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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 21 listopada 2019 r. 

 

o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 13) 

 

 

 

USTAWA z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 2192 oraz z 2019 r. poz. 1622 i 1696) 

 

 

[o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych] 

 

<o Funduszu Solidarnościowym> 

 

[Art. 1. 

1.  Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zwany dalej "Funduszem", 

ma na celu wsparcie społeczne, zawodowe , zdrowotne oraz finansowe osób 

niepełnosprawnych. 

1a.  Fundusz może także wspierać działania w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami lub jej poprawy, osobom ze szczególnymi potrzebami, o których 

mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami (Dz. U. poz. 1696). 

2. Fundusz może posługiwać się skrótem nazwy w brzmieniu "Fundusz Solidarnościowy". 

3. Fundusz jest państwowym funduszem celowym, którego dysponentem jest minister właściwy 

do spraw zabezpieczenia społecznego.] 

 

<Art. 1. 

1. Fundusz Solidarnościowy, zwany dalej „Funduszem”, ma na celu wsparcie: 

1) społeczne, zawodowe, zdrowotne oraz finansowe osób niepełnosprawnych; 

2) finansowe emerytów i rencistów, o którym mowa w przepisach odrębnych. 
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2. Fundusz może wspierać działania w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami lub jej poprawy, osobom ze szczególnymi potrzebami, 

o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom 

ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. poz. 1696).  

3. Fundusz jest państwowym funduszem celowym, którego dysponentem jest minister 

właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.> 

 

Art. 3. 

1. Przychodami Funduszu są: 

1)   obowiązkowe składki na Fundusz, o których mowa w art. 4; 

2)   danina solidarnościowa, o której mowa w rozdziale 6a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. 

o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.), 

zwana dalej "daniną solidarnościową"; 

3)   odsetki od środków Funduszu pozostających na wyodrębnionych rachunkach 

bankowych, których obowiązek utworzenia wynika z obowiązujących przepisów lub 

umów, będących w dyspozycji kierownika jednostki organizacyjnej realizującej 

zadania finansowane ze środków Funduszu; 

4)   odsetki od wolnych środków finansowych przekazanych w zarządzanie ministrowi 

właściwemu do spraw finansów publicznych na warunkach określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 78g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 

1693); 

5)   dodatkowa opłata, o której mowa w art. 24 ust. 1a ustawy z dnia 13 października 1998 

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

6)   inne przychody. 

[1a. 
(3)

 Dysponent Funduszu, za zgodą ministra właściwego do spraw finansów publicznych, 

może zaciągać nieoprocentowane pożyczki, w tym z budżetu państwa, na uzupełnienie 

środków niezbędnych na wypłatę świadczenia uzupełniającego, kosztów obsługi wypłaty 

świadczenia uzupełniającego i kosztów obsługi wniosku, o których mowa w art. 11 ust. 1 

ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do 

samodzielnej egzystencji.] 
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<1a. Dysponent Funduszu, za zgodą ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych, może zaciągać nieoprocentowane pożyczki, w tym z budżetu państwa, 

na wypłatę:  

1) świadczenia uzupełniającego, kosztów obsługi wypłaty świadczenia 

uzupełniającego, kosztów obsługi wniosku o świadczenie uzupełniające oraz 

kosztów świadczeń zdrowotnych związanych z wydawaniem orzeczeń dla osób 

niezdolnych do samodzielnej egzystencji, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy 

z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do 

samodzielnej egzystencji (Dz. U. poz. 1622); 

2) jednorazowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów oraz 

kosztów obsługi wypłaty tego świadczenia, o których mowa w odrębnych 

przepisach; 

3) renty socjalnej, zasiłku pogrzebowego oraz kosztów ich obsługi, o których mowa 

w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2019 

r. poz. 1455, 1622 i 1818).> 

2. Wpłaconą na rachunek urzędu skarbowego daninę solidarnościową naczelnik urzędu 

skarbowego przekazuje na rachunek bankowy Funduszu w terminie: 

1)   trzech dni roboczych licząc od dnia 1 sierpnia roku, w którym jest składana deklaracja 

o wysokości daniny solidarnościowej - w przypadku daniny solidarnościowej 

zapłaconej w terminie jej zapłaty; 

2)   dwóch miesięcy od dnia wpływu daniny solidarnościowej na rachunek urzędu 

skarbowego, nie wcześniej jednak niż dnia 1 sierpnia roku, w którym powinna zostać 

złożona deklaracja o wysokości daniny solidarnościowej - w przypadku daniny 

solidarnościowej zapłaconej po upływie terminu jej zapłaty. 

