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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 30 sierpnia 2019 r. 

 

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 

 oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 

oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 1291) 

 

 

 

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 

r. poz. 1387, 1358, 1394, 1495 i 1622) 

Art. 22. 

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

zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych 

w art. 23. 

1a. (uchylony). 

1aa. Kosztem uzyskania przychodów jest również wniesiona opłata recyklingowa, o której 

mowa w art. 40c ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i 

odpadami opakowaniowymi. 

1ab. Przy ustalaniu wysokości kosztów uzyskania przychodów uwzględnia się: 

1)   korektę cen transferowych zmniejszającą koszty uzyskania przychodów, 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; 

2)   korektę cen transferowych zwiększającą koszty uzyskania przychodów, 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. 

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

zapewnienie prawidłowej realizacji pracowniczego programu emerytalnego w rozumieniu 

przepisów o pracowniczych programach emerytalnych. 
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1ba. Kosztami uzyskania przychodów są również wydatki poniesione przez podmiot 

zatrudniający w rozumieniu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych na 

zapewnienie prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z tej ustawy, z 

zastrzeżeniem ust. 6bc. 

1c. U pracodawców będących akcjonariuszami pracowniczych towarzystw emerytalnych 

kosztami uzyskania przychodu są także: 

1)   wydatki na pokrycie kosztów działalności pracowniczych towarzystw emerytalnych; 

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

o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. 

1d. W przypadku odpłatnego zbycia rzeczy lub praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo 

odpłatnie, a także innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, w związku 

z którymi, zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, został określony przychód, a także w przypadku 

odpłatnego zbycia rzeczy, praw lub innych świadczeń będących przedmiotem wykonania 

świadczenia niepieniężnego, o którym mowa w art. 14 ust. 2e i 2f, kosztem uzyskania 

przychodów z ich odpłatnego zbycia, z uwzględnieniem aktualizacji dokonanej zgodnie z 

odrębnymi przepisami, jest odpowiednio: 

1)   wartość przychodu określonego na podstawie art. 11 ust. 2 i 2a albo 

2)   wartość przychodu określonego na podstawie art. 11 ust. 2b powiększona o wydatki 

na nabycie częściowo odpłatnych rzeczy lub praw albo innych świadczeń, albo 

3)   równowartość wierzytelności (należności) uregulowanej przez wykonanie 

świadczenia niepieniężnego (w naturze), o którym mowa w art. 14 ust. 2e i 2f, 

pomniejszonej o naliczony w związku z przekazaniem tego świadczenia 

niepieniężnego podatek od towarów i usług 

- pomniejszona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1. 

1da. W przypadku, o którym mowa w ust. 1d pkt 3, przepis art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. a stosuje 

się odpowiednio. 

1db. Jeżeli podatnik uzyskał przychód z odpłatnego zbycia lub umorzenia udziałów (akcji) 

albo wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci udziałów (akcji), objętych lub nabytych 

w wyniku realizacji praw majątkowych albo w wyniku realizacji praw z papierów 

wartościowych lub realizacji praw z pochodnych instrumentów finansowych, w związku z 

którymi został określony przychód na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. b lub pkt 10 albo 

art. 18, wartość dochodu określonego z tego tytułu powiększa koszty uzyskania 

przychodu, o których mowa odpowiednio w ust. 1 lub ust. 1e albo w art. 23 ust. 1 pkt 38. 
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1dc. W przypadku realizacji praw z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 

lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, lub realizacji 

praw z pochodnych instrumentów finansowych uzyskanych w następstwie objęcia lub 

nabycia tych praw jako świadczenie w naturze lub nieodpłatne świadczenie, w związku z 

którymi został określony przychód, wartość tego przychodu powiększa koszty uzyskania 

przychodu ze źródła, do którego, zgodnie z art. 10 ust. 4, został zaliczony ten przychód. 

1e. W przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni w zamian za 

wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część - 

na dzień objęcia tych udziałów (akcji) albo wkładów - ustala się koszt uzyskania 

przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9, w wysokości: 

1)   wartości początkowej przedmiotu wkładu, zaktualizowanej zgodnie z odrębnymi 

przepisami, pomniejszonej o sumę dokonanych przed wniesieniem tego wkładu 

odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, jeżeli przedmiotem 

wkładu niepieniężnego są środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne; 

2)   wartości: 

a)   określonej zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 7ca albo art. 17 ust. 1 pkt 9 - jeżeli przedmiotem 

wkładu są udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni objęte w zamian za 

wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana 

część, 

b)  określonej zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce 

albo wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, nie 

zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny, 

c)  określonej zgodnie z ust. 1f, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce albo wkłady w 

spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, zostały objęte w 

zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej 

części 

- jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są udziały (akcje) w spółce albo wkłady w 

spółdzielni; 

2a)   wartości odpowiadającej kwocie pożyczki, która została przekazana przez 

wnoszącego wkład na rachunek płatniczy tej spółki lub spółdzielni, nie wyższej jednak 

niż wartość wkładu z tytułu tej pożyczki określona zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 - 

jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego jest wierzytelność z tytułu tej pożyczki; 
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3)    faktycznie poniesionych, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, 

wydatków na nabycie lub wytworzenie innych niż wymienione w pkt 1-2a składników 

majątku podatnika - jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są te inne składniki; 

4)   wydatków na nabycie lub wytworzenie składnika majątku, niezaliczonych do kosztów 

uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie lub wartości początkowej takiego 

składnika majątku pomniejszonej o sumę dokonanych od tego składnika odpisów 

amortyzacyjnych - jeżeli składnik ten został otrzymany przez podatnika w związku z 

likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem z takiej spółki; 

5)    przyjętej dla celów podatkowych wartości składników majątku, wynikającej z ksiąg, 

ewidencji i wykazu, o których mowa w art. 24 ust. 3a i art. 24a ust. 1, określonej na 

dzień objęcia udziałów (akcji), nie wyższej jednak niż ich wartość, określona zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 9, z dnia objęcia - w przypadku gdy udziały (akcje) wnoszone w 

formie wkładu niepieniężnego zostały objęte w następstwie przekształcenia 

przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w spółkę kapitałową. 

1ea. W przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni w zamian za 

wkład niepieniężny w postaci wierzytelności związanej z prowadzoną działalnością 

gospodarczą - na dzień objęcia tych udziałów (akcji) albo wkładów - ustala się koszt 

uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 7ca, w wysokości: 

1)   kwoty udzielonej pożyczki, która została przekazana przez wnoszącego wkład na 

rachunek płatniczy tej spółki lub spółdzielni, nie wyższej jednak niż wartość wkładu z 

tytułu tej pożyczki określona zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 7ca - jeżeli przedmiotem 

wkładu niepieniężnego jest wierzytelność z tytułu tej pożyczki; 

2)   wartości wierzytelności, w części zaliczonej uprzednio do przychodów należnych na 

podstawie art. 14 - jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego jest wierzytelność 

zaliczona uprzednio do przychodów należnych podmiotu wnoszącego taki wkład. 

1f. W przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce objętych w zamian za wkład 

niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji), koszt uzyskania przychodów ustala 

się w wysokości: 

1)    określonej zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 7ca albo art. 17 ust. 1 pkt 9 - jeżeli zbywane 

udziały (akcje) zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż 

przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, w tym również w zamian za wkład 

niepieniężny w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej; 
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2)    przyjętej dla celów podatkowych wartości składników przedsiębiorstwa lub jego 

zorganizowanej części, wynikającej z ksiąg i ewidencji, o których mowa w art. 24a 

ust. 1, określonej na dzień objęcia tych udziałów (akcji), nie wyższej jednak niż 

wartość tych udziałów (akcji) z dnia ich objęcia, określona zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 

9. 

