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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 12 kwietnia 2019 r. 

 

o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 1148) 

 

 

 

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, 

z późn. zm.) 

 

Art. 96b. 

[1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi w postaci elektronicznej wykazy 

podmiotów: 

1)    w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo 

które zostały wykreślone przez naczelnika urzędu skarbowego z rejestru jako 

podatnicy VAT zgodnie z art. 96 ust. 9 albo 9a; 

2)    których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona na podstawie art. 96 

ust. 9h-9j. 

2. Wykazy są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu 

obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych w sposób 

umożliwiający sprawdzenie, czy podmiot znajduje się w wykazie.] 

<1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi w postaci elektronicznej wykaz 

podmiotów: 

1) w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji 

albo które wykreślił z rejestru jako podatników VAT; 

2) zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym podmiotów, których rejestracja 

jako podatników VAT została przywrócona. 

2. Wykaz jest udostępniany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych w sposób 

umożliwiający sprawdzenie, czy podmiot znajduje się w wykazie na wybrany dzień, 

przypadający nie wcześniej niż w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym 
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podmiot jest sprawdzany. Dane tego podmiotu są udostępniane według stanu na 

wybrany dzień, z wyjątkiem danych, o których mowa w ust. 3 pkt 1–3, które są 

udostępniane według stanu na dzień sprawdzenia.> 

3. [Wykazy zawierają następujące dane podmiotów, o których mowa w ust. 1:] 

<Wykaz zawiera następujące dane podmiotów, o których mowa w ust. 1:> 

1)   firmę (nazwę) lub imię i nazwisko; 

2)   numer, za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku, 

jeżeli taki numer został przyznany; 

<2a) status podmiotu: 

a) w odniesieniu do którego nie dokonano rejestracji albo który wykreślono z 

rejestru jako podatnika VAT, 

b) zarejestrowanego jako „podatnik VAT czynny” albo ,,podatnik VAT 

zwolniony”, w tym podmiotu, którego rejestracja została przywrócona;> 

3)   numer identyfikacyjny REGON, o ile został nadany; 

4)   numer PESEL, o ile podmiot posiada; 

5)   numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile został nadany; 

6)   adres siedziby - w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną; 

[7)   adres głównego miejsca prowadzenia działalności albo adres rejestracyjny, w 

przypadku braku adresu głównego miejsca prowadzenia działalności - w odniesieniu 

do osoby fizycznej;] 

<7) adres stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres miejsca zamieszkania, 

w przypadku nieposiadania stałego miejsca prowadzenia działalności ‒ 

w odniesieniu do osoby fizycznej;> 

8)   imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do 

reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery 

PESEL; 

9)   imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery 

PESEL; 

10)  imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika oraz jego numer identyfikacji 

podatkowej lub numer PESEL; 

11)  daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia 

zarejestrowania jako podatnika VAT; 



- 3 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

[12)  podstawę prawną rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz 

przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT.] 

<12) podstawę prawną odpowiednio odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru oraz 

przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;> 

<13) numery rachunków rozliczeniowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, lub imiennych rachunków w 

spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której podmiot jest członkiem, 

otwartych w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą – 

wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i 

potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 

Ordynacji podatkowej.> 

[3a. Wykaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zawiera dodatkowo daty wykreślenia podatnika z 

rejestru jako podatnika VAT na podstawie art. 96 ust. 6-8.] 

[4. Wykazy w zakresie dotyczącym podmiotów, o których mowa w art. 96 ust. 9a pkt 1, nie 

zawierają danych, o których mowa w ust. 3 pkt 4. 

5. Podanie do publicznej wiadomości wykazów nie narusza przepisów o tajemnicy 

skarbowej.] 

<4. Wykaz w zakresie dotyczącym podmiotów, o których mowa w: 

1) ust. 1 pkt 1, nie zawiera danych, o których mowa w ust. 3 pkt 13, a w przypadku 

podmiotów, o których mowa w art. 96 ust. 9a pkt 1 − danych, o których mowa 

w ust. 3 pkt 4 i 8−10; 

2) ust. 1 pkt 2, nie zawiera danych, o których mowa w ust. 3 pkt 4 i 8−10. 

5. Podanie do publicznej wiadomości danych zawartych w wykazie nie narusza 

przepisów o tajemnicy skarbowej.> 

[6. Szef Krajowej Administracji Skarbowej wykreśla podmiot z wykazu, o którym mowa w ust. 

1 pkt 1, w przypadku: 

1)   dokonania przez naczelnika urzędu skarbowego rejestracji tego podmiotu jako 

podatnika VAT, w tym na podstawie art. 96 ust. 9g; 

2)   gdy rejestracja tego podmiotu jako podatnika VAT została przywrócona na podstawie 

art. 96 ust. 9c, 9h-9j i 10c. 

6a. Szef Krajowej Administracji Skarbowej wykreśla podmiot z wykazu, o którym mowa w ust. 

1 pkt 2, w przypadku wykreślenia przez naczelnika urzędu skarbowego podmiotu z rejestru 

jako podatnika VAT zgodnie z art. 96 ust. 9 albo 9a.] 
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[7. Szef Krajowej Administracji Skarbowej wykreśla podmiot z wykazu po upływie 5 lat, 

licząc od końca roku kalendarzowego, w którym podmiot został umieszczony w wykazie.] 

<7. Szef Krajowej Administracji Skarbowej wykreśla podmiot z wykazu po upływie 5 

lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym naczelnik urzędu skarbowego 

nie dokonał rejestracji podmiotu jako podatnika VAT albo wykreślił podmiot z 

rejestru jako podatnika VAT.> 

<8. Wykaz jest aktualizowany w dni robocze, raz na dobę. 

9. Dostęp do wykazu jest możliwy także za pośrednictwem systemu teleinformatycznego 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

10. Szef Krajowej Administracji Skarbowej, z urzędu lub na wniosek, usuwa lub 

prostuje dane inne niż dane osobowe zawarte w wykazie niezgodne ze stanem 

rzeczywistym. 

11. Podmiot, którego dane zostały zawarte w wykazie, może złożyć do Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej wniosek o usunięcie lub sprostowanie danych innych niż 

dane osobowe niezgodnych ze stanem rzeczywistym, wraz z uzasadnieniem. 

12. Szef Krajowej Administracji Skarbowej odmawia, w drodze decyzji, usunięcia lub 

sprostowania danych innych niż dane osobowe zawartych w wykazie wskazanych we 

wniosku podmiotu, jeżeli spowodowałoby to niezgodność ze stanem rzeczywistym.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 

r. poz. 1509, z późn. zm.) 

Art. 14. 

1. Za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, 

choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, 

udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług 

opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się 

przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. 

1a. (uchylony). 

1b. (uchylony). 
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1c. Za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 1e, 

1h-1j i 1n-1p, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, 

albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień: 

1)   wystawienia faktury albo 

2)   uregulowania należności. 

1ca. 
(55)

 Przy ustalaniu wysokości przychodu uwzględnia się: 

1)   korektę cen transferowych zmniejszającą przychody, mającą na celu spełnienie 

wymogów, o których mowa w art. 23o, poprzez prawidłowe zastosowanie metod, o 

których mowa w art. 23p ust. 1-3, spełniającą warunki, o których mowa w art. 23q pkt 

1-5; 

2)   korektę cen transferowych zwiększającą przychody, mającą na celu spełnienie 

wymogów, o których mowa w art. 23o, poprzez prawidłowe zastosowanie metod, o 

których mowa w art. 23p ust. 1-3, spełniającą warunki, o których mowa w art. 23q pkt 

1 i 2. 

1d. (uchylony). 

1e. Jeżeli strony ustalą, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę 

powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w 

umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku. 

1f. (uchylony). 

1g. (uchylony). 

1h. Przepis ust. 1e stosuje się odpowiednio do dostawy energii elektrycznej i cieplnej oraz 

gazu przewodowego. 

1i. W przypadku otrzymania przychodu z działalności gospodarczej, do którego nie stosuje 

się ust. 1c, 1e i 1h, za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty. 

1j. 
(56)

 przypadku pobrania wpłat na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane 

w następnych okresach sprawozdawczych, podlegających zarejestrowaniu przy 

zastosowaniu kasy rejestrującej zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i 

usług, za datę powstania przychodu podatnik może uznać dzień pobrania wpłaty. W 

przypadku wyboru takiego sposobu ustalania daty powstania przychodu podatnik jest 

obowiązany stosować go przez cały rok podatkowy. Podatnik informuje o tym wyborze w 

zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub ust. 1a pkt 2, składanym za rok podatkowy, 

w którym stosował ten sposób. 
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1ja. 
(57)

 Jeżeli zmarły przedsiębiorca w roku podatkowym, w którym zmarł, ustalał datę 

powstania przychodu w sposób, o którym mowa w ust. 1j, przedsiębiorstwo w spadku jest 

obowiązane stosować ten sposób do końca tego roku podatkowego. 

1k. 
(58)

 (uchylony). 

1l. 
(59)

 W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki 

niebędącej osobą prawną wszyscy wspólnicy informują o wyborze sposobu ustalania daty 

powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1j. 