 

[Art. 6b. 

1. Środki Funduszu przeznacza się również na finansowanie świadczenia uzupełniającego, o 

którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym 

dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, wraz z określonymi w tej ustawie 

kosztami obsługi wypłaty świadczenia uzupełniającego i kosztami obsługi wniosku, o 

których mowa w art. 11 ust. 1 tej ustawy. 

2. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego przekazuje na wyodrębniony 

rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasy Rolniczego 
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Ubezpieczenia Społecznego środki Funduszu na finansowanie świadczenia 

uzupełniającego wraz z kosztami obsługi wypłaty świadczenia uzupełniającego i kosztami 

obsługi wniosku, o których mowa w ust. 1, w terminie umożliwiającym wypłatę 

świadczenia uzupełniającego. 

3. Środki, o których mowa w ust. 1, przekazuje się na podstawie umowy zawartej między 

ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego a Zakładem Ubezpieczeń 

Społecznych oraz między ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego a 

Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 

4. Umowa powinna określać w szczególności wysokość środków na finansowanie świadczenia 

uzupełniającego, łączną wysokość kosztów obsługi wypłaty świadczenia uzupełniającego i 

kosztów obsługi wniosku, o których mowa ust. 1, tryb ich przekazywania oraz sposób 

rozliczenia otrzymanych środków.] 

<Art. 6b. 

1. Środki Funduszu przeznacza się również na finansowanie:  

1) świadczenia uzupełniającego, kosztów obsługi wypłaty świadczenia 

uzupełniającego, kosztów obsługi wniosku o świadczenie uzupełniające oraz 

kosztów świadczeń zdrowotnych związanych z wydawaniem orzeczeń dla osób 

niezdolnych do samodzielnej egzystencji, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy 

z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do 

samodzielnej egzystencji; 

2) jednorazowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów oraz 

kosztów obsługi wypłaty tego świadczenia, o których mowa w odrębnych 

przepisach; 

3) renty socjalnej, zasiłku pogrzebowego oraz kosztów ich obsługi, o których mowa 

w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej. 

2. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego przekazuje na wyodrębnione 

rachunki bankowe Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego i Narodowego Funduszu Zdrowia środki Funduszu na 

finansowanie wydatków, o których mowa w ust. 1, w terminie umożliwiającym 

wypłatę tych świadczeń. 

3. Środki przekazywane do Narodowego Funduszu Zdrowia zgodnie z ust. 2 wynoszą 

0,5% kwoty przeznaczonej na wypłatę świadczenia uzupełniającego. 
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4. Środki, o których mowa w ust. 1, przekazuje się na podstawie umów zawartych 

między ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego a odpowiednio 

Prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Prezesem Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego i Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia.> 

 

Art. 18.
 

1. Środki Funduszu na realizację programów oraz zadań, o których mowa w art. 6, 

przekazywane są podmiotom, o których mowa w art. 17, na wyodrębniony rachunek 

bankowy i stanowią koszty Funduszu. 

2. Środki Funduszu na realizację zadań, o których mowa w art. 6a, przekazane na rachunek 

Funduszu Dostępności stanowią koszty Funduszu. 

[3. 
(7)

 Środki Funduszu na realizację zadań, o których mowa w art. 6b, przekazane na 

wyodrębniony rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego stanowią koszty Funduszu.] 

<3. Środki Funduszu na realizację zadań, o których mowa w art. 6b ust. 1, przekazane 

na wyodrębnione rachunki bankowe Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego stanowią koszty Funduszu.> 

 

<Art. 18a. 

Do zmian w planie finansowym Funduszu umożliwiających realizację zadań, o których 

mowa w art. 6b, przepisów art. 29 ust. 11 i 12 oraz art. 52 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie stosuje się. Zmiany wymagają uzyskania 

zgody ministra właściwego do spraw finansów publicznych.> 

 

<Art. 31a. 

1. W roku 2019 środki na refundację jednorazowego świadczenia pieniężnego dla 

emerytów i rencistów, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. 

o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. (Dz. U. 

poz. 743), wypłacone z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych stanowią koszty 

Funduszu. 

