 

2) ze źródeł nieujawnionych obejmujące przychody ze źródeł niewskazanych przez 

podatnika i nieustalonych przez organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej 

– w kwocie odpowiadającej nadwyżce wydatku nad przychodami (dochodami) 

opodatkowanymi lub przychodami (dochodami) nieopodatkowanymi, uzyskanymi 

przed poniesieniem tego wydatku. 

2. Za wydatek uznaje się wartość zgromadzonego w roku podatkowym mienia lub 

wysokość wydatkowanych w roku podatkowym środków, w przypadku gdy nie jest 

możliwe ustalenie roku podatkowego, w którym zgromadzono te środki.  

3. Za przychody (dochody) opodatkowane uznaje się wartości pozostające w dyspozycji 

podatnika przed poniesieniem wydatku, spełniające łącznie następujące warunki: 

1) ich pochodzenie zostało ustalone co do tytułu, kwoty i okresu uzyskania; 

2)  jest możliwe określenie lub ustalenie zobowiązania podatkowego w odniesieniu do 

wartości, które mają wpływ na ustalenie takiego zobowiązania, albo zobowiązanie 

takie zostało określone lub ustalone, albo zostały zgłoszone do opodatkowania. 

4. Za przychody (dochody) nieopodatkowane uznaje się wartości pozostające 

w dyspozycji podatnika przed poniesieniem wydatku, których pochodzenie zostało 

ustalone co do tytułu, kwoty i okresu uzyskania, oraz które: 

1) były wolne od podatku lub zwolnione od opodatkowania na podstawie przepisów 

ustawy innych niż przepisy niniejszego rozdziału lub przepisów odrębnych ustaw 

albo 

2) nie podlegały opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy innych niż przepisy 

niniejszego rozdziału lub przepisów odrębnych ustaw, albo 

3) były objęte obowiązkiem podatkowym w zakresie właściwego podatku, jednak 

zobowiązanie podatkowe nie powstało albo wygasło wskutek: 

a) zaniechania poboru podatku, 

b) umorzenia zaległości podatkowej, 

c) zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku, 
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d)  przedawnienia. 

5. Do wydatków, przychodów (dochodów) opodatkowanych lub przychodów (dochodów) 

nieopodatkowanych, stosuje się odpowiednio przepisy art. 8 ust. 1–2. 

Art. 25c. 

Obowiązek podatkowy z tytułu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych 

źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych powstaje na ostatni dzień roku 

podatkowego, w którym powstał przychód w kwocie odpowiadającej nadwyżce wydatku 

nad przychodami (dochodami) opodatkowanymi lub przychodami (dochodami) 

nieopodatkowanymi. 

Art. 25d. 

Podstawę opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych 

źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych stanowi w roku podatkowym 

przychód odpowiadający kwocie nadwyżki wydatku nad przychodami (dochodami) 

opodatkowanymi lub przychodami (dochodami) nieopodatkowanymi. W przypadku 

wystąpienia w roku podatkowym więcej niż jednej nadwyżki, podstawę opodatkowania 

stanowi suma przychodów odpowiadających kwocie nadwyżek wydatków nad 

przychodami (dochodami) opodatkowanymi lub przychodami (dochodami) 

nieopodatkowanymi. 

Art. 25e. 

Od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących 

ze źródeł nieujawnionych, z zastrzeżeniem art. 25g ust. 7, zryczałtowany podatek 

dochodowy wynosi 75% podstawy opodatkowania. 

Art. 25f. 

Podatek od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub 

pochodzących ze źródeł nieujawnionych ustala, w drodze decyzji, za rok podatkowy, w 

którym powstał przychód odpowiadający kwocie nadwyżki lub nadwyżek, właściwy 

organ podatkowy lub właściwy organ kontroli skarbowej. 

Art. 25g. 

