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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 5 sierpnia 2015 r. 

o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w 

związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej  

 

(druk nr 1048) 

 

 

 

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

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

 

Art. 21. 

1. Wolne od podatku dochodowego są: 

1)   (uchylony); 

(pkt 2-140 pominięto) 

141) zwolnienie z opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny członkowi rodziny 

wielodzietnej na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny 

(Dz. U. poz. 1863); 

142) kwoty umorzonych zobowiązań niezwiązanych z pozarolniczą działalnością 

gospodarczą, jeżeli umorzenie zobowiązań związane jest z postępowaniem 

upadłościowym[.] <;> 

<143) umorzona przez bank kwota kredytu, o której mowa w art. 5 ust. 4 ustawy z 

dnia 5 sierpnia 2015 r. o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych 

kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty 

polskiej (Dz. U. poz. …).> 

1a. Do przychodów pracowników tymczasowych, w rozumieniu odrębnych przepisów, 

otrzymanych od pracodawcy użytkownika ma zastosowanie ust. 1 pkt 11-11b, 13 i 16. 

(ust. 2. -5. uchylone). 

(ust. 5a. – 34. pominięto) 

 

 

 

 

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

PRAWNYCH (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.)  

 

Art. 15. 

1. Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub 

zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych 



- 2 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

w art. 16 ust. 1. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu 

średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego 

poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. 

1a. (uchylony). 

1b. U ubezpieczycieli kosztem uzyskania przychodów za rok podatkowy są koszty ustalone 

zgodnie z ust. 1, a także: 

1)   rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe utworzone zgodnie z odrębnymi przepisami - do 

wysokości stanowiącej przyrost tych rezerw na koniec roku podatkowego w stosunku 

do ich stanu na początek roku; przy ustalaniu zaliczek, o których mowa w art. 25, 

kosztem uzyskania przychodu jest przyrost stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 

na koniec okresu, za który wpłacana jest zaliczka, w stosunku do stanu tych rezerw na 

początek roku podatkowego; 

2)   odpisy na fundusz prewencyjny w wysokości określonej w odrębnych przepisach, 

jeżeli równowartość odpisów zwiększy środki funduszu; 

3)   (uchylony). 

1c. (uchylony). 

1d. Kosztami uzyskania przychodów są również wydatki poniesione przez pracodawcę na 

zapewnienie prawidłowej realizacji pracowniczego programu emerytalnego w rozumieniu 

przepisów o pracowniczych programach emerytalnych. 

1e. W powszechnych towarzystwach emerytalnych kosztem uzyskania przychodów w roku 

podatkowym są koszty ustalone zgodnie z ust. 1, a także: 

1)   wydatki poniesione na pokrycie kosztów działalności otwartego funduszu 

emerytalnego; 

2)   kwoty przekazane na rachunek rezerwowy otwartego funduszu emerytalnego; 

3)   wydatki poniesione na pokrycie niedoboru w otwartym funduszu emerytalnym, jeżeli 

środki zgromadzone na rachunku rezerwowym tego funduszu są niewystarczające na 

pokrycie tego niedoboru; 

4)   wpłaty dokonane na Fundusz Gwarancyjny, o których mowa w ustawie z dnia 28 

sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2013 

r. poz. 989, 1289 i 1717) - do wysokości określonej w odrębnych przepisach; 

5)   opłaty pobierane przez Komisję Nadzoru Finansowego, o których mowa w ustawie 

wymienionej w pkt 4. 

1f. W pracowniczych towarzystwach emerytalnych kosztem uzyskania przychodów w roku 

podatkowym są koszty ustalone zgodnie z ust. 1, a także: 

1)   wydatki poniesione na pokrycie kosztów działalności pracowniczego funduszu 

emerytalnego; 

2)   opłaty pobierane przez Komisję Nadzoru Finansowego, o których mowa w ustawie 

wymienionej w ust. 1e pkt 4. 

1g. U pracodawców będących akcjonariuszami pracowniczego towarzystwa emerytalnego 

kosztem uzyskania przychodów w roku podatkowym są koszty ustalone zgodnie z ust. 1, a 

także: 
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1)   wydatki poniesione na pokrycie kosztów działalności pracowniczego towarzystwa 

emerytalnego; 

2)   opłaty pobierane przez Komisję Nadzoru Finansowego, o których mowa w ustawie 

wymienionej w ust. 1e pkt 4. 

1h. W bankach kosztem uzyskania przychodów są także: 

1)   rezerwa na ryzyko ogólne tworzona w roku podatkowym zgodnie z art. 130 ustawy, o 

której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 6; 

2)   strata ze zbycia funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy 

inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny wierzytelności z tytułu kredytów 

(pożyczek), stanowiąca różnicę pomiędzy kwotą uzyskaną ze zbycia a wartością 

wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek) - do wysokości uprzednio utworzonej na tę 

część wierzytelności rezerwy zaliczonej do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z 

niniejszą ustawą; 

3)   przekazane funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy 

inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny: 

a)  pożytki z sekurytyzowanych wierzytelności, 

b)  kwoty główne z sekurytyzowanych wierzytelności, 

c)  kwoty uzyskane z tytułu realizacji zabezpieczeń sekurytyzowanych wierzytelności 

- objęte umową o subpartycypację; 

4)   zwrócone funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy inwestycyjnych 

tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny kwoty uzyskane ze zbycia tym podmiotom praw 

do strumienia pieniądza z sekurytyzowanych wierzytelności z tytułu kredytów 

(pożyczek) objętych umową o subpartycypację w przypadkach gdy następuje zwrotne 

przeniesienie praw do takich wierzytelności, jeżeli bank wykazał przychód na 

podstawie art. 12 ust. 4f i nie zaliczył do kosztów uzyskania przychodów kapitału 

kredytu (pożyczki) na podstawie pkt 3 lit. b lub c[.] <,> 

<5) umorzona przez bank kwota zadłużenia z tytułu kredytu niezabezpieczonego 

hipotecznie – oznacza umorzoną przez bank kwotę, o której mowa w art. 5 ust. 4 

ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o szczególnych zasadach restrukturyzacji 

walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych 

do waluty polskiej (Dz. U. poz. …).> 

(ust. 1i. – 8. pominięto) 

 

 