1g. W przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) objętych w wyniku podziału, o którym 

mowa w art. 24 ust. 5 pkt 7, kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów 

(akcji) w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej jest wartość emisyjna udziałów 

(akcji). 

1h. 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 kosztów uzyskania przychodów wynajmującego lub 

wydzierżawiającego zalicza się zapłacone osobie trzeciej dyskonto lub wynagrodzenie. 

1i. Jeżeli podatnik w związku z obejmowaniem udziałów (akcji) w zamian za wkład 

niepieniężny poniósł wydatki związane z objęciem tych udziałów (akcji), to wydatki te 

powiększają koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 1e. 

1j. Dla partnera prywatnego określonego w umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym, w 

rozumieniu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, w przypadku nieodpłatnego 

przeniesienia na rzecz podmiotu publicznego lub innego podmiotu, o którym mowa w art. 

11 ust. 2 tej ustawy, własności środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych 

w terminie określonym w tej umowie, kosztem uzyskania przychodu jest wartość 

początkowa tych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, 

pomniejszona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1. 

1k. W przypadku nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, w drodze wkładu 

niepieniężnego (aportu), wartość poszczególnych składników majątku, wchodzących w 

skład przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustala się: 

1)   w wysokości wartości początkowej, określonej w ewidencji środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego wkład - w przypadku 

składników zaliczonych do środków trwałych lub wartości niematerialnych i 

prawnych; 

2)   w wysokości przyjętej dla celów podatkowych i wynikającej z ksiąg podatkowych 

podmiotu wnoszącego wkład na dzień nabycia - w przypadku pozostałych składników. 
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1l. W przypadku zbycia składników majątku wchodzących w skład przedsiębiorstwa lub jego 

zorganizowanej części, nabytych w sposób, o którym mowa w ust. 1k, koszty uzyskania 

przychodów ustala się w wysokości, o której mowa w tym przepisie, pomniejszonej o 

dokonane od tych składników odpisy amortyzacyjne. 

1ł. W przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki powstałej z przekształcenia 

przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w spółkę kapitałową, koszt uzyskania 

przychodów ustala się na dzień zbycia tych udziałów (akcji) w wysokości przyjętej dla 

celów podatkowych wartości składników majątku, wynikającej z ksiąg, ewidencji i 

wykazu, o których mowa w art. 24 ust. 3a i art. 24a ust. 1, określonej na dzień objęcia 

tych udziałów (akcji), nie wyższej jednak niż ich wartość z dnia objęcia, określona 

zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9. 

1m. W przypadku odpłatnego zbycia udziałów w spółce kapitałowej, udziałów w spółdzielni 

oraz papierów wartościowych, wykupu przez emitenta papierów wartościowych albo 

odkupienia (umorzenia) tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, a także zwrotu 

wkładów albo udziałów w spółdzielni, nabytych przez podatnika w drodze spadku, 

kosztami uzyskania przychodu są wydatki poniesione przez spadkodawcę w celu objęcia 

lub nabycia tych udziałów w spółce kapitałowej oraz papierów wartościowych, udziałów 

albo wkładów w spółdzielni, a także na nabycie tych tytułów uczestnictwa w funduszach 

kapitałowych. 

1n. W przypadku prowadzenia przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, działalności 

gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczny zakład wartość 

poszczególnych składników majątku wchodzących w skład tego zagranicznego zakładu 

ustala się, z zastrzeżeniem ust. 1, w wysokości: 

1)   wartości rynkowej określonej dla celów opodatkowania podatkiem równoważnym do 

podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków, o którym mowa w art. 30da, w 

państwie miejsca zamieszkania podatnika lub w państwie położenia jego 

zagranicznego zakładu, chyba że organ podatkowy określi tę wartość w innej 

wysokości - w przypadku gdy składniki majątku, w tym przedsiębiorstwo lub 

zorganizowana część przedsiębiorstwa, są przenoszone z terytorium państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej; przepis ust. 11 stosuje się odpowiednio, lub 

2)   przyjętej dla celów podatkowych i wynikającej z ksiąg podatkowych tego podatnika, 

niezaliczonej do kosztów w jakiejkolwiek formie, nie wyższej jednak od wartości 

rynkowej składnika majątku - jeżeli składnik ten jest przenoszony z państwa 
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członkowskiego Unii Europejskiej, a państwo to nie określi dla tego składnika 

majątku wartości rynkowej, o której mowa w pkt 1, albo zwolni z opodatkowania tę 

wartość, albo jeżeli składnik ten jest przenoszony z terytorium państwa innego niż 

państwo członkowskie Unii Europejskiej; przepis ust. 11 stosuje się odpowiednio. 

1na. Przepis ust. 1n stosuje się odpowiednio do podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, 

prowadzącego działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który: 

1)   przeniósł na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w celu wykorzystywania w tej 

działalności, składnik majątku swojego zagranicznego zakładu, w tym w wyniku 

likwidacji tego zagranicznego zakładu, lub 

2)   przeniósł na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku ze zmianą miejsca 

zamieszkania, składnik majątku wykorzystywany w działalności gospodarczej 

prowadzonej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w wyniku likwidacji 

takiej działalności. 

1o. (uchylony). 

1p. Kosztami uzyskania przychodów, z uwzględnieniem ust. 8, są także koszty poniesione 

przez pracodawcę, pod warunkiem że nie zostały sfinansowane z zakładowego funduszu 

świadczeń socjalnych: 

1)   na utworzenie zakładowego żłobka, zakładowego klubu dziecięcego lub zakładowego 

przedszkola; 

2)    z tytułu: 

a)  prowadzenia zakładowego żłobka, zakładowego klubu dziecięcego lub zakładowego 

przedszkola, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 1000 zł na każde 

dziecko pracownika, o którym mowa w art. 27f ust. 1, uczęszczające do zakładowego 

żłobka, zakładowego klubu dziecięcego lub zakładowego przedszkola, 

b)  dofinansowania pracownikowi wydatków związanych z objęciem dziecka pracownika 

opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna lub uczęszczaniem dziecka pracownika 

do żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola, do wysokości nieprzekraczającej kwoty 

wydatków poniesionych i udokumentowanych przez pracownika, miesięcznie nie 

więcej niż kwota 1000 zł na każde dziecko, o którym mowa w art. 27f ust. 1. 

1q. Przez koszty utworzenia zakładowego żłobka, zakładowego klubu dziecięcego lub 

zakładowego przedszkola, o których mowa w ust. 1p pkt 1, rozumie się koszty poniesione 

do dnia uzyskania wpisu do właściwego rejestru w zakresie spełniania warunków 

wymaganych do utworzenia żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola, w tym niezbędne 
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koszty nabycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub 

wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych, przebudowy, rozbudowy, 

rekonstrukcji, adaptacji, modernizacji, remontu środków trwałych lub nabycia innych 

składników majątku, a także koszty dotyczące środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych lub innych składników majątku ponoszone po uzyskaniu 

wpisu do właściwego rejestru. 

1r. Przez koszty prowadzenia zakładowego żłobka, zakładowego klubu dziecięcego lub 

zakładowego przedszkola, o których mowa w ust. 1p pkt 2 lit. a, rozumie się również 

odpłatne nabycie przez pracodawcę usługi polegającej na zapewnieniu dziecku 

pracownika, o którym mowa w art. 27f ust. 1, opieki w żłobku, klubie dziecięcym lub 

przedszkolu. 

1s. W przypadku dokonania wpłaty na poczet nabycia fabrycznie nowego środka trwałego, o 

którym mowa w art. 22k ust. 14, spełniającego warunki określone w art. 22k ust. 15, 

którego dostawa zostanie wykonana w następnych okresach sprawozdawczych, podatnicy 

mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów dokonaną wpłatę do wysokości kwoty, 

o której mowa w art. 22k ust. 14. 