1m. Jeżeli korekta przychodu nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą 

omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów 

osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca 

lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty. 

1n. Jeżeli w okresie rozliczeniowym, o którym mowa w ust. 1m, podatnik nie osiągnął 

przychodów lub osiągnięte przychody są niższe od kwoty zmniejszenia, podatnik jest 

obowiązany zwiększyć koszty uzyskania przychodów o kwotę, o którą nie zostały 

zmniejszone przychody. 

1o. 
(60)

 Przepisów ust. 1m i 1n nie stosuje się do: 

1)   korekty dotyczącej przychodu związanego z zobowiązaniem podatkowym, które 

uległo przedawnieniu; 

2)   korekty cen transferowych, o której mowa w art. 23q. 

1p. Jeżeli korekta, o której mowa w ust. 1m, następuje po likwidacji pozarolniczej 

działalności gospodarczej, likwidacji działów specjalnych produkcji rolnej albo zmianie 

formy opodatkowania na zryczałtowaną formę opodatkowania określoną w ustawie o 

zryczałtowanym podatku dochodowym, ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku 

tonażowym albo w ustawie z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i 

przemysłów komplementarnych, lub zmianie zasad ustalania dochodu w odniesieniu do 

działów specjalnych produkcji rolnej, zmniejszenia lub zwiększenia przychodów 

dokonuje się w ostatnim okresie rozliczeniowym przed likwidacją pozarolniczej 

działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, zmianą formy 

opodatkowania lub zmianą zasad ustalania dochodu w odniesieniu do działów specjalnych 

produkcji rolnej. 

2. Przychodem z działalności gospodarczej są również: 

1)    przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących: 
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a)  środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi 

ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, 

b)  składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem 

składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie 

przekracza 1500 zł, 

c)  składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy 

lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości 

niematerialnych i prawnych, 

d)  składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub 

udział w takim prawie, które zgodnie z art. 22n ust. 3 nie podlegają ujęciu w 

ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 

- wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy 

prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy 

określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio; 

2)    dotacje, subwencje, dopłaty, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 13, i inne nieodpłatne 

świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem 

gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we 

własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od 

których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych; 

3)   różnice kursowe; 

4)   otrzymane kary umowne; 

5)    odsetki od środków pieniężnych na rachunkach rozliczeniowych, o których mowa w 

przepisach prawa bankowego, lub rachunkach w spółdzielczych kasach 

oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną 

działalnością gospodarczą, w tym także odsetki od lokat terminowych oraz innych 

form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, tworzonych na tych 

rachunkach; 

6)   wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 6, w 

tym z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek), z wyjątkiem umorzonych pożyczek z 

Funduszu Pracy; 

7)   wartość zwróconych wierzytelności, które zostały, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 20, 

odpisane jako nieściągalne albo na które utworzono rezerwy zaliczone uprzednio do 

kosztów uzyskania przychodów; 
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7a)  wartość zwróconych wierzytelności wynikających z umowy, o której mowa w art. 

23f, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 23h; 

7b)  wartość należności umorzonych, przedawnionych lub odpisanych jako nieściągalne w 

tej części, od której dokonane odpisy aktualizujące zostały uprzednio zaliczone do 

kosztów uzyskania przychodów; 

7c)  równowartość odpisów aktualizujących wartość należności, uprzednio zaliczonych do 

kosztów uzyskania przychodów, w przypadku ustania przyczyn, dla których dokonano 

tych odpisów; 

7ca)   przychody z odpłatnego zbycia wierzytelności dotyczącej prowadzonej działalności 

gospodarczej, w tym w sposób określony w art. 17 ust. 1 pkt 9, w wysokości jej 

wartości wyrażonej w cenie określonej w umowie; w tym przypadku przepisy pkt 7b, 

7c i 7e stosuje się odpowiednio; 

7d)  w przypadku obniżenia lub zwrotu podatku od towarów i usług lub zwrotu podatku 

akcyzowego zgodnie z odrębnymi przepisami - naliczony podatek od towarów i usług 

lub zwrócony podatek akcyzowy, w tej części, w której podatek uprzednio został 

zaliczony do kosztów uzyskania przychodów; 

7e)  równowartość rozwiązanych lub zmniejszonych rezerw, o których mowa w art. 23 

ust. 1 pkt 22, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów; 

7f)   kwota podatku od towarów i usług: 

a)  nieuwzględniona w wartości początkowej środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych, podlegających amortyzacji zgodnie z art. 22a-22o, 

lub 

b)  dotycząca innych rzeczy lub praw niebędących środkami trwałymi lub wartościami 

niematerialnymi i prawnymi, o których mowa w lit. a 

- w tej części, w jakiej dokonano korekty powodującej zwiększenie podatku 

odliczonego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług; 

7g)  przychody osiągnięte w związku ze zwrotem lub otrzymaniem pożyczki (kredytu), 

jeżeli pożyczka (kredyt) była waloryzowana kursem waluty obcej, w przypadku gdy: 

a)  pożyczkodawca (kredytodawca) otrzymuje środki pieniężne stanowiące spłatę 

kapitału w wysokości wyższej od kwoty udzielonej pożyczki (kredytu) - w 

wysokości różnicy pomiędzy kwotą zwróconego kapitału a kwotą udzielonej 

pożyczki (kredytu), 
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b)  pożyczkobiorca (kredytobiorca) zwraca tytułem spłaty pożyczki (kredytu) środki 

pieniężne stanowiące spłatę kapitału w wysokości niższej od kwoty otrzymanej 

pożyczki (kredytu) - w wysokości różnicy pomiędzy kwotą otrzymanej pożyczki 

(kredytu) a kwotą zwróconego kapitału; 

8)   
(61)

 wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, 

obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem ust. 2g i art. 21 ust. 1 pkt 125 

i 125a; 

9)   otrzymane wynagrodzenie za obsługę pracowniczego programu emerytalnego 

uczestnika, w związku ze zwrotem środków pochodzących ze składki dodatkowej; 

10)  wynagrodzenia płatników z tytułu: 

a)  terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa, 

b)  (uchylona), 

c)  wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa do świadczeń i ich wysokości 

oraz wypłatą świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, określonych w przepisach 

o systemie ubezpieczeń społecznych; 

11)  przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o 

podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą; 

12)  otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z 

prowadzoną działalnością gospodarczą lub z prowadzeniem działów specjalnych 

produkcji rolnej; 

13)   (uchylony); 

14)   przychody uzyskane z tytułu odpłatnego zbycia: 

a)  świadectw pochodzenia otrzymanych przez podmioty zajmujące się wytwarzaniem 

energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wydawanych na wniosek, o 

którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych 

źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1269 i 1276), 

b)  świadectw pochodzenia biogazu rolniczego otrzymanych przez podmioty 

zajmujące się wytwarzaniem biogazu rolniczego wydawanych na wniosek, o 

którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy wymienionej w lit. a, 

c)  świadectw pochodzenia z kogeneracji otrzymanych przez przedsiębiorstwa 

energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w wysokosprawnej 

kogeneracji na wniosek, o którym mowa w art. 9l ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 
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1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, 650, 685, 771, 1000 i 

1356); 

15)   (uchylony); 

16)  środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu 

wystąpienia z takiej spółki; 

17)  przychody z odpłatnego zbycia składników majątku: 

a)   pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej lub działów specjalnych 

produkcji rolnej, prowadzonych samodzielnie, 

b)  otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub 

wystąpieniem wspólnika z takiej spółki; 

18)   opłata recyklingowa, o której mowa w art. 40c ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o 

gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 150 i 

650). 

2a. W razie zwrotu części wierzytelności, o których mowa w ust. 2 pkt 7, przychód ustala się 

proporcjonalnie do udziału zwróconej części wierzytelności w jej ogólnej kwocie. 

2b. W przypadku umowy najmu lub dzierżawy rzeczy albo praw majątkowych oraz umów o 

podobnym charakterze, których przedmiotem są składniki majątku związane z 

działalnością gospodarczą, jeżeli wynajmujący lub wydzierżawiający przeniósł na rzecz 

osoby trzeciej wierzytelności z tytułu opłat wynikających z takich umów, a umowy te 

między stronami nie wygasają, do przychodów wynajmującego lub wydzierżawiającego 

nie zalicza się kwot wypłaconych przez osobę trzecią z tytułu przeniesienia 

wierzytelności. Opłaty ponoszone przez najemcę lub dzierżawcę na rzecz osoby trzeciej 

stanowią przychód wynajmującego lub wydzierżawiającego w dniu wymagalności 

zapłaty. 

2c. Do przychodów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nie zalicza się przychodów z odpłatnego 

zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy 

prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej: budynku mieszkalnego, jego części 

lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość 

lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania 

wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub 

lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w 

takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub 

udziału w takim prawie. Przepis art. 30e stosuje się odpowiednio. 
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2d. Przepis ust. 2 pkt 7f 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. 