2. W roku 2019 Fundusz przekazuje środki na refundację świadczenia, o którym mowa 

w ust. 1, do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 
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3. W roku 2019 minister właściwy do spraw finansów publicznych dokonuje wpłaty 

środków z budżetu państwa do Funduszu Rezerwy Demograficznej, zablokowanych 

w części 73 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie art. 177 ust. 1 pkt 3 

i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Przepisu 

art. 177 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie 

stosuje się. 

4. W roku 2019 Funduszowi zostanie udzielona nieoprocentowana pożyczka w kwocie do 

9 000 000 tys. zł ze środków Funduszu Rezerwy Demograficznej zgodnie z art. 59 ust. 

1 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. 

Zgoda ministra właściwego do spraw finansów publicznych, o której mowa w art. 3 

ust. 1a, nie jest wymagana.> 

Art. 36. 

1. [W latach 2019-2028 maksymalny limit wydatków będących skutkiem finansowym ustawy 

będzie wynosić łącznie 23 694 tys. zł, z tego:] 

<W latach 2019–2028 maksymalny limit wydatków będących skutkiem finansowym 

ustawy wynosi łącznie 32 244 tys. zł, z tego:> 

[1)   w części 44 - Zabezpieczenie społeczne w: 

a)  2019 r. - 750 tys. zł, 

b)  2020 r. - 800 tys. zł, 

c)  2021 r. - 800 tys. zł, 

d)  2022 r. - 800 tys. zł, 

e)  2023 r. - 800 tys. zł, 

f)  2024 r. - 800 tys. zł, 

g)  2025 r. - 800 tys. zł, 

h)  2026 r. - 800 tys. zł, 

i)  2027 r. - 800 tys. zł, 

j)  2028 r. - 800 tys. zł;] 

<1) w części 44 – Zabezpieczenie społeczne w: 

a) 2019 r. – 750 tys. zł, 

b) 2020 r. – 1750 tys. zł, 

c) 2021 r. – 1750 tys. zł, 

d) 2022 r. – 1750 tys. zł, 

e) 2023 r. – 1750 tys. zł, 
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f) 2024 r. – 1750 tys. zł, 

g) 2025 r. – 1750 tys. zł, 

h) 2026 r. – 1750 tys. zł, 

i) 2027 r. – 1750 tys. zł, 

j) 2028 r. – 1750 tys. zł;> 

2)   w części 85 - Województwa w: 

a)  2019 r. - 1488 tys. zł, 

b)  2020 r. - 1584 tys. zł, 

c)  2021 r. - 1584 tys. zł, 

d)  2022 r. - 1584 tys. zł, 

e)  2023 r. - 1584 tys. zł, 

f)  2024 r. - 1584 tys. zł, 

g)  2025 r. - 1584 tys. zł, 

h)  2026 r. - 1584 tys. zł, 

i)  2027 r. - 1584 tys. zł, 

j)  2028 r. - 1584 tys. zł. 

2. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczeniem przyjętego na dany rok 

budżetowy maksymalnego limitu wydatków zostanie zastosowany mechanizm 

korygujący, polegający na zmniejszeniu kosztów rzeczowych, związanych z obsługą 

realizacji zadań wynikających z ustawy. 

3. Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitów wydatków jest minister 

właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. 

4. Organem właściwym do wdrożenia mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 2, w 

zakresie części budżetowej 44 - Zabezpieczenie społeczne jest minister właściwy do 

spraw zabezpieczenia społecznego, a wojewodowie w zakresie części budżetowej 85 - 

Województwa. 

 

 

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

z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.) 
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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. 

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 
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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. 

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 
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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; 

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 
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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; 

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 
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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. 

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. 
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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 

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 
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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 

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 
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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)  
(10)

 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)  
(11)

 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)  
(12)

 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)   
(13)

 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 

miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a 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. 
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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. 
(14)

 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, 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 
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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 

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 
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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:] 

<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, Fundusz Solidarnościowy 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; 

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. 

UWAGA: 

pominięto ust. 6bc – 16 

Art. 23. 