[2. Koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, 

spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej: 

1)   wynoszą 111 zł 25 gr miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1335 zł, w 

przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, 

stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej; 

2)   nie mogą przekroczyć łącznie 2002 zł 05 gr za rok podatkowy, w przypadku gdy 

podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku 

służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej; 

3)   wynoszą 139 zł 06 gr miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 1668 zł 

72 gr, w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest 

położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie 

uzyskuje dodatku za rozłąkę; 

4)   nie mogą przekroczyć łącznie 2502 zł 56 gr za rok podatkowy, w przypadku gdy 

podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku 

służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, a 

miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza 
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miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za 

rozłąkę.] 

<2. Koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, 

spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej: 

1) wynoszą 250 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 3 000 zł – 

w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku 

służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy 

nakładczej; 

2) nie mogą przekroczyć łącznie 4 500 zł za rok podatkowy – w przypadku gdy 

podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku 

służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy 

nakładczej; 

3) wynoszą 300 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 3 600 zł – 

w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest 

położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie 

uzyskuje dodatku za rozłąkę; 

4) nie mogą przekroczyć łącznie 5 400 zł za rok podatkowy – w przypadku gdy 

podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku 

służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy 

nakładczej, miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone 

poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje 

dodatku za rozłąkę.> 

2a. (uchylony). 

3. Jeżeli podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których dochód podlega 

opodatkowaniu, oraz koszty związane z przychodami z innych źródeł, a nie jest możliwe 

ustalenie kosztów uzyskania przypadających na poszczególne źródła, koszty te ustala się 

w takim stosunku, w jakim pozostają przychody z tych źródeł w ogólnej kwocie 

przychodów. 

3a. Zasadę, o której mowa w ust. 3, stosuje się również w przypadku, gdy część dochodów z 

tego samego źródła przychodów podlega opodatkowaniu, a część jest wolna od 

opodatkowania, z wyłączeniem źródeł przychodów określonych w art. 10 ust. 1 pkt 1 i 2. 

3b. 
(6)

 W przypadku zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148, koszty 

uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, 
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spółdzielczego stosunku pracy oraz z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8, 

stosuje się w wysokości nieprzekraczającej tej części przychodów z danego źródła, która 

podlega opodatkowaniu. 

4. Koszty uzyskania przychodów są potrącane tylko w tym roku podatkowym, w którym 

zostały poniesione, z zastrzeżeniem ust. 5, 6 i 10. 

5. U podatników prowadzących księgi rachunkowe koszty uzyskania przychodów 

bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok 

podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym 

osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem ust. 5a i 5b. 

5a. Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do 

przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po zakończeniu tego roku 

podatkowego do dnia: 

1)   sporządzenia sprawozdania finansowego, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie 

później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania, jeżeli 

podatnicy są obowiązani do sporządzania takiego sprawozdania, albo 

2)   złożenia zeznania, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia 

tego zeznania, jeżeli podatnicy, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie są obowiązani do 

sporządzania sprawozdania finansowego 

- są potrącalne w roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im 

przychody. 

5b. Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do 

przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po dniu, o którym mowa w ust. 5a 

pkt 1 albo pkt 2, są potrącalne w roku podatkowym następującym po roku, za który 

sporządzane jest sprawozdanie finansowe lub składane jest zeznanie. 

5c. Koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są 

potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok 

podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku 

podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie 

do długości okresu, którego dotyczą. 

5d. Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 5e, 6ba, 6bb i 7b, 

uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na 

podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie 

innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy 
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dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych 

kosztów. 

5e. Koszty zaniechanych inwestycji są potrącalne w dacie zbycia inwestycji lub ich 

likwidacji. 

6. Zasady określone w ust. 5-5c, z zastrzeżeniem ust. 6b, mają zastosowanie również do 

podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów, pod warunkiem 

że stale w każdym roku podatkowym księgi te będą prowadzone w sposób umożliwiający 

wyodrębnienie kosztów uzyskania przychodów odnoszących się tylko do tego roku 

podatkowego. 

6a. W celu ustalenia wartości zużytych w pozarolniczej działalności gospodarczej lub w 

działach specjalnych produkcji rolnej surowców i materiałów pochodzących z własnej 

produkcji roślinnej lub zwierzęcej oraz własnej gospodarki leśnej stosuje się odpowiednio 

przepis art. 11 ust. 2. 

6b. Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów w przypadku podatników, o których 

mowa w ust. 6, z zastrzeżeniem ust. 5e, 6ba, 6bb i 7b, uważa się dzień wystawienia 

faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) 

kosztu. 

6ba. Należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6, oraz zasiłki pieniężne z 

ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy, z zastrzeżeniem ust. 6bc, 

stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem 

że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów 

prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. W przypadku 

uchybienia temu terminowi do należności tych stosuje się art. 23 ust. 1 pkt 55. 

6bb. Składki z tytułu należności, o których mowa w ust. 6ba, określone w ustawie z dnia 13 

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez 

płatnika składek, składki na Fundusz Pracy, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z 

zastrzeżeniem art. 23 ust. 1 pkt 37, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za 

który należności te są należne, pod warunkiem że składki zostaną opłacone: 

1)   z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu, za który 

są należne - w terminie wynikającym z odrębnych przepisów; 
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2)   z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu 

następnym, w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego 

stosunku prawnego łączącego strony - nie później niż do 15 dnia tego miesiąca. 

W przypadku uchybienia tym terminom do składek tych stosuje się art. 23 ust. 1 pkt 55a i 

ust. 3d. 

6bc. Wpłaty dokonywane do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 

ustawie o pracowniczych planach kapitałowych, w części finansowanej przez podmiot 

zatrudniający w rozumieniu tej ustawy, z zastrzeżeniem art. 23 ust. 1 pkt 37a, stanowią 

koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są one należne, pod warunkiem że 

zostaną odprowadzone w terminie określonym w tej ustawie. W przypadku uchybienia 

temu terminowi do wpłat tych stosuje się przepisy art. 23 ust. 1 pkt 55aa. 

6c. Koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 

pkt 8 lit. a-c, z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub 

udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które 

zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania. 

6d. Za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 

1 pkt 8 lit. a-c, nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, 

uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw 

majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od 

spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta 

do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i 

praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Do 

kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości i praw, o których 

mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, nabytych w drodze spadku zalicza się również 

udokumentowane koszty nabycia lub wytworzenia poniesione przez spadkodawcę oraz 

przypadające na podatnika ciężary spadkowe, w takiej części, w jakiej wartość zbywanej 

rzeczy lub zbywanego prawa odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych 

nabytych przez podatnika. Przez ciężary spadkowe, o których mowa w zdaniu drugim, 

rozumie się spłacone przez podatnika długi spadkowe, zaspokojone roszczenia o 

zachowek oraz wykonane zapisy zwykłe i polecenia, również w przypadku, gdy podatnik 

spłacił długi spadkowe, zaspokoił roszczenia o zachowek lub wykonał zapisy zwykłe i 

polecenia po dokonaniu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c. 
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6e. Wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6c i 6d, ustala się na podstawie faktur VAT 

w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających 

poniesienie opłat administracyjnych. 

6f. Koszty nabycia lub koszty wytworzenia, o których mowa w ust. 6c, są corocznie 

podwyższane, począwszy od roku następującego po roku, w którym nastąpiło nabycie lub 

wytworzenie zbywanych rzeczy lub praw majątkowych, do roku poprzedzającego rok 

podatkowy, w którym nastąpiło ich zbycie, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi 

wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 

roku podatkowego w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, ogłaszanemu przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 

Polskiej "Monitor Polski". 

7. (uchylony). 

7a. (uchylony). 