2e. W przypadku gdy podatnik przez wykonanie świadczenia niepieniężnego reguluje w 

całości lub w części zobowiązanie, w tym z tytułu zaciągniętej pożyczki (kredytu), 

przychodem takiego podatnika jest wysokość zobowiązania uregulowanego w następstwie 

takiego świadczenia. Jeżeli jednak wartość rynkowa świadczenia niepieniężnego jest 

wyższa niż wysokość zobowiązania uregulowanego tym świadczeniem, przychód ten 

określa się w wysokości wartości rynkowej świadczenia niepieniężnego. Przepis art. 19 

stosuje się odpowiednio. 

2f. Przepis ust. 2e stosuje się odpowiednio w przypadku wykonania świadczenia 

niepieniężnego przez spółkę niebędącą osobą prawną. 

2g. 
(62)

 W przypadku transakcji kontrolowanej w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 6 wartość 

otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń ustala się na 

podstawie przepisów art. 23o i art. 23p. 

<2h. W przypadku gdy podatnik, który na podstawie umowy zawartej z dostawcą 

towarów lub usługodawcą zarejestrowanym na potrzeby podatku od towarów i usług 

jako podatnik VAT czynny albo nabywcą towarów lub usługobiorcą jest obowiązany 

do pobrania należności od nabywcy towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów 

lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą,  i przekazania jej w całości albo części 

dostawcy towarów lub usługodawcy, dokona zapłaty tej należności przelewem na 

rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o 

którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, u podatnika 

ustala się przychód w dniu zlecenia przelewu. Przychód ten ustala się w takiej 

wysokości, w jakiej płatność została dokonana na rachunek inny niż zawarty na 

dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 

ustawy o podatku od towarów i usług. 

2i. Nie ustala się przychodu, o którym mowa w ust. 2h, jeżeli płatność dokonana przez 

podatnika: 

1) wynika z transakcji innej niż określona w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – 

Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212) lub 

2) została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia 

przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o 
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podatku od towarów i usług, a podatnik złożył zawiadomienie, o którym mowa w 

art. 117ba § 3 Ordynacji podatkowej, do naczelnika urzędu skarbowego 

właściwego dla wystawcy faktury w terminie trzech dni od dnia zlecenia 

przelewu.> 

UWAGA: 

pominięto ust. 3 – 8 

 

Art. 22p. 

[1. Podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie zaliczają do kosztów 

uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji 

określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców została 

dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego. 

2. W przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej 

płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo 

przedsiębiorców została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego, podatnicy 

prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą: 

1)   zmniejszają koszty uzyskania przychodów albo 

2)   w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów - 

zwiększają przychody 

- w miesiącu, w którym została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku 

płatniczego.] 

<1. Podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie zaliczają do 

kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca 

transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo 

przedsiębiorców:  

1) została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub 

2) została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia 

przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o 

podatku od towarów i usług – w przypadku dostawy towarów lub świadczenia 

usług, potwierdzonych fakturą, dokonanych przez dostawcę towarów lub 

usługodawcę zarejestrowanego na potrzeby podatku od towarów i usług jako 

podatnik VAT czynny. 
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2. W przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w 

jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 

r. – Prawo przedsiębiorców została dokonana z naruszeniem ust. 1, podatnicy 

prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą w tej części:  

1) zmniejszają koszty uzyskania przychodów albo 

2) w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów 

– zwiększają przychody 

– w miesiącu, w którym odpowiednio została dokonana płatność bez 

pośrednictwa rachunku płatniczego albo został zlecony przelew.”, 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku: 

1)   nabycia lub wytworzenia środków trwałych albo nabycia wartości niematerialnych i 

prawnych; 

2)   dokonania płatności: 

a)  po likwidacji pozarolniczej działalności gospodarczej, 

b)  po zmianie formy opodatkowania na zryczałtowaną formę opodatkowania 

określoną w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym albo w ustawie z 

dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym 

–   z tym że zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów lub zwiększenie 

przychodów następuje za rok podatkowy, w którym nastąpiła likwidacja tej 

działalności, albo za rok podatkowy poprzedzający rok podatkowy, w którym 

nastąpiła zmiana formy opodatkowania. 

<4. Przepisów ust. 1 pkt 2 i ust. 2 nie stosuje się, w przypadku gdy podatnik dokonujący 

płatności dokonał zapłaty należności przelewem na rachunek inny niż zawarty na 

dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 

ustawy o podatku od towarów i usług, i złożył zawiadomienie, o którym mowa w art. 

117ba § 3 Ordynacji podatkowej, do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla 

wystawcy faktury w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 

r. poz. 1036, z późn. zm.) 
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Art. 12. 

1. Przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności: 

1)   otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe; 

2)  wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w 

tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także 

wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem 

świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez 

samorządowe zakłady budżetowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych oraz spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem 

jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie; 

3)   wartość, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 8, umorzonych lub przedawnionych: 

a)  zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek (kredytów), z wyjątkiem 

umorzonych pożyczek z Funduszu Pracy, 

b)  środków na rachunkach bankowych - w bankach; 

4)   wartość zwróconych wierzytelności, które uprzednio, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 25 

lub 43, zostały odpisane jako nieściągalne lub umorzone i zaliczone do kosztów 

uzyskania przychodów; 

4a)   (uchylony); 

4b)  dla zarządców przedsiębiorstw państwowych - wynagrodzenia z tytułu realizacji 

umowy o zarządzanie, w tym prawo do udziału w zysku przedsiębiorstwa; 

4c)  wartość zwróconych wierzytelności wynikających z umowy, o której mowa w art. 

17f, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 17h; 

4d)  wartość należności umorzonych, przedawnionych lub odpisanych jako nieściągalne w 

tej części, od której dokonane odpisy aktualizujące zostały uprzednio zaliczone do 

kosztów uzyskania przychodów; 

4e)  równowartość odpisów aktualizujących wartość należności, uprzednio zaliczonych do 

kosztów uzyskania przychodów, w przypadku ustania przyczyn, dla których dokonano 

tych odpisów; 

4f)    w przypadku obniżenia lub zwrotu podatku od towarów i usług lub zwrotu podatku 

akcyzowego zgodnie z odrębnymi przepisami - naliczony podatek od towarów i usług 

lub zwrócony podatek akcyzowy, w tej części, w której podatek uprzednio został 

zaliczony do kosztów uzyskania przychodów; 
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4g)  kwota podatku od towarów i usług: 

a)  nieuwzględniona w wartości początkowej środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych, podlegających amortyzacji zgodnie z art. 16a-16m, 

lub 

b)  dotycząca innych rzeczy lub praw niebędących środkami trwałymi lub wartościami 

niematerialnymi i prawnymi, o których mowa w lit. a 

- w tej części, w jakiej dokonano korekty powodującej zwiększenie podatku 

odliczonego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług; 

5)   u ubezpieczycieli - kwota stanowiąca równowartość zmniejszenia stanu rezerw 

techniczno-ubezpieczeniowych utworzonych dla celów rachunkowości zgodnie z 

odrębnymi przepisami; 

5a)  równowartość rozwiązanych lub zmniejszonych rezerw, o których mowa w art. 16 

ust. 1 pkt 27, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów; 

5b)  (uchylony); 

5c)   (uchylony); 

6)   w bankach - kwota stanowiąca równowartość: 

a)  rezerwy na ryzyko ogólne, utworzonej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Prawo bankowe, rozwiązanej lub wykorzystanej w inny sposób, 

b)  rozwiązanych lub zmniejszonych rezerw, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 26, 

zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4 

pkt 15 lit. b, 

c)   rozwiązanych lub zmniejszonych odpisów na straty kredytowe, o których mowa w 

art. 16 ust. 1 pkt 26c, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów, z 

zastrzeżeniem ust. 4 pkt 15 lit. b - w bankach stosujących MSR; 

6a)  w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych - kwota stanowiąca 

równowartość rozwiązanych lub zmniejszonych odpisów aktualizujących, o których 

mowa w art. 16 ust. 1 pkt 26b, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania 

przychodów; 

7)   
(40)

 wartość wkładu określona w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku 

wartość wkładu określona w innym dokumencie o podobnym charakterze - w 

przypadku wniesienia do spółki albo spółdzielni wkładu niepieniężnego; jeżeli jednak 

wartość ta jest niższa od wartości rynkowej tego wkładu albo wartość wkładu nie 

została określona w statucie, umowie albo innym dokumencie o podobnym 



- 16 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

charakterze, przychodem jest wartość rynkowa takiego wkładu określona na dzień 

przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego; przepis art. 14 ust. 2 

stosuje się odpowiednio; 

7a)   (uchylony); 

8)    (uchylony); 

8a)   (uchylony); 

8b)   ustalona na dzień podziału wartość emisyjna udziałów (akcji) spółki przejmującej 

lub nowo zawiązanej przydzielonych udziałowcowi (akcjonariuszowi) spółki 

dzielonej, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez 

wydzielenie - majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w 

spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa; przepis art. 14 ust. 2 

stosuje się odpowiednio; 

8c)   ustalona na dzień łączenia lub podziału wartość majątku spółki przejmowanej lub 

dzielonej otrzymanego przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną; 

9)   w spółce podlegającej podziałowi, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a 

przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek 

pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa - wartość 

rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo 

zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia; przepisy art. 14 ust. 2 i 3 

stosuje się odpowiednio; 

10)  przychody osiągnięte w związku ze zwrotem lub otrzymaniem pożyczki (kredytu), 

jeżeli pożyczka (kredyt) była waloryzowana kursem waluty obcej, w przypadku gdy: 

a)  pożyczkodawca (kredytodawca) otrzymuje środki pieniężne stanowiące spłatę kapitału 

w wysokości wyższej od kwoty udzielonej pożyczki (kredytu) - w wysokości różnicy 

pomiędzy kwotą zwróconego kapitału a kwotą udzielonej pożyczki (kredytu), 

b)  pożyczkobiorca (kredytobiorca) zwraca tytułem spłaty pożyczki (kredytu) środki 

pieniężne stanowiące spłatę kapitału w wysokości niższej od kwoty otrzymanej 

pożyczki (kredytu) - w wysokości różnicy pomiędzy kwotą otrzymanej pożyczki 

(kredytu) a kwotą zwróconego kapitału; 

11)   opłata recyklingowa, o której mowa w art. 40c ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o 

gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 150 i 

650). 
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1a. W razie zwrotu części wierzytelności, o których mowa w ust. 1 pkt 4, przychód ustala się 

proporcjonalnie do udziału zwróconej części wierzytelności w jej ogólnej kwocie. 