1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: 

1)   wydatków na: 

a)  nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat 

za wieczyste użytkowanie gruntów, 

b)  nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż wymienione w lit. a 

środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również 

wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych 

części, 

c)  ulepszenie środków trwałych, które zgodnie z art. 22g ust. 17 powiększają wartość 

środków trwałych, stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych 

- wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę 

odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, są jednak 

kosztem uzyskania przychodów przy określaniu dochodu z odpłatnego zbycia 

rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d, oraz gdy odpłatne zbycie rzeczy i 

praw jest przedmiotem działalności gospodarczej, a także w przypadku odpłatnego 
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zbycia składników majątku związanych z działalnością gospodarczą, o których 

mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, bez względu na czas ich poniesienia; 

2)   (uchylony); 

3)   (uchylony); 

4)    odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanych według zasad 

określonych w art. 22a-22o, w części ustalonej od wartości samochodu 

przewyższającej kwotę: 

a)  225 000 zł - w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem 

elektrycznym w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o 

elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1124), 

b)  150 000 zł - w przypadku pozostałych samochodów osobowych; 

5)   strat w środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych w części 

pokrytej sumą odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1; 

6)   strat powstałych w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, 

jeżeli środki te utraciły przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju 

działalności; 

6a)   strat w środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych, jeżeli te 

środki lub wartości zostały przeniesione poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 

sposób określony w art. 30da; 

7)   odpisów i wpłat na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika; kosztem 

uzyskania przychodów są jednak: 

a)  podstawowe odpisy i wpłaty na te fundusze, jeżeli obowiązek lub możliwość ich 

tworzenia w ciężar kosztów określają odrębne ustawy, 

b)  odpisy i zwiększenia, które w rozumieniu przepisów o zakładowym funduszu 

świadczeń socjalnych obciążają koszty działalności pracodawcy, jeżeli środki 

pieniężne stanowiące równowartość tych odpisów i zwiększeń zostały wpłacone na 

rachunek Funduszu; 

8)   wydatków na: 

a)  spłatę pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych 

pożyczek (kredytów), z tym że kosztem uzyskania przychodów są wydatki na 

spłatę pożyczki (kredytu) w przypadku, gdy pożyczka (kredyt) była waloryzowana 

kursem waluty obcej, jeżeli: 
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–  pożyczkobiorca (kredytobiorca) w związku ze spłatą pożyczki (kredytu) zwraca 

kwotę kapitału większą niż kwota otrzymanej pożyczki (kredytu) - w wysokości 

różnicy pomiędzy kwotą zwrotu kapitału a kwotą otrzymanej pożyczki (kredytu), 

–  pożyczkodawca (kredytodawca) otrzymuje środki pieniężne stanowiące spłatę 

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

wysokości różnicy pomiędzy kwotą udzielonej pożyczki (kredytu) a kwotą 

zwróconego kapitału, 

b)  spłatę innych zobowiązań, w tym z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń, 

c)  umorzenie kapitałów pozostających w związku z utworzeniem (nabyciem), 

powiększeniem lub ulepszeniem źródła przychodów; 

9)   odsetek od własnego kapitału włożonego przez podatnika w źródło przychodów; 

9a)   odsetek od udziału kapitałowego wspólnika spółki niebędącej osobą prawną; 

10)   wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w 

przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną - także 

małżonków i małoletnich dzieci wspólników tej spółki; kosztem uzyskania 

przychodów jest jednak wynagrodzenie małżonka podatnika i małoletnich dzieci 

podatnika, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą 

prawną - także małżonków i małoletnich dzieci wspólników tej spółki, należne z 

tytułów określonych w art. 12 ust. 1, art. 13 pkt 2, 8 i 9 lub z tytułu odbywania praktyk 

absolwenckich, o których mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach 

absolwenckich (Dz. U. z 2018 r. poz. 1244), z zastrzeżeniem pkt 55 i art. 22 ust. 6ba; 

10a)   wartości pracy osób, o których mowa w art. 3 ustawy o zarządzie sukcesyjnym, na 

rzecz przedsiębiorstwa w spadku; 

11)  darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z tym że kosztem uzyskania przychodów są 

koszty wytworzenia lub cena nabycia produktów spożywczych, o których mowa w art. 