7b. Koszty prac rozwojowych mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów: 

1)   w miesiącu, w którym zostały poniesione albo począwszy od tego miesiąca w 

równych częściach w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, albo 

2)   jednorazowo w roku podatkowym, w którym zostały zakończone, albo 

3)   poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z art. 22m ust. 1 pkt 3 od 

wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 22b ust. 2 pkt 2. 

7c. Jeżeli korekta kosztu uzyskania przychodów, w tym odpisu amortyzacyjnego, nie jest 

spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się 

poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów poniesionych w 

okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca lub, w 

przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty. 

7d. Jeżeli w okresie rozliczeniowym, o którym mowa w ust. 7c, podatnik nie poniósł kosztów 

uzyskania przychodów lub kwota poniesionych kosztów uzyskania przychodów jest 

niższa niż kwota zmniejszenia, podatnik jest obowiązany zwiększyć przychody o kwotę, o 

którą nie zostały zmniejszone koszty uzyskania przychodów. 

7e. Przepisów ust. 7c i 7d nie stosuje się do: 

1)   korekty dotyczącej kosztu uzyskania przychodów związanego z zobowiązaniem 

podatkowym, które uległo przedawnieniu; 

2)   korekty cen transferowych, o której mowa w art. 23q. 
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7f. Jeżeli korekta, o której mowa w ust. 7c, 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 kosztów uzyskania 

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. 

7g. Przepisy ust. 7c i 7d stosuje się odpowiednio do korekty wartości rynkowej składnika 

majątku, wynikającej z decyzji organu podatkowego określającej wartość rynkową 

składnika majątku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lub 2a, w innej wysokości niż 

przyjęta dla celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z 

niezrealizowanych zysków, o którym mowa w art. 30da, przez państwo członkowskie 

Unii Europejskiej, z którego terytorium składnik ten został przeniesiony na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

8. Kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 

22a-22o, z uwzględnieniem art. 23. 

8a. W przypadku odpłatnego zbycia przez spółkę niebędącą osobą prawną rzeczy i praw 

będących przedmiotem wkładu do takiej spółki za koszt uzyskania przychodu uważa się: 

1)   wartość początkową przyjętą przez spółkę w ewidencji środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i prawnych, ustaloną zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 4, 

pomniejszoną o sumę odpisów amortyzacyjnych - jeżeli rzeczy te lub prawa były 

zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych spółki; 

2)   wartość poniesionych wydatków na nabycie albo wytworzenie przedmiotu wkładu, 

niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie - jeżeli 

rzeczy te lub prawa nie były zaliczone do środków trwałych lub wartości 

niematerialnych i prawnych spółki. 

9. Koszty uzyskania niektórych przychodów określa się: 
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1)    z tytułu zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii 

układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub 

wzoru zdobniczego - w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z zastrzeżeniem ust. 

9a; 

2)    z tytułu opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii 

układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub 

wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej 

jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną - w wysokości 50% uzyskanego 

przychodu, z zastrzeżeniem ust. 9a; 

3)    z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw 

pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi 

prawami - w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z zastrzeżeniem ust. 9a i 9b, z 

tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika 

w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na 

ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których 

podstawę wymiaru stanowi ten przychód; 

3a)  (uchylony); 

4)   z tytułów określonych w art. 13 pkt 2, 4, 6 i 8 - w wysokości 20% uzyskanego 

przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone 

przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz 

na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których 

podstawę wymiaru stanowi ten przychód; 

5)   z tytułów określonych w art. 13 pkt 5, 7 i 9 w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1, a 

jeżeli podatnik tego samego rodzaju przychody uzyskuje od więcej niż jednego 

podmiotu albo od tego samego podmiotu, ale z tytułu kilku stosunków prawnych, w 

wysokości określonej w ust. 2 pkt 2; 

6)   z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uzyskanych na podstawie 

umowy, do której stosuje się przepisy prawa cywilnego dotyczące umowy zlecenia lub 

o dzieło - w wysokości 20% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od 

przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika lub opłacone przez podatnika w 

danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie 

chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których podstawę wymiaru 

stanowi ten przychód. 
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9a. W roku podatkowym łączne koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 9 pkt 

1-3, nie mogą przekroczyć kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali 

podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1. 

9aa. 
(7)

 W przypadku zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148, suma 

łącznych kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 9 pkt 1-3, oraz 

przychodów zwolnionych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 nie może w roku 

podatkowym przekroczyć kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali 

podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1. 

9b. Przepis ust. 9 pkt 3 stosuje się do przychodów uzyskiwanych z tytułu: 

1)   działalności twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury 

krajobrazu, inżynierii budowlanej, urbanistyki, literatury, sztuk plastycznych, 

wzornictwa przemysłowego, muzyki, fotografiki, twórczości audialnej i 

audiowizualnej, programów komputerowych, gier komputerowych, teatru, 

kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki 

ludowej oraz dziennikarstwa; 

2)   działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i 

cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki; 

3)   produkcji audialnej i audiowizualnej; 

4)   działalności publicystycznej; 

5)   działalności muzealniczej w dziedzinie wystawienniczej, naukowej, 

popularyzatorskiej, edukacyjnej oraz wydawniczej; 

6)   działalności konserwatorskiej; 

7)   prawa zależnego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, 1293, 1669, 

2445 i 2339), do opracowania cudzego utworu w postaci tłumaczenia; 

8)   działalności badawczo-rozwojowej, naukowej, naukowo-dydaktycznej, badawczej, 

badawczo-dydaktycznej oraz prowadzonej w uczelni działalności dydaktycznej. 

10. Jeżeli podatnik udowodni, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż wynikające z 

zastosowania normy procentowej określonej w ust. 9 pkt 1-4 i pkt 6, koszty uzyskania 

przyjmuje się w wysokości kosztów faktycznie poniesionych. Przepisy ust. 5 i ust. 5a pkt 

2 stosuje się odpowiednio. 
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10a. Przepis ust. 10 stosuje się również, jeżeli podatnik udowodni, że w roku podatkowym 

łączne koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 9 pkt 1-3, były wyższe niż 

kwota określona w ust. 9a. 

11. Jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 2, są niższe od 

wydatków na dojazd do zakładu lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, 

kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu podatku 

koszty te mogą być przyjęte przez pracownika w wysokości wydatków faktycznie 

poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi. 

11a. (uchylony). 

12. Do przychodów, o których mowa w art. 14, nie mają zastosowania koszty uzyskania 

przychodów określone w ust. 9. 

13. Przepisów ust. 2 pkt 3 i 4 oraz ust. 11 nie stosuje się w przypadku, gdy pracownik 

otrzymuje zwrot kosztów dojazdu do zakładu pracy, z wyjątkiem, gdy zwrócone koszty 

zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu. 

14. Koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia waluty wirtualnej stanowią 

udokumentowane wydatki bezpośrednio poniesione na nabycie waluty wirtualnej oraz 

koszty związane ze zbyciem waluty wirtualnej, w tym udokumentowane wydatki 

poniesione na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy o 

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 

15. Koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 14, są potrącane w tym roku 

podatkowym, w którym zostały poniesione, z zastrzeżeniem ust. 16. 

16. Nadwyżka kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 14, nad przychodami z 

odpłatnego zbycia waluty wirtualnej uzyskanymi w roku podatkowym powiększa koszty 

uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia waluty wirtualnej poniesione w 

następnym roku podatkowym. 

Art. 26ea. 