1b. Przychód określony w ust. 1 pkt 7 powstaje w dniu: 

1)  zarejestrowania spółki, spółdzielni albo 

2)   wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki, albo 

2a)  przeniesienia na spółkę własności przedmiotu wkładu - w przypadku gdy spółka lub 

podwyższenie kapitału spółki nie podlegają obowiązkowi rejestracji we właściwym 

rejestrze zgodnie z przepisami państwa, w którym spółka ma siedzibę lub zarząd, albo 

3)  wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji związane jest z warunkowym 

podwyższeniem kapitału zakładowego, albo 

4)   podjęcia uchwały o przyjęciu w poczet członków spółdzielni. 

5)   (uchylony). 

1c. (uchylony). 

1d. Przepisy ust. 1 pkt 4d, 4e i 5a stosuje się odpowiednio do tworzonych przez podatników 

stosujących MSR odpisów na utratę wartości należności, w zakresie i na zasadach 

określonych tymi przepisami. 

1e. 
(41)

 W odniesieniu do transakcji kontrolowanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 6 przepis 

ust. 1 pkt 2 stosuje się z uwzględnieniem art. 11c. 

2. Przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego 

przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień 

uzyskania przychodu. 

2a. (uchylony). 

3. Za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji 

rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, a także za przychody uzyskane z zysków 

kapitałowych, z wyłączeniem przychodów, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1, uważa 

się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po 

wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. 

3a. Za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 

3c-3g oraz 3j-3m, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania 

usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień: 

1)   wystawienia faktury albo 

2)   uregulowania należności. 

3aa. 
(42)

 Przy ustaleniu wysokości przychodu uwzględnia się: 
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1)   korektę cen transferowych zmniejszającą przychody, mającą na celu spełnienie 

wymogów, o których mowa w art. 11c, poprzez prawidłowe zastosowanie metod, o 

których mowa w art. 11d ust. 1-3, spełniającą warunki, o których mowa w art. 11e pkt 

1-5; 

2)   korektę cen transferowych zwiększającą przychody, mającą na celu spełnienie 

wymogów, o których mowa w art. 11c, poprzez prawidłowe zastosowanie metod, o 

których mowa w art. 11d ust. 1-3, spełniającą warunki, o których mowa w art. 11e pkt 

1 i 2. 

3b. (uchylony). 

3c. Jeżeli strony ustalą, iż usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę 

powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w 

umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku. 

3d. Przepis ust. 3c stosuje się odpowiednio do dostawy energii elektrycznej, cieplnej oraz 

gazu przewodowego. 

3e. W przypadku otrzymania przychodu, o którym mowa w ust. 3, do którego nie stosuje się 

ust. 3a, 3c, 3d i 3f, za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty. 

3f. Za datę powstania przychodu z tytułu realizacji praw wynikających z pochodnych 

instrumentów finansowych uważa się moment realizacji tych praw. 

3g. 
(43)

 W przypadku pobrania wpłat na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną 

wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, podlegających zarejestrowaniu przy 

zastosowaniu kasy rejestrującej zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i 

usług, za datę powstania przychodu podatnik może uznać dzień pobrania wpłaty. W 

przypadku wyboru takiego sposobu ustalania daty powstania przychodu podatnik jest 

obowiązany stosować go przez cały rok podatkowy. Podatnik informuje o tym wyborze w 

zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1, składanym za rok podatkowy, w którym 

stosował ten sposób. 

3h. 
(44)

 (uchylony). 

3i. 
(45)

 W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki niebędącej osobą 

prawną wszyscy wspólnicy informują o wyborze sposobu ustalania daty powstania 

przychodu, o którym mowa w ust. 3g. 

3j. Jeżeli korekta przychodu nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą 

omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów 
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osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca 

lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty. 

3k. Jeżeli w okresie rozliczeniowym, o którym mowa w ust. 3j, podatnik nie osiągnął 

przychodów lub osiągnięte przychody są niższe od kwoty zmniejszenia, podatnik jest 

obowiązany zwiększyć koszty uzyskania przychodów o kwotę, o którą nie zostały 

zmniejszone przychody. 

3l. 
(46)

 Przepisów ust. 3j i 3k nie stosuje się do: 

1)   korekty dotyczącej przychodu związanego ze zobowiązaniem podatkowym, które 

uległo przedawnieniu; 

2)   korekty cen transferowych, o której mowa w art. 11e. 

3m. Jeżeli korekta, o której mowa w ust. 3j, następuje po zmianie formy opodatkowania na 

zryczałtowaną formę opodatkowania określoną w ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o 

podatku tonażowym albo w ustawie z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu 

okrętowego i przemysłów komplementarnych, zmniejszenia lub zwiększenia przychodów 

dokonuje się w ostatnim okresie rozliczeniowym przed zmianą formy opodatkowania. 

4. Do przychodów nie zalicza się: 

1)  pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, 

które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, a także 

otrzymanych lub zwróconych pożyczek (kredytów), w tym również uregulowanych w 

naturze, z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów); 

2)   kwot naliczonych, lecz nieotrzymanych odsetek od należności, w tym również od 

udzielonych pożyczek (kredytów); 

3)  zwróconych udziałów lub wkładów w spółdzielni, umorzenia udziałów (akcji) w 

spółce, w tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz takiej 

spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji) - w części stanowiącej koszt ich 

nabycia bądź objęcia; 

3a)  środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z 

tytułu: 

a)  likwidacji takiej spółki, 

b)  wystąpienia z takiej spółki, w części odpowiadającej wydatkom na nabycie lub 

objęcie prawa do udziałów w takiej spółce i uzyskanej przed wystąpieniem przez 

wspólnika nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, o których mowa w 
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art. 5, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w takiej spółce i 

wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów; 

3b)  wartości innych niż wymienione w pkt 3a składników majątku, w tym wierzytelności, 

otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z 

takiej spółki lub z tytułu jej likwidacji; przychodem jest jednak w przypadku: 

a)  odpłatnego zbycia tych składników majątku - ich wartość wyrażona w cenie, za 

którą wspólnik je zbywa; przepisy art. 14 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio, 

b)  spłaty otrzymanej wierzytelności - przychód uzyskany z tej spłaty; 

3c)  przychodów z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących 

przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą 

prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez 

podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia 

z takiej spółki; 

3d)  przychodów z wystąpienia ze spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3, oraz zmniejszenia 

udziału kapitałowego wspólnika w takiej spółce - w części stanowiącej koszt 

uzyskania przychodu obliczony odpowiednio zgodnie z art. 15 ust. 1l albo art. 16 ust. 