43 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku od towarów i usług, przekazanych na rzecz 

organizacji pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy o działalności 

pożytku publicznego, z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności charytatywnej 

prowadzonej przez te organizacje; 

12)  podatku dochodowego, podatku od spadków i darowizn; 

13)  jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w 

wysokości określonej przez właściwego ministra oraz dodatkowej składki 

ubezpieczeniowej w przypadku stwierdzenia pogorszenia warunków pracy; 
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14)  kosztów egzekucyjnych związanych z niewykonaniem zobowiązań; 

15)  grzywien i kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu karnym, karnym 

skarbowym, administracyjnym i w sprawach o wykroczenia oraz odsetek od tych 

grzywien i kar; 

16)  kar, opłat i odszkodowań oraz odsetek od tych zobowiązań z tytułu: 

a)  nieprzestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska, 

b)  niewykonania nakazów właściwych organów nadzoru i kontroli dotyczących 

uchybień w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy; 

  16a) dodatkowej opłaty produktowej, o której mowa w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 11 

maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi 

odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1932), z tym że kosztem 

uzyskania przychodów jest poniesiona opłata produktowa, o której mowa w art. 12 

ust. 2 tej ustawy; 

16b) dodatkowej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów, o której mowa w art. 17 ust. 2 

ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 578 i 1479), z tym że kosztem uzyskania przychodów są 

poniesione opłaty, o których mowa w art. 14 ust. 1 oraz art. 28a ust. 1 tej ustawy, z 

wyłączeniem połowy opłaty ustalonej zgodnie z art. 28a ust. 4 tej ustawy; 

  16c) dodatkowej opłaty produktowej, o której mowa w art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 11 

września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1466 i 1479 oraz z 2019 r. poz. 125), z tym że kosztem uzyskania przychodów 

jest poniesiona opłata, o której mowa w art. 72 ust. 2 tej ustawy; 

  16d) dodatkowej opłaty produktowej, o której mowa w art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2019 r. poz. 521), z tym że 

kosztem uzyskania przychodów są poniesione wydatki, o których mowa w art. 37 ust. 

4, oraz poniesione opłaty, o których mowa w art. 38 ust. 2 tej ustawy; 

16e)   dodatkowej opłaty produktowej, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 13 

czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 

2019 r. poz. 542), z tym że kosztem uzyskania przychodów jest poniesiona opłata 

produktowa, o której mowa w art. 34 ust. 2 tej ustawy; 

17)  wierzytelności odpisanych jako przedawnione; 
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18)  odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych 

należności, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Ordynacja podatkowa; 

19)  kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych 

robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoki w 

usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług; 

20)   wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, z wyjątkiem wierzytelności lub ich 

części, które uprzednio na podstawie art. 14 zostały zarachowane jako przychody 

należne i których nieściągalność została udokumentowana w sposób określony w ust. 

2; 

21)  odpisów aktualizujących, z tym że kosztem uzyskania przychodów są odpisy 

aktualizujące wartość należności, określone w ustawie o rachunkowości, od tej części 

należności, która była uprzednio zaliczona na podstawie art. 14 do przychodów 

należnych, a ich nieściągalność została uprawdopodobniona na podstawie ust. 3; 

22)  rezerw, jeżeli obowiązek ich tworzenia w ciężar kosztów nie wynika z odrębnych 

ustaw; nie są jednak kosztem uzyskania przychodów rezerwy utworzone zgodnie z 

ustawą o rachunkowości; 

23)  kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, 

zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych; 

24)  (uchylony); 

25)   (uchylony); 

26)  kwot dodatkowych opłat rocznych za niezabudowanie bądź niezagospodarowanie 

gruntów w określonym terminie, wynikającym z przepisów o gospodarce 

nieruchomościami; 

27)  udzielonych pożyczek, w tym straconych pożyczek; 

28)  (uchylony); 

29)  wpłat, o których mowa w art. 21 ust. 1 i w art. 23 ustawy o rehabilitacji zawodowej; 

30)  składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest 

obowiązkowa, z wyjątkiem: 

a)  wpłat podatników prowadzących działalność gospodarczą w dziedzinie turystyki, 

wypoczynku, sportu i rekreacji na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej, 

b)   składek na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców, 

działających na podstawie odrębnych ustaw - do wysokości łącznie 
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nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,25% kwoty 

wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących 

podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne; jeżeli przedsiębiorca nie 

wypłacał tych wynagrodzeń, kwota składek zaliczana do kosztów uzyskania 

przychodów w roku podatkowym nie może przekroczyć kwoty 250 zł; 