1. Podatnikowi, który w roku rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej poniósł 

stratę albo osiągnął dochód niższy od kwoty przysługującego za ten rok odliczenia 

określonego w art. 26e ust. 1, przysługuje kwota stanowiąca: 

[1)   18% nieodliczonego na podstawie art. 26e ust. 1 odliczenia - w przypadku podatnika 

opodatkowanego według zasad określonych w art. 27 ust. 1 albo] 
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<1) iloczyn najniższej stawki podatkowej określonej w skali, o której mowa w art. 27 

ust. 1, oraz nieodliczonego na podstawie art. 26e ust. 1 odliczenia – w przypadku 

podatnika opodatkowanego według zasad określonych w art. 27 ust. 1 albo> 

2)   19% nieodliczonego na podstawie art. 26e ust. 1 odliczenia - w przypadku podatnika 

opodatkowanego według zasad określonych w art. 30c. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się również w roku następującym bezpośrednio po roku rozpoczęcia 

działalności gospodarczej, jeżeli w tym roku podatnik, o którym mowa w ust. 1, jest 

mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców. 

3. Kwota wykazana przez podatnika w zeznaniu, przysługująca na podstawie ust. 1 lub 2, 

stanowi pomoc de minimis udzielaną w zakresie i na zasadach określonych w 

bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w 

ramach zasady de minimis. 

4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności 

gospodarczej, który w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie dwóch lat, 

licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, prowadził działalność 

gospodarczą samodzielnie lub jako wspólnik spółki niebędącej osobą prawną lub 

działalność taką prowadził małżonek tej osoby, jeżeli między małżonkami istniała w tym 

czasie wspólność majątkowa. 

5. Podatnik jest obowiązany do zwrotu, na zasadach określonych w ust. 5a, wykazanej w 

zeznaniu kwoty, przysługującej mu na podstawie ust. 1 lub 2, jeżeli przed upływem trzech 

lat podatkowych, licząc od końca roku podatkowego, za który złożył to zeznanie, 

zlikwiduje działalność gospodarczą lub zostanie postawiony w stan upadłości albo spółka 

niebędąca osobą prawną, której jest wspólnikiem, z której działalnością związany był 

zwrot, zostanie postawiona w stan likwidacji lub upadłości. 

5a. W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 5, podatnik jest obowiązany w 

zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym wystąpiły te okoliczności, do 

zwiększenia podatku o kwotę zwrotu, a w razie wystąpienia nadpłaty - do jej zmniejszenia 

o tę kwotę. 

6. Kwoty, o których mowa w ust. 1 i 2, podatnik wykazuje w zeznaniu, o którym mowa w art. 

45. 
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Art. 27. 

[1. Podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 29-30f, pobiera się od podstawy jego obliczenia 

według następującej skali: 

Podstawa obliczenia 

podatku w złotych 

 

Podatek wynosi 

ponad do 

  85 528 18% minus kwota zmniejszająca podatek 

  85 528   15 395 zł 04 gr + 32% 

nadwyżki ponad 85 528 zł 

 1a. Kwota zmniejszająca podatek, o której mowa w ust. 1, odliczana w rocznym obliczeniu 

podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7 lub w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, 

wynosi: 

1)    1440 zł - dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8000 zł; 

2)    1440 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 883 zł 98 gr x (podstawa 

obliczenia podatku - 8000 zł) ÷ 5000 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 

8000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł; 

3)    556 zł 02 gr - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i 

nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł; 

4)   556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556 zł 02 gr x (podstawa 

obliczenia podatku - 85 528 zł) ÷ 41 472 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej 

od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.] 

<1. Podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 29–30f, pobiera się od podstawy jego 

obliczenia według następującej skali: 

Podstawa obliczenia podatku w 

złotych Podatek wynosi 

ponad do 

 
85 528 17% 

minus kwota 

zmniejszająca 

podatek 
85 528 

 

14 539 zł 76 gr + 32% 

nadwyżki ponad 85 

528 zł 
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1a. Kwota zmniejszająca podatek, o której mowa w ust. 1, odliczana w rocznym 

obliczeniu podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7, lub w zeznaniu, o którym mowa 

w art. 45 ust. 1, wynosi: 

1) 1 360 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8 000 zł; 

2) 1 360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 

834 zł 88 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł 

– dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 

000 zł; 

3) 525 zł 12 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł 

i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł; 

4) 525 zł 12 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru:  

525 zł 12 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł  

– dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 

000 zł.> 

1b. Przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy: 

1)   w przypadku podatników, których dochody nie przekroczą kwoty stanowiącej górnej 

granicy pierwszego przedziału skali określonej w ust. 1 - kwota zmniejszająca 

podatek, o której mowa w ust. 1, wynosi [556 zł 02 gr]  <525 zł 12 gr> rocznie; 

2)   w przypadku podatników, których dochody przekroczą kwotę stanowiącą górną 

granicę pierwszego przedziału skali określonej w ust. 1 - zaliczki nie pomniejsza się o 

kwotę zmniejszającą podatek, o której mowa w pkt 1. 

1c. Wysokość kwoty zmniejszającej podatek, o której mowa w ust. 1a, podlega corocznie 

weryfikacji przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 

1d. Minister właściwy do spraw finansów publicznych przedkłada Radzie Ministrów, w 

terminie do 15 września roku, w którym dokonano weryfikacji: 

1)   informację o wynikach dokonanej weryfikacji; 

2)   propozycję zmiany kwoty zmniejszającej podatek na rok następny, w przypadku 

istotnego wzrostu kwoty minimum egzystencji dla jednoosobowego gospodarstwa 

ustalonego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. 

2. Jeżeli u podatników, którzy osiągają wyłącznie przychody z tytułu emerytur i rent 

niepodlegających podwyższeniu stosownie do art. 55 ust. 6, po odliczeniu podatku według 

skali określonej w ust. 1, pozostaje kwota przychodu niższa niż kwota stanowiąca 20% 
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górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej określonej w ust. 1, w stosunku 

rocznym, podatek określa się tylko w wysokości nadwyżki ponad tę kwotę. 

3. Przepis ust. 2 stosuje się, jeżeli prawo do określonych w nim świadczeń oraz obowiązek 

podatkowy istniały w dniu 1 stycznia 1992 r. lub powstały, poczynając od świadczeń 

należnych od tego dnia. 

4. (uchylony). 

5. (uchylony). 

5a. (uchylony). 

6. (uchylony). 

7. (uchylony). 

8. Jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, oprócz dochodów podlegających 

opodatkowaniu, zgodnie z ust. 1, osiągał również dochody z tytułu działalności 

wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów 

znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwolnione od podatku na 

podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów 

międzynarodowych - podatek określa się w następujący sposób: 

1)   do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się 

dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek 

według skali określonej w ust. 1; 

2)   ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów; 

3)   ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego 

opodatkowaniu podatkiem dochodowym. 

9. Jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, osiąga również dochody z tytułu 

działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł 

przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a umowa o 

unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowi o zastosowaniu metody określonej w 

ust. 8, lub z państwem, w którym dochody są osiągane, Rzeczpospolita Polska nie zawarła 

umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochody te łączy się z dochodami ze 

źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym 

przypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą 

podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Odliczenie to nie może jednak 

przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która 

proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym. 
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9a. W przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, uzyskującego wyłącznie dochody 

z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze 

źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie 

są zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub 

z państwem, w którym dochody są osiągane, Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o 

unikaniu podwójnego opodatkowania, zasady określone w ust. 9 stosuje się odpowiednio. 

10. (uchylony). 

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

kredytowych lub instytucji finansowych w rozumieniu odrębnych przepisów, w 

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

świadczenia; 

5)    (uchylony); 
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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%] <17%> przychodu; 

6)   (uchylony); 

7)   (uchylony); 

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 2018 r. poz. 37 i 1669 

oraz z 2019 r. poz. 14) - 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. z 2016 r. poz. 1776 oraz z 2018 r. poz. 2215) - w wysokości 10% przychodu; 

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 
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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, której przedmiotem są czynności związane z 

zarządzaniem, 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, której przedmiotem są czynności związane z 

zarządzaniem, 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, której przedmiotem są czynności związane z zarządzaniem, 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. Zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 4-4b, 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. 