1 pkt 8; 

3e)   wartości majątku spółki przejmowanej lub dzielonej otrzymanego przez spółkę 

przejmującą odpowiadającej wartości emisyjnej udziałów (akcji) przydzielonych 

udziałowcom (akcjonariuszom) spółek łączonych lub spółki dzielonej; 

3f)   wartości majątku spółki przejmowanej lub dzielonej, odpowiadającej procentowemu 

udziałowi spółki przejmującej w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub 

dzielonej, określonemu na ostatni dzień poprzedzający dzień łączenia lub podziału, 

otrzymanego przez spółkę przejmującą posiadającą w kapitale zakładowym spółki 

przejmowanej lub dzielonej udział w wysokości nie mniejszej niż 10%; 

4)   przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego, 

funduszu udziałowego albo funduszu założycielskiego, albo funduszu statutowego w 

banku państwowym, albo funduszu organizacyjnego ubezpieczyciela; 

4a)  przychodów otrzymywanych przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych z tytułu 

zapisów na jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne; 

5)   przychodów, które w rozumieniu przepisów o zakładowym funduszu świadczeń 

socjalnych zwiększają ten fundusz; 
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6)   zwróconych, umorzonych lub zaniechanych podatków i opłat stanowiących dochody 

budżetu państwa albo budżetów jednostek samorządu terytorialnego, niezaliczonych 

do kosztów uzyskania przychodów; 

6a)  zwróconych innych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów; 

6b)  zwróconych, umorzonych lub zaniechanych wpłat dokonywanych na Państwowy 

Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie odrębnych przepisów, 

niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów; 

7)   odsetek otrzymanych w związku ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań podatkowych 

i innych należności budżetowych, a także oprocentowania zwrotu różnicy podatku od 

towarów i usług, w rozumieniu odrębnych przepisów; 

8)   kwot stanowiących równowartość umorzonych zobowiązań, w tym także z tytułu 

pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie zobowiązań jest związane z: 

a)  bankowym postępowaniem ugodowym w rozumieniu przepisów o restrukturyzacji 

finansowej przedsiębiorstw i banków lub 

b)  postępowaniem restrukturyzacyjnym, postępowaniem upadłościowym lub 

c)  realizacją programu restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw lub 

d)  przymusową restrukturyzacją w rozumieniu ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o 

Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz 

przymusowej restrukturyzacji; 

9)   należnego podatku od towarów i usług; 

9a)  środków finansowych otrzymanych przez samorządowy zakład budżetowy z budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia podatku od towarów i 

usług związanego z tym zakładem; 

10)  zwróconej, na podstawie odrębnych przepisów, różnicy podatku od towarów i usług; 

10a)  zwolnionych od wpłat należności z tytułu podatku od towarów i usług w rozumieniu 

przepisów o podatku od towarów i usług; 

11)  dopłat wnoszonych do spółki, jeżeli ich wniesienie następuje w trybie i na zasadach 

określonych w odrębnych przepisach, kwot i wartości stanowiących nadwyżkę ponad 

wartość nominalną udziałów (akcji), otrzymanych przy ich wydaniu i przekazanych na 

kapitał zapasowy, oraz w spółdzielniach i ich związkach - wartości wpisowego, 

przeznaczonych na fundusz zasobowy; 

12)   w przypadku połączenia lub podziału spółek, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 8b, 

przychodu wspólnika spółki przejmowanej lub dzielonej stanowiącego wartość 
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emisyjną udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo 

zawiązaną; 

13)  przychodów z odpłatnego zbycia na podstawie umowy przewłaszczenia w celu 

zabezpieczenia wierzytelności, w tym pożyczki lub kredytu - do czasu ostatecznego 

przeniesienia własności przedmiotu umowy; 

14)  wartości otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także 

wartości innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń finansowanych 

lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu 

terytorialnego, ze środków agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze środków 

pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub 

międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach rządowych programów; 

15)  w bankach: 

a)   przychodów określonych zgodnie z ust. 1 pkt 7 - w przypadku objęcia udziałów 

(akcji) przedsiębiorców objętych programem restrukturyzacji realizowanym na 

podstawie odrębnych ustaw w zamian za wkład niepieniężny w postaci 

wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek) udzielonych tym przedsiębiorcom, na 

które utworzono rezerwy albo odpisy na straty kredytowe, zaliczone uprzednio do 

kosztów uzyskania przychodów; w przypadku odpłatnego zbycia tych udziałów 

(akcji) nie ustala się kosztów uzyskania przychodów, 

b)   zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów rezerw albo odpisów na 

straty kredytowe, rozwiązanych lub zmniejszonych w wyniku zamiany 

wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek) na udziały (akcje) przedsiębiorców 

objętych programem restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw, 

c)  przychodów ze zbycia funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy 

inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny: 

–  wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek) - do wysokości niespłaconej części 

udzielonych kredytów (pożyczek), 

–  praw do strumienia pieniądza w części niewymagalnej sekurytyzowanych 

wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek) objętych umową o subpartycypację, z 

zastrzeżeniem ust. 4f; 

16)  wartości świadczeń wolontariuszy, udzielanych na zasadach określonych w 

przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 
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17)  kwot odpowiadających wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi 

granicami państwa polskiego w części zaliczonej na podstawie odrębnych przepisów 

na poczet ceny sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 

Skarbu Państwa; 

18)  
(47)

 wartości nieodpłatnie otrzymanych rzeczy lub praw, będących przedmiotem 

umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, przekazanych podmiotowi publicznemu 

lub innemu podmiotowi, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy o partnerstwie 

publiczno-prywatnym, przez partnera prywatnego lub spółkę, o której mowa w art. 14 

ust. 1 albo 1a ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym; 

19)  
(48)

 wartości wkładu, określonej zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7, którego przedmiotem są 

środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, o których mowa w art. 16a-16c, 

wniesionego przez podmiot publiczny, o którym mowa w ustawie o partnerstwie 

publiczno-prywatnym, do spółki, o której mowa w art. 14 ust. 1 albo 1a tej ustawy; 

20)  przychodów z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa subfunduszu funduszu 

inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami, w przypadku zamiany jednostek 

uczestnictwa subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu tego samego 

funduszu inwestycyjnego, dokonanej zgodnie z przepisami ustawy o funduszach 

inwestycyjnych; 

21)  zwróconych wspólnikom dopłat wniesionych do spółki zgodnie z odrębnymi 

przepisami - w wysokości określonej w złotych na dzień ich faktycznego wniesienia; 

22)  wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki - w 

części stanowiącej koszt nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w tej spółce lub 

udziałów w zyskach tej osoby prawnej; 

23)  
(49)

 otrzymanych środków, o których mowa w art. 112 ust. 3 pkt 2 i art. 179 ustawy z 

dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie 

gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, przekazywanych przez 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny podmiotowi przejmującemu zobowiązania podmiotu 

w restrukturyzacji, a w przypadku przejęcia praw udziałowych, o którym mowa w art. 

174 ust. 1 pkt 3 tej ustawy - podmiotowi będącemu emitentem tych praw; 

23a)  
(50)

 otrzymanych środków, o których mowa w art. 264 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 10 

czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania 

depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, przekazywanych przez Bankowy 
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Fundusz Gwarancyjny podmiotowi przejmującemu zobowiązania spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej; 

24)  
(51)

 otrzymanych środków, o których mowa w art. 112 ust. 3 pkt 2 i art. 188 ust. 5 

ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie 

gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, przekazywanych przez 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny instytucji pomostowej, a w przypadku przeniesienia 

praw udziałowych, o którym mowa w art. 188 ust. 1 pkt 1 tej ustawy - podmiotowi 

będącemu emitentem tych praw; 

24a)  
(52)

 otrzymanych środków z tytułu wsparcia, o którym mowa w art. 268a ust. 2 pkt 4 

ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie 

gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, przekazywanych przez 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny podmiotowi przejmującemu bank; 

25)   wartości, o której mowa w ust. 1 pkt 7, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego 

do: 

a)  spółki kapitałowej jest komercjalizowana własność intelektualna wniesiona przez 

podmiot komercjalizujący, 

b)  spółki albo spółdzielni jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część; 

26)   wartości otrzymanych przez fundusz inwestycyjny z tytułu wpłat dokonanych w 

formie pieniężnej lub papierów wartościowych lub udziałów w spółkach z 

ograniczoną odpowiedzialnością, przyjętych w zamian za przydział lub zbycie 

uczestnikom funduszu, a w przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami - 

uczestnikom subfunduszu, jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych; 

27)  
(53)

 wartości waluty wirtualnej otrzymanej w zamian za inną walutę wirtualną. 

4a. (uchylony). 

4b. W przypadku umowy najmu lub dzierżawy rzeczy albo praw majątkowych oraz umów o 

podobnym charakterze, jeżeli wynajmujący lub wydzierżawiający przeniósł na rzecz 

osoby trzeciej wierzytelności z tytułu opłat wynikających z takich umów, a umowy te 

między stronami nie wygasają, do przychodów wynajmującego lub wydzierżawiającego 

nie zalicza się kwot wypłaconych przez osobę trzecią z tytułu przeniesienia 

wierzytelności. Opłaty ponoszone przez najemcę lub dzierżawcę na rzecz osoby trzeciej 

stanowią przychód wynajmującego lub wydzierżawiającego w dniu wymagalności 

zapłaty. 
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4ba. 
(54)

 Przepisy ust. 1 pkt 4d, 4e, 5a, 6 i 6a stosuje się również w przypadku odpłatnego 

zbycia wierzytelności lub jej części, w tym w sposób określony w ust. 1 pkt 7. 

4c. Przychód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych na rynku regulowanym w ramach 

krótkiej sprzedaży ustala się na dzień, w którym: 

1)   zbywca dokonał zwrotu pożyczonych papierów wartościowych lub miał go dokonać 

zgodnie z zawartą umową pożyczki tych papierów - w przypadku gdy na potrzeby 

dokonania rozrachunku zbywca zawarł taką umowę; 

2)   na rachunku papierów wartościowych zbywcy dokonano, na potrzeby dokonania 

rozrachunku, zapisu papierów wartościowych będących przedmiotem krótkiej 

sprzedaży, nie później niż na dzień rozrachunku - w pozostałych przypadkach. 

