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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 listopada 2015 r. 

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 

 

(druk nr 19) 

 

U S T A W A   z dnia 26 lipca 1991 r. o PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB 

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

 

Art. 30. 

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

1)   (uchylony); 

1a)  (uchylony); 

1b)  (uchylony); 

1c)  (uchylony); 

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; 

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)  
(208)

 z tytułu świadczeń otrzymanych od banków, spółdzielczych kas 

oszczędnościowo-kredytowych lub instytucji finansowych w rozumieniu odrębnych 
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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; 

8)   (uchylony); 

9)   (uchylony); 

10)  (uchylony); 

11)  (uchylony); 

12)  (uchylony); 

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[.] 
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<15) z tytułu odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie 

konkurencji, jeżeli zobowiązaną do zapłaty odszkodowania jest spółka, w której 

Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek 

samorządu terytorialnego, państwowa osoba prawna lub komunalna osoba 

prawna dysponują bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na 

zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, w tym także na 

podstawie porozumień z innymi osobami, w części, w której wysokość 

odszkodowania przekracza wysokość wynagrodzenia otrzymanego przez 

podatnika z tytułu umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług wiążącej go ze 

spółką w okresie sześciu miesięcy poprzedzających pierwszy miesiąc wypłaty 

odszkodowania – w wysokości 70% tej części należnego odszkodowania; 

16) z tytułu określonych w umowie o pracę lub umowie o świadczenie usług 

zarządzania zawartej ze spółką, o której mowa w pkt 15, odpraw lub 

odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę lub 

umowy o świadczenie usług zarządzania lub rozwiązania jej przed upływem 

terminu, na który została zawarta, w części, w której ich wysokość przekracza 

trzykrotność miesięcznego wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika z tytułu 

umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług zarządzania wiążącej go ze 

spółką – w wysokości 70% należnej odprawy lub odszkodowania.> 

1a. (uchylony). 

1b. (uchylony). 

1c. (uchylony). 

1d. (uchylony). 

2. (uchylony). 

[3. 
(210)

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

pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.] 

<3. Zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 4–5a oraz 13–16, 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 

pieniężnych i praw majątkowych poniesionych w roku podatkowym oraz w latach 

poprzednich. 
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4. (uchylony). 

5. (uchylony). 

6. (uchylony). 

7. (uchylony). 

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. 

 

Art. 41. 

1. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki 

organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które 

dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, 

osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem 

ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, 

pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w 

art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa 

w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa 

w art. 27 ust. 1. 

1a. Zaliczkę od dochodów, o których mowa w ust. 1, obliczoną w sposób określony w tym 

przepisie zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 

27b, pobranej ze środków podatnika przez płatnika, o którym mowa w ust. 1. 

2. Płatnicy nie są obowiązani do poboru zaliczek od należności z tytułów, o których mowa w 

art. 13 pkt 2 i 8, jeżeli podatnik złoży oświadczenie, że wykonywane przez niego usługi 

wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 

pkt 3. 

2a. Płatnicy nie są obowiązani do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od 

należności, o których mowa w art. 29, pod warunkiem udokumentowania miejsca 

zamieszkania podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, prowadzącego działalność 
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gospodarczą poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny 

zakład, uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji oraz uzyskania pisemnego 

oświadczenia, że należności te związane są z działalnością tego zakładu; przepis art. 42 

ust. 6 stosuje się odpowiednio. 

2b. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2a, powinno zawierać dane identyfikacyjne 

podatnika prowadzącego działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej zagraniczny zakład, a w szczególności pełną nazwę, adres i numer identyfikacji 

podatkowej podatnika oraz adres zagranicznego zakładu podatnika. 

3. (uchylony). 

3a. (uchylony). 

[4. 
(249)

 Płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek 

dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika 

pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-

5a, 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.] 

<4. Płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek 

dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji 

podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 

ust. 1 pkt 2, 4–5a, 13–16 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.> 

4a. (uchylony). 

4b. (uchylony). 

4c. Spółka przejmująca, nowo zawiązana lub powstała w wyniku przekształcenia jest 

obowiązana, jako płatnik, pobierać zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w 

art. 30a ust. 1 pkt 4, od dochodu określonego w art. 24 ust. 5 pkt 7 lub 8. 

4d. Zryczałtowany podatek dochodowy od dochodów (przychodów), o których mowa w art. 