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, 4-4b, 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 
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opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest 

możliwe pod warunkiem udokumentowania przez podatnika jego miejsca zamieszkania 

dla celów podatkowych certyfikatem rezydencji. 

10. 
(12)

 Do przychodów (dochodów) opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem, o którym 

mowa w ust. 1, przepisu art. 21 ust. 1 pkt 148 nie stosuje się. 

 

Art. 32. 

1. Zaliczki, o których mowa w art. 31, za miesiące od stycznia do grudnia, z zastrzeżeniem 

ust. 1a, wynoszą: 

[1)   za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód podatnika 

uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną 

granicę pierwszego przedziału skali - 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu; 

2)   za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód uzyskany od początku roku 

przekroczył kwotę, o której mowa w pkt 1 - 32% dochodu uzyskanego w danym 

miesiącu.] 

<1) za miesiące, w których dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym 

zakładzie pracy nie przekroczył kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego 

przedziału skali – 17% dochodu uzyskanego w danym miesiącu; 

2) za miesiąc, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym 

zakładzie pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego 

przedziału skali – 17% od tej części dochodu uzyskanego w tym miesiącu, która 

nie przekroczyła tej kwoty, i 32% od nadwyżki ponad kwotę stanowiącą górną 

granicę pierwszego przedziału skali;> 

1a. Jeżeli podatnik złoży płatnikowi oświadczenie, że za dany rok zamierza opodatkować 

dochody łącznie z małżonkiem bądź na zasadach określonych w art. 6 ust. 4, a za rok 

podatkowy przewidywane, określone w oświadczeniu: 

1)    dochody podatnika nie przekroczą górnej granicy pierwszego przedziału skali, a 

odpowiednio małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem 

renty rodzinnej - zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą [18%] 

<17%> dochodu uzyskanego w danym miesiącu i są dodatkowo pomniejszane za 

każdy miesiąc o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, o której mowa 

w art. 27 ust. 1b pkt 1; 
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2)   dochody podatnika przekroczą górną granicę pierwszego przedziału skali, a 

odpowiednio małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem 

renty rodzinnej lub dochody małżonka mieszczą się w niższym przedziale skali, 

zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą [18%] <17%> dochodu 

uzyskanego w danym miesiącu. 

1b. Płatnicy, którym podatnik złożył oświadczenie wymienione w ust. 1a, pobierają zaliczki 

według zasad określonych w ust. 1a pkt 1 i 2 począwszy od miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie. 

1c. W razie faktycznej zmiany stanu upoważniającego do obniżki zaliczek lub utraty 

możliwości do opodatkowania dochodów zgodnie z art. 6, podatnik jest zobowiązany 

poinformować o tym płatnika; w tym przypadku od miesiąca następującego po miesiącu, 

w którym podatnik przestał spełniać warunki do obniżki zaliczek, zaliczki są pobierane 

według zasad określonych w ust. 1. 

1d. (uchylony). 

1e. Jeżeli podatnik złoży płatnikowi oświadczenie, że za dany rok jego dochody przekroczą 

kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali, płatnik pobiera zaliczki 

począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone 

oświadczenie, bez pomniejszania o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, 

o której mowa w art. 27 ust. 1b pkt 1. 

1f. 
(13)

 Jeżeli podatnik złoży płatnikowi pisemny wniosek o pobór zaliczek bez stosowania 

zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148, płatnik pobiera zaliczki bez 

stosowania tego zwolnienia najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

otrzymał wniosek. Wniosek ten składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego. 

2. Za dochód, o którym mowa w ust. 1 i 1a, uważa się uzyskane w ciągu miesiąca przychody 

w rozumieniu art. 12 oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez 

płatnika, po odliczeniu kosztów uzyskania w wysokości określonej w art. 22 ust. 2 pkt 1 

albo 3 lub w ust. 9 pkt 1-3 oraz po odliczeniu potrąconych przez płatnika w danym 

miesiącu składek na ubezpieczenie społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b 

lub pkt 2a. Jeżeli świadczenia w naturze, świadczenia ponoszone za podatnika lub inne 

nieodpłatne świadczenia przysługują podatnikowi za okres dłuższy niż miesiąc, przy 

obliczaniu zaliczek za poszczególne miesiące przyjmuje się ich wartość w wysokości 

przypadającej na jeden miesiąc. Jeżeli nie jest możliwe określenie, jaka część tych 

świadczeń przypada na jeden miesiąc, a doliczenie całej wartości w miesiącu ich 
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uzyskania spowodowałoby niewspółmiernie wysoką zaliczkę w stosunku do wypłaty 

pieniężnej, zakład pracy, na wniosek podatnika, ograniczy pobór zaliczki za dany miesiąc 

i pobierze pozostałą część zaliczki w następnych miesiącach roku podatkowego. 

3. Zaliczkę obliczoną w sposób określony w ust. 1 pkt 1, ust. 1a i 2 pomniejsza się o kwotę 

stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, o której mowa w art. 27 ust. 1b pkt 1, 

jeżeli pracownik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złoży 

zakładowi pracy oświadczenie według ustalonego wzoru, w którym stwierdzi, że: 

1)   nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika; 

2)   nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub 

innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną; 

3)   nie osiąga dochodów, od których jest obowiązany opłacać zaliczki na podstawie art. 

44 ust. 3; 

4)   nie otrzymuje świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z Funduszu 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; 

5)   ten zakład pracy jest właściwy do stosowania tego zmniejszenia. 

3a. Oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, nie składa się, jeżeli stan faktyczny wynikający z 

oświadczenia złożonego w latach poprzednich nie uległ zmianie. 

3b. Obliczoną zaliczkę zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której 

mowa w art. 27b, pobranej w tym miesiącu przez zakład pracy ze środków podatnika. 

4. Zakład pracy nie zmniejsza zaliczki w sposób określony w ust. 3, jeżeli podatnik 

powiadomił go o zmianach stanu faktycznego wynikającego z oświadczenia. 

5. Zakład pracy przy obliczaniu zaliczki stosuje koszty uzyskania przychodów określone w 

art. 22 ust. 2 pkt 3, jeżeli pracownik złoży oświadczenie o spełnieniu warunku 

określonego w tym przepisie; przepisy ust. 3a i 4 stosuje się odpowiednio. 

6. Zakład pracy nie pobiera zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych przez 

pracownika z pracy wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod 

warunkiem że dochody te podlegają lub będą podlegać opodatkowaniu poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. Na wniosek podatnika zakład pracy pobiera zaliczki na 

podatek dochodowy, stosownie do przepisów ust. 1-5, z uwzględnieniem art. 27 ust. 9 i 

9a. 

7. Zakład pracy przy obliczaniu zaliczki nie stosuje kosztów uzyskania przychodów 

określonych w art. 22 ust. 9 pkt 1-3 od miesiąca, w którym otrzymał pisemne 

oświadczenie pracownika o rezygnacji z ich stosowania, albo od następnego miesiąca, 
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jeżeli w miesiącu, w którym otrzymał oświadczenie, nie miał możliwości pobrania 

zaliczki bez zastosowania tych kosztów. Oświadczenie to składa się odrębnie dla każdego 

roku podatkowego. 

 

 

USTAWA z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2126) 

 

Art. 1. 