4d. Jeżeli spółka nabywa od wspólnika innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w 

zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje jej wspólnikowi własne udziały 

(akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikowi tej innej 

spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% 

wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej 

- wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia: 

1)   spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której 

udziały (akcje) są nabywane, albo 

2)   spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której 

udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce 

- do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikowi tej 

innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że 

podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii 

Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce 

ich osiągnięcia (wymiana udziałów). 

4e. Przepisu ust. 4 pkt 15 lit. c tiret pierwsze nie stosuje się do przychodów ze zbycia 

wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek) w części dotyczącej odsetek od tych 

kredytów (pożyczek). 

4f. Przychód ze zbycia funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy 

inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny na podstawie umowy o 

subpartycypację praw do strumienia pieniądza w części sekurytyzowanych wierzytelności 

z tytułu kredytów (pożyczek) objętych umową o subpartycypację powstaje w dacie 
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wymagalności rat kapitałowych tych wierzytelności lub w dacie ich zapłaty, jeżeli zapłata 

nastąpiła przed upływem terminu wymagalności. Przychodem jest kwota uzyskana z 

tytułu zbycia praw do strumienia pieniądza w części odpowiadającej udziałowi, jaki 

stanowi wymagalna lub zapłacona rata kapitałowa w kwocie stanowiącej sumę rat 

kapitałowych wierzytelności z tytułu kapitałowej części kredytów (pożyczek) objętych 

umową o subpartycypację. 

4g. Przez środki pieniężne, o których mowa w ust. 4 pkt 3a, rozumie się również wartość 

wierzytelności uprzednio zarachowanej jako przychód należny, pomniejszonej o należny 

podatek od towarów i usług, oraz wierzytelności z tytułu udzielonej przez spółkę 

niebędącą osobą prawną pożyczki - z wyjątkiem wierzytelności z tytułu odsetek od 

opóźnionej zapłaty oraz wierzytelności z tytułu odsetek od takiej pożyczki, jeżeli 

wierzytelności te zostały spłacone na rzecz otrzymującego je wspólnika. 

4h. Przepisu ust. 4 pkt 1 nie stosuje się do przychodów, o których mowa w ust. 3g. 

<4i. W przypadku gdy podatnik, który na podstawie umowy zawartej z dostawcą 

towarów lub usługodawcą zarejestrowanym na potrzeby podatku od towarów i usług 

jako podatnik VAT czynny albo nabywcą towarów lub usługobiorcą jest obowiązany 

do pobrania należności od nabywcy towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów 

lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i przekazania jej w całości albo części 

dostawcy towarów lub usługodawcy, dokona zapłaty tej należności przelewem na 

rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o 

którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, u podatnika 

ustala się przychód w dniu zlecenia przelewu. Przychód ten ustala się w takiej 

wysokości, w jakiej płatność została dokonana na rachunek inny niż zawarty na 

dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 

ustawy o podatku od towarów i usług.  

4j. Nie ustala się przychodu, o którym mowa w ust. 4i, jeżeli płatność dokonana przez 

podatnika: 

1) wynika z transakcji innej niż określona w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. − 

Prawo przedsiębiorców lub 

2) została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia 

przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o 

podatku od towarów i usług, a podatnik złożył zawiadomienie, o którym mowa w 

art. 117ba § 3 Ordynacji podatkowej, do naczelnika urzędu skarbowego 
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właściwego dla wystawcy faktury w terminie trzech dni od dnia zlecenia 

przelewu.> 

UWAGA: 

pominięto ust. 5 – 16 

Art. 15d. 

[1. Podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej 

płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo 

przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646) została dokonana bez pośrednictwa rachunku 

płatniczego. 

2. W przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej 

płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo 

przedsiębiorców została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego, podatnicy: 

1)   zmniejszają koszty uzyskania przychodów albo 

2)   w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów - 

zwiększają przychody 

- w miesiącu, w którym została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku 

płatniczego.] 

<1. Podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w 

jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 

r. – Prawo przedsiębiorców: 

1) została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub 

2) została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia 

przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o 

podatku od towarów i usług – w przypadku dostawy towarów lub świadczenia 

usług, potwierdzonych fakturą, dokonanych przez dostawcę towarów lub 

usługodawcę zarejestrowanego na potrzeby podatku od towarów i usług jako 

podatnik VAT czynny. 

2. W przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w 

jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 

r. – Prawo przedsiębiorców została dokonana z naruszeniem ust. 1, podatnicy w tej 

części:  

1) zmniejszają koszty uzyskania przychodów albo 
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2) w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów – 

zwiększają przychody 

– w miesiącu, w którym odpowiednio została dokonana płatność bez pośrednictwa 

rachunku płatniczego albo został zlecony przelew.> 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku: 

1)   nabycia lub wytworzenia środków trwałych albo nabycia wartości niematerialnych i 

prawnych; 

2)   dokonania płatności po zmianie formy opodatkowania na zryczałtowaną formę 

opodatkowania określoną w ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym, 

z tym że zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów lub zwiększenie przychodów 

następuje za rok podatkowy poprzedzający rok podatkowy, w którym nastąpiła zmiana 

formy opodatkowania. 

<4. Przepisów ust. 1 pkt 2 i ust. 2 nie stosuje się, w przypadku gdy podatnik dokonujący 

płatności dokonał zapłaty należności przelewem na rachunek inny niż zawarty na 

dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 

ustawy o podatku od towarów i usług, i złożył zawiadomienie, o którym mowa w  art. 

117ba § 3 Ordynacji podatkowej, do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla 

wystawcy faktury w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i 

płatników (Dz. U. z 2019 r. poz. 63) 

Art. 5. 

1. Podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 2a, są obowiązani do dokonania zgłoszenia 

identyfikacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego albo organu właściwego na 

podstawie odrębnych przepisów. Zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje się jednokrotnie, 

bez względu na rodzaj oraz liczbę opłacanych przez podatnika podatków, formę 

opodatkowania, liczbę oraz rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej oraz liczbę 

prowadzonych przedsiębiorstw. 

2. Zgłoszenie identyfikacyjne osób fizycznych zawiera nazwisko, imiona, imiona rodziców, 

datę i miejsce urodzenia, płeć, nazwisko rodowe, obywatelstwo lub obywatelstwa, adres 

miejsca zamieszkania, adres miejsca zameldowania na pobyt stały lub czasowy, rodzaj i 
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numer dowodu tożsamości oraz numer PESEL w przypadku osób fizycznych objętych 

tym rejestrem. 

2a. Zgłoszenia identyfikacyjnego nie dokonują podatnicy będący osobami fizycznymi 

objętymi rejestrem PESEL nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący 

zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. 

2b. Zgłoszenie identyfikacyjne podatników wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego 

zawiera dane: 

1)   objęte treścią wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, z wyłączeniem rejestru 

dłużników niewypłacalnych, przekazywane automatycznie za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego; 

[2)    uzupełniające: skróconą nazwę (firmę), wykaz rachunków bankowych, adresy miejsc 

prowadzenia działalności, dane prowadzącego dokumentację rachunkową, w tym jego 

NIP, adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej, dane kontaktowe, a 

w przypadku osobowych spółek handlowych i podmiotów podlegających wpisowi do 

rejestru przedsiębiorców na zasadach określonych dla spółek osobowych - dane 

dotyczące poszczególnych wspólników, w tym ich identyfikatory podatkowe.] 

<2) uzupełniające: skróconą nazwę (firmę), wykaz rachunków bankowych lub 

imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, 

z wyjątkiem rachunku VAT w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług, adresy miejsc prowadzenia działalności, 

dane prowadzącego dokumentację rachunkową, w tym jego NIP, adres miejsca 

przechowywania dokumentacji rachunkowej, dane kontaktowe, a w przypadku 

osobowych spółek handlowych i podmiotów podlegających wpisowi do rejestru 

przedsiębiorców na zasadach określonych dla spółek osobowych − dane 

dotyczące poszczególnych wspólników, w tym ich identyfikatory podatkowe.> 

2c. Podatnicy wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego dokonują zgłoszenia 

identyfikacyjnego wyłącznie w zakresie danych uzupełniających wskazanych w ust. 2b 

pkt 2, w terminie 21 dni od dnia dokonania wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru 

Sądowego. 