1. W toku postępowania podatkowego albo w toku postępowania kontrolnego organu 

kontroli skarbowej ciężar dowodu w zakresie wykazania przychodów (dochodów) 

opodatkowanych lub przychodów (dochodów) nieopodatkowanych stanowiących 

pokrycie wydatku spoczywa na podatniku.  

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do przychodów (dochodów) opodatkowanych lub 

przychodów (dochodów) nieopodatkowanych znanych organowi z urzędu lub 

możliwych do ustalenia przez organ na podstawie: 

1) posiadanych przez niego ewidencji, rejestrów lub innych danych; 

2) rejestrów publicznych posiadanych przez inne podmioty publiczne, do których 

organ ma dostęp drogą elektroniczną na zasadach określonych w przepisach 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114). 

3. Jeżeli w toku postępowania podatkowego lub postępowania kontrolnego organu 

kontroli skarbowej podatnik nie udowodni uzyskania przychodów (dochodów) 
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opodatkowanych lub przychodów (dochodów) nieopodatkowanych, o których mowa 

w art. 25b ust. 4 pkt 3, stanowiących pokrycie wydatku i nastąpiło przedawnienie 

zobowiązania podatkowego w stosunku do tych przychodów (dochodów), to ich 

uzyskanie podatnik może uprawdopodobnić. W przypadku nieudowodnienia lub 

nieuprawdopodobnienia przychodów (dochodów), o których mowa w zdaniu 

pierwszym, przychody (dochody) te uznaje się za przychody, o których mowa w art. 

25b ust. 1. 

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do przychodów (dochodów) 

nieopodatkowanych, o których mowa w art. 25b ust. 4 pkt 1 i 2. 

5. W postępowaniu prowadzonym w zakresie przychodów nieznajdujących pokrycia w 

ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych przy ustalaniu 

nadwyżki wydatku nad przychodami (dochodami) opodatkowanymi lub przychodami 

(dochodami) nieopodatkowanymi podatnik wskazuje przychody (dochody) 

opodatkowane lub przychody (dochody) nieopodatkowane, którymi pokrywa 

poszczególne wydatki. Jeżeli podatnik nie wskazał, którymi przychodami 

(dochodami) opodatkowanymi lub przychodami (dochodami) nieopodatkowanymi 

pokrył poszczególne wydatki, stosuje się zasadę, że najwcześniejszy wydatek jest 

pokrywany najwcześniejszymi przychodami (dochodami) opodatkowanymi lub 

przychodami (dochodami) nieopodatkowanymi. 

6. Jeżeli podatnik nie dysponuje dowodami potwierdzającymi wartość zgromadzonego w 

roku podatkowym mienia, wartość tę określa się na dzień poniesienia wydatku, 

stosując odpowiednio przepis art. 19. 

7. W przypadku ustalenia w postępowaniu podatkowym albo w postępowaniu 

kontrolnym organu kontroli skarbowej źródła pochodzenia nieujawnionych 

uprzednio przychodów (dochodów) i ich wysokości, przychody (dochody) te podlegają 

opodatkowaniu podatkiem na zasadach określonych w przepisach ustawy innych niż 

przepisy niniejszego rozdziału lub w przepisach odrębnych ustaw.> 

 

Art. 30. 

1. Od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy: 

(pkt 1-1c uchylone); 

2)  z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród 

związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii 

Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - w wysokości 10% 

wygranej lub nagrody; 

3)   (uchylony); 

4)   z tytułu świadczeń otrzymanych przez emerytów lub rencistów, w związku z łączącym 

ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy, pracy 

nakładczej lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych, z 

zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 26 i 38 - w wysokości 10% należności; 
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4a)  z tytułu świadczeń pieniężnych otrzymywanych po zwolnieniu ze służby przez 

funkcjonariuszy służb mundurowych oraz żołnierzy, w związku ze zwolnieniem tych 

osób ze służby stałej na podstawie odrębnych ustaw, przez okres roku co miesiąc lub 

za okres roku jednorazowo albo co miesiąc przez okres trzech miesięcy - w wysokości 