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

r. poz. 1509, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1)   w art. 6 w ust. 10 wyrazy "terminie, o którym mowa w art. 45 ust. 1" zastępuje się 

wyrazami "upływie terminu określonego na złożenie zeznania"; 

2)   w art. 21 w ust. 35 wyrazy "w terminie określonym" zastępuje się wyrazami "przed 

upływem terminu określonego"; 

3)   w art. 25a w ust. 2i wyrazy "w terminie do dnia złożenia" zastępuje się wyrazami "przed 

upływem terminu na złożenie"; 

4)   w art. 26 w ust. 6b skreśla się wyrazy ", w szczególności jego nazwę i adres"; 

5)   w art. 26e w ust. 3i wyrazy "w terminie złożenia zeznania podatkowego" zastępuje się 

wyrazami "przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania"; 

6)   w art. 32: 

a)  w ust. 1: 

[–  pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

"1)        za miesiące, w których dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie 

pracy nie przekroczył kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali - 18% 

dochodu uzyskanego w danym miesiącu; 

2)         za miesiąc, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie 

pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali - 18% od 

tej części dochodu uzyskanego w tym miesiącu, która nie przekroczyła tej kwoty, i 32% od 

nadwyżki ponad kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali;",] 

–  dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

"3)  za miesiące następujące po miesiącu, o którym mowa w pkt 2 - 32% dochodu uzyskanego 

w danym miesiącu.", 
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b)  ust. 1e otrzymuje brzmienie: 

"1e) Jeżeli podatnik złoży płatnikowi oświadczenie, że za dany rok jego dochody przekroczą 

kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali, płatnik pobiera zaliczki bez 

pomniejszania o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, o której mowa w 

art. 27 ust. 1b pkt 1, od miesiąca, w którym otrzymał oświadczenie, albo od następnego 

miesiąca, jeżeli w miesiącu, w którym otrzymał oświadczenie, nie miał możliwości 

pobrania zaliczki bez takiego pomniejszenia.", 

c)  w ust. 3 wyrazy "ust. 1 pkt 1" zastępuje się wyrazami "ust. 1 pkt 1 i 2", 

d)  w ust. 3b wyrazy "Zaliczkę obliczoną w sposób określony w ust. 3" zastępuje się 

wyrazami "Obliczoną zaliczkę", 

e)  w ust. 7 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

"Zakład pracy przy obliczaniu zaliczki nie stosuje kosztów uzyskania przychodów 

określonych w art. 22 ust. 9 pkt 1-3 od miesiąca, w którym otrzymał pisemne 

oświadczenie pracownika o rezygnacji z ich stosowania, albo od następnego miesiąca, 

jeżeli w miesiącu, w którym otrzymał oświadczenie, nie miał możliwości pobrania 

zaliczki bez zastosowania tych kosztów."; 

7)   w art. 34: 

a)  ust. 2a otrzymuje brzmienie: 

"2a. Organ rentowy na pisemny wniosek podatnika oblicza i pobiera zaliczki na podatek 

dochodowy w ciągu roku bez pomniejszania o kwotę określoną w art. 32 ust. 3 od 

miesiąca, w którym otrzymał wniosek, albo od następnego miesiąca, jeżeli w miesiącu, w 

którym otrzymał wniosek, nie miał możliwości jego uwzględnienia.", 

b)  w ust. 7: 

–  we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy ", w terminie do końca lutego, po 

upływie roku podatkowego,", 

–  w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

"5)  którzy przed końcem roku podatkowego złożyli organowi rentowemu wniosek o 

niesporządzanie rocznego obliczenia podatku.", 

c)  po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu: 

"7a. Wniosek, o którym mowa w ust. 7 pkt 5, dotyczy również kolejnych lat podatkowych, 

chyba że przed upływem roku podatkowego podatnik wycofa wniosek o niesporządzanie 

rocznego obliczenia podatku.", 

d)  w ust. 8 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 
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"W przypadku gdy organ rentowy nie jest obowiązany do dokonania rocznego obliczenia 

podatku, o którym mowa w ust. 7, sporządza imienną informację o wysokości uzyskanego 

dochodu, według ustalonego wzoru, i przekazuje podatnikowi oraz urzędowi 

skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według 

miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o 

których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik 

urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje 

swoje zadania.", 

e)  w ust. 12 skreśla się zdanie czwarte, 

f)  dodaje się ust. 13 i 14 w brzmieniu: 

"13. Organ rentowy jest obowiązany: 

1)   pobrać różnicę, o której mowa w ust. 12, z dochodu za miesiąc, za który pobrana została 

ostatnia zaliczka - w przypadku gdy stosunek uzasadniający pobór zaliczek ustał w 

styczniu albo w lutym, albo 

2)   sporządzić i przekazać imienną informację o wysokości uzyskanego dochodu - w 

przypadku gdy nie ma możliwości pobrania różnicy, o której mowa w ust. 12, zgodnie z 

pkt 1. 

14. Imienna informacja o wysokości uzyskanego dochodu przekazana na podstawie ust. 13 

pkt 2 zastępuje roczne obliczenie podatku. W takim przypadku organ rentowy informuje 

podatnika o przyczynie i skutkach przekazania imiennej informacji o wysokości 

uzyskanego dochodu."; 

8)   w art. 35 w ust. 10 skreśla się wyrazy "w terminie do końca lutego roku następującego po 

roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4,"; 

9)   w art. 39: 

a)  w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

"Płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, są obowiązani przesłać podatnikowi i 

urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy 

według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku 

podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego 

naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych 

wykonuje swoje zadania, imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru.", 

b)  w ust. 2 skreśla się wyrazy ", z zastrzeżeniem ust. 5", 
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c)  w ust. 3 skreśla się wyrazy ", w terminie do końca lutego roku następującego po roku 

podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4,", 

d)  uchyla się ust. 5; 

10)  w art. 42: 

a)  w ust. 2: 

–  we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "W terminie do końca lutego roku następującego 

po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, płatnicy" zastępuje się wyrazem 

"Płatnicy", 

–  pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

"2)  w art. 3 ust. 2a, oraz urzędom skarbowym, przy pomocy których naczelnicy urzędów 

skarbowych właściwi w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonują swoje 

zadania, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym - imienne 

informacje sporządzone według ustalonego wzoru, również gdy płatnik w roku 

podatkowym sporządzał i przekazywał informacje w trybie przewidzianym w ust. 4.", 

b)  w ust. 3 wyrazy "ust. 2" zastępuje się wyrazami "ust. 2 pkt 2"; 

11)  w art. 42a w ust. 1 skreśla się wyrazy "w terminie do końca lutego następnego roku 

podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4,"; 

12)  w art. 42e: 

a)  w ust. 1 wyrazy "komornik sądowy" zastępuje się wyrazami "organ egzekucyjny", 

b)  w ust. 6 wyrazy "W terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z 

zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, płatnik" zastępuje się wyrazem "Płatnik"; 

13)  w art. 42f w ust. 6 wyrazy "art. 42 ust. 3" zastępuje się wyrazami "art. 42g ust. 2"; 

14)  po art. 42f dodaje się art. 42g w brzmieniu: 

"Art. 42g. 1. Płatnicy oraz podmioty, o których mowa w art. 42a, przesyłają roczne obliczenie 

podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7, oraz informacje, o których mowa w art. 34 ust. 

8, art. 35 ust. 10, art. 39 ust. 1 i 3, art. 42 ust. 2 pkt 1, art. 42a ust. 1 oraz art. 42e ust. 6: 

1)   urzędowi skarbowemu - w terminie do końca stycznia roku następującego po roku 

podatkowym; 

2)   podatnikowi - w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. 

2. W przypadku zaprzestania prowadzenia działalności przed upływem terminów, o których 

mowa w ust. 1, obowiązek przesłania rocznego obliczenia podatku oraz informacji, o 

których mowa w ust. 1, jest wykonywany nie później niż w dniu zaprzestania 

prowadzenia działalności."; 
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15)  w art. 44: 

a)  w ust. 1b w zdaniu drugim wyrazy "w terminie złożenia" zastępuje się wyrazami "przed 

upływem terminu określonego na złożenie", 

b)  w ust. 1f wyrazy "w terminie złożenia zeznania podatkowego" zastępuje się wyrazami 

"przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania", 

c)  w ust. 3a w zdaniu pierwszym wyrazy "w terminie złożenia zeznania podatkowego" 

zastępuje się wyrazami "przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania", 

d)  w ust. 6 skreśla się zdanie czwarte, 

e)  w ust. 7 w zdaniu drugim wyrazy "w terminie złożenia" zastępuje się wyrazami "przed 

upływem terminu określonego na złożenie", 

f)  w ust. 7i w pkt 2 i 3 wyrazy "terminem określonym dla złożenia" zastępuje się wyrazami 

"upływem terminu określonego na złożenie"; 

16)  w art. 45: 

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego 

wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w 

terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. 

Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku 

następującego po roku podatkowym.", 

b)  po ust. 3d dodaje się ust. 3e w brzmieniu: 

"3e. Jeżeli z zeznania wynika nadpłata, podatnik w tym zeznaniu może wskazać rachunek 

bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, którego jest 

posiadaczem albo współposiadaczem, inny niż związany z prowadzoną działalnością 

gospodarczą, na który ma nastąpić jej zwrot. Wskazany rachunek aktualizuje poprzednio 

zgłoszony rachunek służący do zwrotu podatku lub nadpłaty.", 

c)  w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

"Przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania podatnicy są obowiązani 

wpłacić:", 

d)  w ust. 5 wyrazy "w terminie złożenia" zastępuje się wyrazami "przed upływem terminu 

określonego na złożenie", 

e)  w ust. 6 skreśla się zdanie drugie, 

f)  w ust. 7 wyrazy "przed terminem" zastępuje się wyrazami "przed upływem terminu"; 

17)  w art. 45a pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
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"1)  zadania naczelnika urzędu skarbowego, o którym mowa w art. 39 ust. 1 i art. 42 ust. 2 pkt 

2, pełni organ wymieniony w art. 13a Ordynacji podatkowej;"; 

18)  art. 45ba otrzymuje brzmienie: 

"Art. 45ba. Roczne obliczenie podatku, informacje i deklaracje, o których mowa w art. 34 ust. 

7 i 8, art. 35 ust. 10, art. 38 ust. 1a i 1b, art. 39 ust. 1-4, art. 42 ust. 1a-4, art. 42a ust. 1 

oraz art. 42e ust. 5 i 6, składa się urzędowi skarbowemu za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej."; 

19)  w art. 45c w ust. 1 w pkt 1 wyrazy "w terminie określonym dla jego złożenia" zastępuje 

się wyrazami "przed upływem terminu określonego na jego złożenie"; 

20)  uchyla się art. 45ca-45cc; 

21)  po art. 45cc dodaje się art. 45cd-45cf w brzmieniu: 

"Art. 45cd. 1. Z dniem 15 lutego roku następującego po roku podatkowym organ podatkowy 

udostępnia podatnikowi za pośrednictwem portalu podatkowego zeznania, o których 

mowa w art. 45 ust. 1 oraz ust. 1a pkt 1 i 2, uwzględniając w nich dane będące w 

posiadaniu Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, w tym dane: 

1)   zawarte w rocznym obliczeniu podatku i informacjach, o których mowa w art. 34 ust. 7 i 

8, art. 35 ust. 10, art. 39 ust. 1 i 3, art. 42 ust. 2 pkt 1, art. 42a ust. 1 oraz art. 42e ust. 6; 

2)   o wpłaconych w trakcie roku podatkowego przez podatnika zaliczkach. 

2. Akceptacja przez podatnika udostępnionego zeznania przed upływem terminu określonego 

na jego złożenie bez wprowadzenia albo po wprowadzeniu w nim zmian oznacza złożenie 

zeznania w dniu dokonania akceptacji. 

3. Podatnik składa zeznanie na zasadach określonych w art. 45, jeżeli nie dokona akceptacji 

udostępnionego zeznania przed upływem terminu określonego na jego złożenie albo je 

odrzuci przed tym terminem. 

4. W przypadku podatnika, który oprócz dochodów wykazanych w rocznym obliczeniu 

podatku lub informacjach, o których mowa w art. 34 ust. 7 i 8, art. 35 ust. 10, art. 39 ust. 1 

i 3, art. 42 ust. 2 pkt 1, art. 42a ust. 1 oraz art. 42e ust. 6, nie uzyskał innych dochodów 

podlegających opodatkowaniu i wykazywanych w zeznaniach, o których mowa w art. 45 

ust. 1 lub ust. 1a pkt 1, niedokonanie akceptacji lub odrzucenia udostępnionego zeznania 

przed upływem terminu określonego na jego złożenie oznacza złożenie udostępnionego 

zeznania w ostatnim dniu tego terminu (automatyczna akceptacja). 

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się, jeżeli: 
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1)   organ rentowy dokonał rocznego obliczenia podatku, a podatek wynikający z tego 

obliczenia jest podatkiem należnym na podstawie art. 34 ust. 9; 

2)   podatnik złożył zeznanie, nie korzystając z zeznania udostępnionego przez organ 

podatkowy. 

6. Akceptacji oraz odrzucenia udostępnionego zeznania podatnik dokonuje za pośrednictwem 

portalu podatkowego. 

Art. 45ce. 1. W przypadku stwierdzenia przez organ podatkowy, że złożone zeznanie zawiera 

błędy lub oczywiste omyłki powstałe z winy organu podatkowego, organ podatkowy 

koryguje zeznanie, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień. Przepisy art. 274 § 

2-4 i 6 Ordynacji podatkowej stosuje się odpowiednio. 

2. Od zaległości związanych z korektą zeznania, o której mowa w ust. 1, nie nalicza się 

odsetek za zwłokę za okres od dnia następującego po upływie terminu płatności podatku 

do dnia upływu terminu do wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 274 § 3 

Ordynacji podatkowej. 

3. W przypadku gdy przed dokonaniem korekty zeznania przez organ podatkowy podatnik 

skoryguje zeznanie w zakresie, o którym mowa w ust. 1, od zaległości związanych z 

korektą zeznania nie nalicza się odsetek za zwłokę za okres od dnia następującego po 

upływie terminu płatności podatku do dnia złożenia korekty. 

Art. 45cf. 1. W przypadku braku wpłaty różnicy, o której mowa w art. 45 ust. 4 pkt 1 i 2, 

przez podatnika, o którym mowa w art. 45cd ust. 4, organ podatkowy w terminie miesiąca 

od dnia upływu terminu płatności informuje podatnika o obowiązku jej wpłaty w terminie 

7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

2. W przypadku dokonania wpłaty w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji, o której 

mowa w ust. 1, nie nalicza się odsetek za zwłokę za okres od dnia następującego po 

upływie terminu płatności różnicy, o której mowa w art. 45 ust. 4 pkt 1 i 2.". 

 

Art. 8. 

1. Przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do 

dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r. 

2. Do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2018 r.: 

1)   przepisy art. 26 ust. 6b, art. 34 ust. 7, 8, 12, 13 i 14, art. 35 ust. 10, art. 39 ust. 1-3, art. 

42 ust. 2 i 3, art. 42a, art. 42e ust. 6, art. 42f ust. 6, art. 42g, art. 45a pkt 1 oraz art. 

45ba ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą; 
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2)   przepisy art. 45 oraz art. 45cd-45cf ustawy zmienianej w art. 1, w zakresie dochodów, 

w tym terminu składania zeznania, wykazywanych w zeznaniu, o którym mowa w art. 

45: 

a)  ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 

osiąganych wyłącznie za pośrednictwem płatników lub podmiotów, o których 

mowa w art. 42a ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą, 

b)  ust. 1a pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1 

- stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą; 

3)   nie stosuje się przepisów art. 39 ust. 5 oraz art. 45ca-45cc ustawy zmienianej w art. 1 

w brzmieniu dotychczasowym. 

[3. Przepisy art. 32 ust. 1, 1e i 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą, stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 r.] 

<3. Przepisy art. 32 ust. 1 pkt 3, ust. 1e i 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od 

dnia 1 stycznia 2020 r.> 