3. [Zgłoszenie identyfikacyjne podatników niebędących osobami fizycznymi zawiera: pełną i 

skróconą nazwę (firmę), formę organizacyjno-prawną, adres siedziby, numer 

identyfikacyjny REGON, organ rejestrowy lub ewidencyjny i numer nadany przez ten 

organ, wykaz rachunków bankowych, adresy miejsc prowadzenia działalności, dane 
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prowadzącego dokumentację rachunkową, w tym jego NIP, adres miejsca 

przechowywania dokumentacji rachunkowej oraz przedmiot wykonywanej działalności 

określony według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych, a ponadto:] 

<Zgłoszenie identyfikacyjne podatników niebędących osobami fizycznymi zawiera: 

pełną i skróconą nazwę (firmę), formę organizacyjno-prawną, adres siedziby, numer 

identyfikacyjny REGON, organ rejestrowy lub ewidencyjny i numer nadany przez 

ten organ, wykaz rachunków bankowych lub imiennych rachunków w spółdzielczej 

kasie oszczędnościowo-kredytowej, z wyjątkiem rachunku VAT w rozumieniu art. 2 

pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, adresy miejsc 

prowadzenia działalności, dane prowadzącego dokumentację rachunkową, w tym 

jego NIP, adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej oraz przedmiot 

wykonywanej działalności określony według obowiązujących standardów 

klasyfikacyjnych, a ponadto:> 

1)   w przypadku zakładów (oddziałów) osób prawnych oraz innych wyodrębnionych 

jednostek wewnętrznych będących podatnikami - NIP oraz inne dane dotyczące 

jednostki macierzystej; 

2)   w przypadku spółek cywilnych, osobowych spółek handlowych i podmiotów 

podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców na zasadach określonych dla 

spółek osobowych - dane dotyczące wspólników, w tym również identyfikator 

podatkowy poszczególnych wspólników; 

3)   w przypadku podatkowych grup kapitałowych - dane dotyczące spółek wchodzących 

w skład grupy, w tym również NIP nadane tym spółkom. 

[4. Zgłoszenie identyfikacyjne podatników będących osobami fizycznymi wykonujących 

działalność gospodarczą zawiera dane, o których mowa w ust. 2, nazwę (firmę), adres 

głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, adresy dodatkowych miejsc 

wykonywania działalności, numer identyfikacyjny REGON, organ ewidencyjny, wykaz 

rachunków bankowych, dane prowadzącego dokumentację rachunkową, w tym jego NIP, 

adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej oraz przedmiot wykonywanej 

działalności określony według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych.] 

<4. Zgłoszenie identyfikacyjne podatników będących osobami fizycznymi wykonujących 

działalność gospodarczą zawiera dane, o których mowa w ust. 2, nazwę (firmę), 

adres stałego miejsca wykonywania działalności, o ile takie miejsce posiada, adresy 

dodatkowych miejsc wykonywania działalności, o ile takie miejsca posiada, numer 
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identyfikacyjny REGON, o ile został nadany, organ ewidencyjny, wykaz rachunków 

bankowych lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-

kredytowej, z wyjątkiem rachunku VAT w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dane prowadzącego dokumentację 

rachunkową, w tym jego NIP, adres miejsca przechowywania dokumentacji 

rachunkowej oraz przedmiot wykonywanej działalności określony według 

obowiązujących standardów klasyfikacyjnych.> 

4a. W przypadku dokonywania zgłoszenia identyfikacyjnego przez pełnomocnika lub 

kuratora sądowego do zgłoszenia dołącza się uwierzytelnioną lub poświadczoną urzędowo 

kopię pełnomocnictwa lub postanowienia sądu. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa 

wyłącznie do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego do zgłoszenia dołącza się oryginał 

pełnomocnictwa. Przepisy rozdziału 3a działu IV ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.) stosuje się odpowiednio. 

4b. (uchylony). 

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

wzory formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i formularzy zgłoszeń aktualizacyjnych 

oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających, o których mowa w ust. 2b pkt 2, w art. 

42 ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 997, 1000, 1629 i 1669) i w art. 43 ust. 5b pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 

r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.), z 

wyjątkiem zgłoszeń osób fizycznych będących przedsiębiorcami, biorąc pod uwagę 

kompletność przekazywanych danych niezbędnych do ewidencji i identyfikacji 

podatników i płatników oraz konieczność przekazywania danych uzupełniających do 

krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej oraz Centralnego 

Rejestru Płatników Składek. 

5a. Do zgłoszeń identyfikacyjnych oraz zgłoszeń aktualizacyjnych podatników będących 

osobami fizycznymi wykonującymi działalność gospodarczą stosuje się formularz 

wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. poz. 647, 

1544, 1629 i 2244). 

6. Przepisy ust. 1, 2, 2b, 2c, 3-4a stosuje się odpowiednio do płatników podatków oraz 

płatników składek ubezpieczeniowych. 
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Art. 5a. 

1. Podatnicy będący osobami fizycznymi rozpoczynającymi działalność gospodarczą w 

ramach wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

składają zgłoszenie identyfikacyjne albo aktualizacyjne. 

2. W przypadku określonym w ust. 1 podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, zgodnie 

z art. 9, są obowiązani dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego w celu uzupełnienia danych, 

w szczególności wykazu rachunków [bankowych.] 

3. Naczelnik urzędu skarbowego jest obowiązany przekazać informację zwrotną o NIP 

nadanym przedsiębiorcy rozpoczynającemu działalność gospodarczą niezwłocznie po 

nadaniu sądowi prowadzącemu rejestr przedsiębiorców albo organowi prowadzącemu 

ewidencję działalności gospodarczej. 

Art. 15. 

1. Dane zgromadzone w CRP KEP oraz zawarte w dokumentacji, o której mowa w art. 13 ust. 

1, są objęte tajemnicą skarbową. 

1a. Do przestrzegania tajemnicy skarbowej, o której mowa w ust. 1, są obowiązane: 

1)   osoby wymienione w art. 294 § 1 pkt 1, 4 i 5 Ordynacji podatkowej; 

2)   sędziowie i asesorzy sądowi; 

3)   pracownicy organów pośredniczących w składaniu zgłoszeń identyfikacyjnych i 

aktualizacyjnych; 

4)   organy wymienione w art. 14a i pracownicy urzędów obsługujących te organy. 

[1b. Tajemnicą skarbową nie są objęte dane z Krajowego Rejestru Sądowego, NIP, numer 

identyfikacyjny REGON, numer rachunku, o którym mowa w art. 105b ust. 1 pkt 4 ustawy 

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, oraz dane przekazane na 

podstawie art. 14 ust. 3a i 3b przez CRP KEP za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej 

i do Centralnego Rejestru Płatników Składek. W przypadku osób fizycznych wpisanych do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i wykonujących 

działalność gospodarczą również nie są objęte tajemnicą skarbową dane: nazwa (firma), 

adresy, pod którymi jest wykonywana działalność gospodarcza, w tym adres głównego 

miejsca wykonywania działalności, oraz przedmiot wykonywanej działalności określony 

według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych.] 

<1b. Tajemnicą skarbową nie są objęte dane z Krajowego Rejestru Sądowego, NIP, 

numer identyfikacyjny REGON, numer rachunku bankowego lub imiennego 
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rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dane przekazane na 

podstawie art. 14 ust. 3a i 3b przez CRP KEP za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki 

narodowej i do Centralnego Rejestru Płatników Składek, a w przypadku osób 

fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej i wykonujących działalność gospodarczą – również nazwa (firma), 

adresy, pod którymi jest wykonywana działalność gospodarcza, w tym adres stałego 

miejsca wykonywania działalności, a w przypadku nieposiadania stałego miejsca 

wykonywania działalności – adres miejsca zamieszkania, oraz przedmiot 

wykonywanej działalności określony według obowiązujących standardów 

klasyfikacyjnych.> 

2. Dane zgromadzone w CRP KEP udostępnia się wyłącznie: 

1)   sądom, prokuratorom, organom podatkowym, organom celnym, przedstawicielom 

Najwyższej Izby Kontroli, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i 

Żandarmerii Wojskowej - w związku z prowadzonym postępowaniem; 

1a)  Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w celu realizacji jego zadań 

ustawowych; 

1b)  (uchylony); 

1c)   komornikom sądowym i organom egzekucyjnym wymienionym w odrębnych 

przepisach - w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym lub 

zabezpieczającym albo wykonywaniem postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub ze 

sporządzaniem spisu inwentarza; 

1d)   Inspektorowi Nadzoru Wewnętrznego w celu realizacji jego zadań ustawowych; 

2)   naczelnym i centralnym organom administracji rządowej - w związku z 

postępowaniem w sprawie udzielenia koncesji bądź zezwolenia na prowadzenie 

działalności gospodarczej; 

3)   podatnikowi - w zakresie dotyczącym jego numeru; 

4)   służbom statystyki publicznej w zakresie i dla potrzeb wynikających z przepisów o 

statystyce publicznej; 

5)   Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych - do realizacji zadań i celów określonych w odrębnych 

ustawach; 
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6)   (uchylony); 

7)   organom prowadzącym urzędowe rejestry na podstawie odrębnych przepisów, na 

wniosek zawierający dane niezbędne do identyfikacji podmiotów, o których mowa w 

art. 2, w zakresie NIP, w związku z realizacją ich zadań ustawowych; 

8)    izbie rozliczeniowej w rozumieniu art. 119zg pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Ordynacja podatkowa - w zakresie i na zasadach określonych w ust. 5. 

2a. Obowiązek udostępniania danych zgromadzonych w CRP KEP nie dotyczy sytuacji, gdy 

podmiot, o którym w ust. 2, występuje o udostępnienie wyłącznie danych, o których 

mowa w art. 14 ust. 4. 

2b. Obowiązek udostępniania danych zgromadzonych w CRP KEP nie dotyczy danych 

objętych treścią wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz danych uzupełniających, o 

których mowa w art. 42 ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce 

publicznej i w art. 43 ust. 5b pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych. 