20% należności; 

4b)  z tytułu świadczeń otrzymanych od banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-

kredytowych lub instytucji finansowych w rozumieniu odrębnych przepisów, w 

związku z promocjami oferowanymi przez te podmioty - w wysokości 19% 

świadczenia; 

5)   z wynagrodzeń za udzielanie pomocy Policji, organom kontroli skarbowej, 

funkcjonariuszom celnym, Straży Granicznej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, 

Służbie Wywiadu Wojskowego, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, 

wypłacanych z funduszu operacyjnego - w wysokości 20% wynagrodzenia; 

5a)  z tytułu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 i 5-9, jeżeli kwota należności określona w 

umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł - w 

wysokości 18% przychodu; 

6)   (uchylony); 

[7)   od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w 

ujawnionych źródłach - w wysokości 75% dochodu;] 

7a)  z tytułu gromadzenia oszczędności na więcej niż jednym indywidualnym koncie 

emerytalnym, w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych - w 

wysokości 75% uzyskanego dochodu na każdym indywidualnym koncie emerytalnym; 

(pkt 8-12 uchylone); 

13)  od jednorazowych odszkodowań za skrócenie okresu wypowiedzenia, wypłacanych 

żołnierzom zwalnianym z zawodowej służby wojskowej na podstawie art. 14 ust. 2 

ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz 

finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2009 r. Nr 67, poz. 

570 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2011 r. Nr 81, poz. 439) - w wysokości 20% 

przychodu. 

14)  od kwoty wypłat z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym wypłat 

na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego dokonanych na 

podstawie art. 34a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych 

kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego 

(Dz. U. Nr 116, poz. 1205, z późn. zm.) - w wysokości 10% przychodu. 

1a.-1d. (uchylone). 

2. (uchylony). 

3. Zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14, pobiera się bez 

pomniejszania przychodu o koszty uzyskania. 

3a. Dochodem, o którym mowa w ust. 1 pkt 7a, jest różnica między kwotą stanowiącą wartość 

środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym a sumą wpłat na 

indywidualne konto emerytalne. Dochodu tego nie pomniejsza się o straty z kapitałów 
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pieniężnych i praw majątkowych poniesionych w roku podatkowym oraz w latach 

poprzednich. 

4.-7. (uchylone). 

8. Dochodów (przychodów), o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami 

opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27. 

9. Przepisy ust. 1 pkt 2, 4-5a i 7a stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego 

opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki 

podatku wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie 

(niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem 

udokumentowania przez podatnika jego miejsca zamieszkania dla celów podatkowych 

certyfikatem rezydencji. 

 

 

 

 

 

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

749, z późn. zm.) 

Art. 68. 

§ 1. Zobowiązanie podatkowe, o którym mowa w art. 21 § 1 pkt 2, nie powstaje, jeżeli 

decyzja ustalająca to zobowiązanie została doręczona po upływie 3 lat, licząc od końca 

roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. 

§ 2. Jeżeli podatnik: 

1)   nie złożył deklaracji w terminie przewidzianym w przepisach prawa podatkowego, 

2)   w złożonej deklaracji nie ujawnił wszystkich danych niezbędnych do ustalenia 

wysokości zobowiązania podatkowego, 

zobowiązanie podatkowe, o którym mowa w § 1, nie powstaje, pod warunkiem że 

decyzja ustalająca wysokość tego zobowiązania została doręczona po upływie 5 lat, 

licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. 

§ 3. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług nie powstaje, jeżeli 

decyzja ustalająca to zobowiązanie została doręczona po upływie 5 lat, licząc od końca 

roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. 

 

Uwaga: art. 68 § 4 na  podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 

18 lipca 2013 r., sygn. akt SK 18/09 (Dz. U. z 2013 r. poz. 985) 

traci moc obowiązującą z dniem 28.02.2015 r. 