30a ust. 1 pkt 4, w zakresie dywidendy oraz dochodów (przychodów) określonych w art. 

24 ust. 5 pkt 1, 3 lub 6, a także zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 

30a ust. 1 pkt 2 i 5, pobierają, jako płatnicy, podmioty prowadzące rachunki papierów 

wartościowych dla podatników, jeżeli dochody (przychody) te zostały uzyskane na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wiążą się z papierami wartościowymi zapisanymi 

na tych rachunkach, a wypłata świadczenia na rzecz podatnika następuje za 

pośrednictwem tych podmiotów. 
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4e. Spółki, o których mowa w art. 5a pkt 28 lit. c, obowiązane są jako płatnicy pobierać 

zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4, z 

uwzględnieniem zasad określonych w art. 30a ust. 6a-6e. 

5. W razie przeznaczenia dochodu na podwyższenie kapitału zakładowego, a w spółdzielniach 

funduszu udziałowego, płatnicy, o których mowa w ust. 4, pobierają zryczałtowany 

podatek dochodowy w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu 

rejestrowego o dokonaniu wpisu o podwyższeniu kapitału zakładowego, albo w 

przypadku braku wymogu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego od dnia 

podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały o podwyższeniu tego kapitału, a w 

spółdzielniach od dnia podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały o podwyższeniu 

funduszu udziałowego. 

5a. (uchylony). 

6. (uchylony). 

6a. (uchylony). 

7. Jeżeli przedmiotem: 

1)   wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2, 

2)   świadczeń, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4 i 4b, 

3)   świadczeń, o których mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz w art. 18 

- nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub 

należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub 

świadczenia. 

8. Podatnik uzyskujący dochód, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 7 lub 8, jest obowiązany 

wpłacić płatnikowi kwotę należnego zryczałtowanego podatku dochodowego przed 

terminem określonym w art. 42 ust. 1. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, płatnik pobiera zryczałtowany podatek dochodowy 

na zasadach określonych w art. 29 bez względu na to, czy podatnik ma miejsce 

zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 3 ust. 1a, jeżeli 

uzyska od tego podatnika certyfikat rezydencji. 

9a. Jeżeli miejsce zamieszkania podatnika dla celów podatkowych zostało udokumentowane 

certyfikatem rezydencji niezawierającym okresu jego ważności, płatnik przy poborze 

podatku uwzględnia ten certyfikat przez okres kolejnych dwunastu miesięcy od dnia jego 

wydania. 
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9b. Jeżeli w okresie dwunastu miesięcy od dnia wydania certyfikatu, o którym mowa w ust. 

9a, miejsce zamieszkania podatnika dla celów podatkowych uległo zmianie, podatnik jest 

obowiązany do niezwłocznego udokumentowania miejsca zamieszkania dla celów 

podatkowych nowym certyfikatem rezydencji. Przepis ust. 9a stosuje się odpowiednio. 

9c. Jeżeli podatnik nie dopełnił obowiązku określonego w ust. 9b, odpowiedzialność za 

niepobranie podatku przez płatnika lub pobranie podatku w wysokości niższej od należnej 

ponosi podatnik. 

9d. Jeżeli z dokumentu posiadanego przez płatnika, w szczególności faktury lub umowy, 

wynika, że miejsce zamieszkania podatnika dla celów podatkowych uległo zmianie w 

okresie dwunastu miesięcy od dnia wydania certyfikatu, a podatnik nie dopełnił 

obowiązku, o którym mowa w ust. 9b, przepisy ust. 9a i 9c nie mają zastosowania od dnia, 

w którym płatnik uzyskał ten dokument. 

10. W zakresie papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych płatnikami 

zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4, w 

zakresie dywidendy oraz dochodów (przychodów) określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1, 3 

lub 6, a także zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30a ust. 1 

pkt 2 i 5, są podmioty prowadzące rachunki zbiorcze, za pośrednictwem których 

należności z tych tytułów są wypłacane. Podatek pobiera się w dniu przekazania 

należności z danego tytułu do dyspozycji posiadacza rachunku zbiorczego. 

11. Płatnicy przy obliczaniu zaliczki nie stosują kosztów uzyskania przychodów określonych 

w art. 22 ust. 9 pkt 1-3, jeżeli podatnik złoży płatnikowi pisemne oświadczenie o 

rezygnacji z ich stosowania. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, składa 

się odrębnie dla każdego roku podatkowego. 

 

 

 

 

 