2c. CRP KEP udostępnia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego informację o 

nadanym podmiotowi NIP lub o jego unieważnieniu, uchyleniu lub przywróceniu 

krajowemu rejestrowi urzędowemu podmiotów gospodarki narodowej i Centralnemu 

Rejestrowi Płatników Składek. 

3. Dane zgromadzone w CRP KEP są udostępniane przez Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej oraz naczelników urzędów skarbowych podmiotom, o których mowa w ust. 2, 

z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Dane zgromadzone w CRP KEP są udostępniane podmiotom, o których mowa w ust. 2 pkt 

1c i 3, wyłącznie przez naczelnika urzędu skarbowego. 

5. CRP KEP przekazuje automatycznie do STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa dane z Krajowego Rejestru Sądowego, NIP, 

numer identyfikacyjny REGON oraz dane z [wykazów, o których mowa] <wykazu, o 

którym mowa> w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 

usług. W przypadku osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej i wykonujących działalność gospodarczą CRP KEP przekazuje 

również firmę, [adres głównego miejsca wykonywania działalności, adresy dodatkowych 

miejsc wykonywania działalności] <adres stałego miejsca wykonywania działalności, 

adresy dodatkowych miejsc wykonywania działalności, a w przypadku nieposiadania 

stałego miejsca wykonywania działalności – adres miejsca zamieszkania> oraz 
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przedmiot wykonywanej działalności określony według obowiązujących standardów 

klasyfikacyjnych. Przepisu ust. 2b w zakresie danych objętych treścią wpisu w Krajowym 

Rejestrze Sądowym nie stosuje się. 

6. Dane z CRP KEP, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 i 2, są udostępniane ministrowi 

właściwemu do spraw gospodarki prowadzącemu Centralną Ewidencję i Informację o 

Działalności Gospodarczej. 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z 

późn. zm.) 

Art. 33b. 

Przepis art. 33 stosuje się odpowiednio do zabezpieczenia na majątku: 

1)   płatnika lub inkasenta; decyzja o zabezpieczeniu wygasa z dniem doręczenia decyzji o 

odpowiedzialności podatkowej; 

2)    osób, o których mowa w art. 115, art. 116 i art. 116a, po doręczeniu im decyzji 

orzekającej o odpowiedzialności podatkowej za zaległości podatkowe, jeżeli zachodzi 

uzasadniona obawa, że zobowiązanie nie zostanie przez spółkę lub inną osobę prawną 

wykonane, w szczególności gdy spółka lub inna osoba prawna trwale nie uiszcza 

wymagalnych zobowiązań o charakterze publicznoprawnym lub dokonuje czynności 

polegających na zbywaniu majątku, które mogą utrudnić lub udaremnić postępowanie 

egzekucyjne; decyzja o zabezpieczeniu wygasa w momencie wszczęcia postępowania 

egzekucyjnego wobec osoby trzeciej; 

[3)    podatnika, o którym mowa w art. 117b, po doręczeniu mu decyzji orzekającej o 

odpowiedzialności podatkowej za zaległości podatkowe podmiotu dokonującego na 

jego rzecz dostawy towarów, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że zobowiązanie nie 

zostanie przez dostawcę wykonane, w szczególności gdy dostawca trwale nie uiszcza 

wymagalnych zobowiązań o charakterze publicznoprawnym lub dokonuje czynności 

polegających na zbywaniu majątku, które mogą utrudnić lub udaremnić postępowanie 

egzekucyjne; decyzja o zabezpieczeniu wygasa w momencie wszczęcia postępowania 

egzekucyjnego wobec podatnika, o którym mowa w art. 117b.] 

<3) podatnika, o którym mowa w art. 117b i art. 117ba, po doręczeniu mu decyzji 

orzekającej o odpowiedzialności podatkowej za zaległości podatkowe dostawcy 
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towarów lub usługodawcy, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że zobowiązanie 

nie zostanie przez dostawcę towarów lub usługodawcę wykonane, w szczególności 

gdy dostawca towarów lub usługodawca trwale nie uiszcza wymagalnych 

zobowiązań o charakterze publicznoprawnym lub dokonuje czynności 

polegających na zbywaniu majątku, które mogą utrudnić lub udaremnić 

postępowanie egzekucyjne; decyzja o zabezpieczeniu wygasa w momencie 

wszczęcia postępowania egzekucyjnego wobec podatnika, o którym mowa 

w art. 117b i art. 117ba.> 

<Art. 117ba. 

§ 1. Podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług, na rzecz którego dokonano dostawy towarów lub świadczenia usług, 

odpowiada solidarnie całym swoim majątkiem wraz z dostawcą towarów lub 

usługodawcą zarejestrowanym na potrzeby podatku od towarów i usług jako 

podatnik VAT czynny, za jego zaległości podatkowe w części podatku od towarów i 

usług proporcjonalnie przypadającej na tę dostawę towarów lub to świadczenie 

usług, jeżeli zapłata należności za dostawę towarów lub świadczenie usług, 

potwierdzone fakturą, została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na 

dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, a z odrębnych 

przepisów wynika obowiązek dokonania zapłaty za pośrednictwem rachunku 

płatniczego. 

§ 2. Podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług, który na podstawie umowy zawartej z dostawcą towarów lub 

usługodawcą zarejestrowanym na potrzeby podatku od towarów i usług jako 

podatnik VAT czynny albo nabywcą towarów lub usługobiorcą jest obowiązany do 

pobrania należności od nabywcy towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów lub 

świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i przekazania jej w całości albo części 

dostawcy towarów lub usługodawcy, oraz który dokonał zapłaty tej należności 

przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie 

podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług, odpowiada solidarnie całym swoim majątkiem wraz 

z dostawcą towarów lub usługodawcą za jego zaległości podatkowe w części podatku 

od towarów i usług proporcjonalnie przypadającej na tę należność, a z odrębnych 
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przepisów wynika obowiązek dokonania zapłaty za pośrednictwem rachunku 

płatniczego.  

§ 3. Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się, w przypadku gdy podatnik dokonujący płatności 

dokonał zapłaty należności przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień 

zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z 

dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, i złożył zawiadomienie o 

zapłacie należności na ten rachunek do naczelnika urzędu skarbowego właściwego 

dla wystawcy faktury w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu. 

§ 4. Zawiadomienie, o którym mowa w § 3, zawiera:  

1) numer identyfikacyjny, firmę (nazwę) oraz adres siedziby albo, w przypadku 

podatnika będącego osobą fizyczną, imię i nazwisko oraz adres stałego miejsca 

prowadzenia działalności, a w przypadku nieposiadania stałego miejsca 

prowadzenia działalności – adres miejsca zamieszkania, podatnika dokonującego 

zapłaty należności; 

2) dane wystawcy faktury wskazane na fakturze (numer identyfikacyjny, nazwę 

albo imię i nazwisko oraz adres); 

3) numer rachunku, na który dokonano zapłaty należności; 

4) wysokość należności zapłaconej przelewem na rachunek, o którym mowa w pkt 3, 

i dzień zlecenia przelewu na ten rachunek. 

§ 5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze 

rozporządzenia, wzór zawiadomienia, o którym mowa w § 3, wraz z objaśnieniami co 

do sposobu prawidłowego jego wypełnienia, uwzględniając konieczność uproszczenia 

i usprawnienia procesu składania zawiadomień. 

 

Art. 117bb. 

Przepisów art. 117ba nie stosuje się do transakcji, w odniesieniu do których podatnik 

dokonał zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w 

art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2386 i 2243 oraz z 2019 r. poz. 326) 
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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

Art. 28. 

1. Oszczędności członka kasy złożone w kasie, niezależnie od liczby dowodów na złożone 

oszczędności, zapisuje się na imiennym rachunku członka kasy i są one wolne od zajęcia 

na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego, w każdym miesiącu 

kalendarzowym, w którym obowiązuje zajęcie, do wysokości 75% minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650), 

przysługującego pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu 

pracy. 

2. Środki pieniężne znajdujące się na rachunku, o którym mowa w ust. 1, pochodzące ze 

świadczeń, dodatków i zasiłków, o których mowa w art. 833 § 6 ustawy z dnia 17 

listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, oraz świadczeń, dodatków i innych 

kwot, o których mowa w art. 31 ust. 1, art. 80 ust. 1 i 1 a, art. 81, art. 83 ust. 1 i 4, art. 84 

pkt 2 i 3 i art. 140 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998, 1076 i 1544), oraz środków 

finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu 

jednorodzinnego, o których mowa w art. 83 ust. 2 i art. 84 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w części przysługującej na 

umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka dzieci i osoby, które 

osiągnęły pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej, są wolne od zajęcia na 

podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego. 

3. Środki pieniężne znajdujące się na rachunku będącym przedmiotem blokady rachunku 

podmiotu kwalifikowanego w rozumieniu art. 119zg pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

r. - Ordynacja podatkowa nie podlegają zajęciu na podstawie sądowego lub 

administracyjnego tytułu wykonawczego, poza wyjątkami określonymi w przepisach o 

postępowaniu egzekucyjnym. 

<4. Do rachunków zawartych w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2174, z późn. zm.), nie stosuje się określonych w ust. 1 ograniczeń zajęcia na 

podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego.> 