 

§ 4. Zobowiązanie z tytułu opodatkowania dochodu nieznajdującego pokrycia w ujawnionych 

źródłach przychodów lub pochodzącego ze źródeł nieujawnionych nie powstaje, jeżeli 

decyzja ustalająca to zobowiązanie została doręczona po upływie 5 lat, licząc od końca 

roku, w którym upłynął termin do złożenia zeznania rocznego dla podatników podatku 

dochodowego od osób fizycznych, za rok podatkowy, którego dotyczy decyzja. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/contentKomDoZm.rpc?nro=806424787&wersja=17&loc=5&class=CONTENT&dataOceny=2015-01-23&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1422012743&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1118419:part=a68§4&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/contentKomDoZm.rpc?nro=806424787&wersja=17&loc=5&class=CONTENT&dataOceny=2015-01-23&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1422012743&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1241263&full=1
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<§ 4a. Zobowiązanie podatkowe z tytułu opodatkowania przychodów nieznajdujących 

pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych nie 

powstaje, jeżeli decyzja ustalająca to zobowiązanie została doręczona po upływie 5 

lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy 

w tym zakresie.> 

§ 5. Bieg terminu przedawnienia zawiesza się, jeżeli wydanie decyzji jest uzależnione od 

rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Zawieszenie biegu 

terminu przedawnienia trwa do dnia, w którym decyzja innego organu stała się ostateczna 

lub orzeczenie sądu uprawomocniło się, nie dłużej jednak niż przez 2 lata. 

 

[Art. 99. 

Bieg terminów przewidzianych w art. 68, 70, 71, 77 § 1 oraz art. 80 § 1 ulega zawieszeniu od 

dnia śmierci spadkodawcy do dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu 

nabycia spadku, nie dłużej jednak niż do dnia, w którym upłynęły 2 lata od śmierci 

spadkodawcy.] 

 

<Art. 99. 

Bieg terminów przewidzianych w art. 70, art. 71, art. 77 § 1 oraz art. 80 § 1 nie 

rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu od dnia śmierci spadkodawcy do dnia 

uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub 

zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia, nie dłużej jednak niż do dnia, 

w którym upłynęły 2 lata od śmierci spadkodawcy.> 

 

Art. 272. 

Organy podatkowe pierwszej instancji, z zastrzeżeniem art. 272a, dokonują czynności 

sprawdzających, mających na celu: 

1)   sprawdzenie terminowości: 

a)  składania deklaracji, 

b)  wpłacania zadeklarowanych podatków, w tym również pobieranych przez płatników 

oraz inkasentów; 

2)   stwierdzenie formalnej poprawności dokumentów wymienionych w pkt 1; 

3)   ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z 

przedstawionymi dokumentami[.] <,> 

<4) weryfikację poniesionych przez podatnika wydatków i uzyskanych przychodów 

(dochodów) opodatkowanych lub przychodów (dochodów) nieopodatkowanych – w 

zakresie niezbędnym do ujawnienia podstawy opodatkowania z tytułu przychodów 

nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł 

nieujawnionych.> 
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Art. 306f. 

§ 1. Organ podatkowy na wniosek osoby, która uprawdopodobni, że może być spadkobiercą, 

wydaje zaświadczenie o wysokości znanych temu organowi zobowiązań spadkodawcy 

wymienionych w art. 98 § 1 i 2. 

[§ 2. Jeżeli postępowanie podatkowe w sprawie określenia lub ustalenia wysokości 

zobowiązań podatkowych spadkodawcy nie zostało zakończone, w zaświadczeniu podaje 

się przybliżoną wysokość zobowiązania na podstawie posiadanych danych co do 

podstawy opodatkowania.] 

<§ 2. Jeżeli postępowanie podatkowe w sprawie określenia wysokości zobowiązań 

podatkowych spadkodawcy nie zostało zakończone, w zaświadczeniu podaje się 

przybliżoną wysokość zobowiązania na podstawie posiadanych danych co do 

podstawy opodatkowania.> 

 