31)  kosztów uzyskania przychodów ze źródeł przychodów znajdujących się na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł w ogóle nie 

podlegają opodatkowaniu albo są zwolnione od podatku dochodowego; 

32)  naliczonych, lecz niezapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym 

również od pożyczek (kredytów); 

33)  odsetek, prowizji i różnic kursowych od pożyczek (kredytów) zwiększających koszty 

inwestycji w okresie realizacji tych inwestycji; 

34)   strat z odpłatnego zbycia wierzytelności, w tym w sposób określony w art. 17 ust. 1 

pkt 9, z wyjątkiem wierzytelności lub jej części, które uprzednio na podstawie art. 14 

zostały zarachowane jako przychód należny - do wysokości uprzednio zarachowanej 

jako przychód należny; 

34a)   strat w części niepokrytej przychodami uzyskanymi z nabytych wierzytelności, w 

tym nabytego pakietu wierzytelności; 

34b)   wydatków na nabycie wierzytelności, jeżeli wierzytelność ta uprzednio została 

zbyta przez podatnika lub spółkę niebędącą osobą prawną, w której podatnik jest 

wspólnikiem - w części przekraczającej przychód uzyskany przez podatnika z tego 

uprzedniego lub pierwszego zbycia; 

35)  (uchylony); 

36)  wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich 

samochodów na potrzeby wykonywanej działalności: 

a)  w celu odbycia podróży służbowej (jazdy zamiejscowe) w wysokości 

przekraczającej kwotę ustaloną przy zastosowaniu stawek za jeden kilometr 

przebiegu pojazdu, 

b)  w jazdach lokalnych - w wysokości przekraczającej wysokość miesięcznego 

ryczałtu pieniężnego albo w wysokości przekraczającej stawki za jeden kilometr 

przebiegu pojazdu, 

określonych w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra; 
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[37)   składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy, Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i inne fundusze celowe utworzone na podstawie 

odrębnych ustaw - od nagród i premii wypłaconych w gotówce lub papierach 

wartościowych z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym;] 

<37) składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy, Fundusz 

Solidarnościowy i inne fundusze celowe utworzone na podstawie odrębnych 

ustaw – od nagród i premii wypłaconych w gotówce lub papierach wartościowych 

z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym;> 

37a)   wpłat dokonywanych do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 

ustawie o pracowniczych planach kapitałowych - od nagród i premii wypłaconych z 

dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym; 

38)   wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów 

(akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów 

uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania 

przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz 

papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów 

wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w 

funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e; 

38a) wydatków związanych z nabyciem pochodnych instrumentów finansowych - do 

czasu realizacji praw wynikających z tych instrumentów albo rezygnacji z realizacji 

praw wynikających z tych instrumentów albo ich odpłatnego zbycia - o ile wydatki te, 

stosownie do art. 22g ust. 3 i 4, nie powiększają wartości początkowej środka trwałego 

oraz wartości niematerialnych i prawnych; 

38b)   zapłaconych odsetek i prowizji od kredytu, za który nabyto papiery wartościowe, 

udziały (akcje), udziały w spółdzielni lub pochodne instrumenty finansowe, 

przypadających proporcjonalnie na tę część kredytu, która nie została wydatkowana na 

nabycie tych papierów wartościowych, udziałów (akcji), udziałów w spółdzielni lub 

pochodnych instrumentów finansowych; 

38c)   wydatków poniesionych przez wspólnika na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) 

przekazywanych spółce nabywającej w drodze wymiany udziałów; wydatki te 

stanowią koszt uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia lub umorzenia 

otrzymanych za nie udziałów (akcji) spółki nabywającej, ustalony zgodnie z pkt 38 i 

art. 22 ust. 1f; 
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38d)   poniesionych wydatków związanych z zamianą waluty wirtualnej na inną walutę 

wirtualną; 

39)  (uchylony); 

40)   umorzonych pożyczek, jeżeli ich umorzenie nie jest związane z postępowaniem 

restrukturyzacyjnym lub postępowaniem upadłościowym; 

41)   umorzonych wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności lub jej części, które 

uprzednio na podstawie art. 14 zostały zarachowane jako przychody należne - do 

wysokości zarachowanej jako przychód należny; 

42)   wydatków pracodawcy na działalność socjalną, o której mowa w przepisach o 

zakładowym funduszu świadczeń socjalnych; kosztem uzyskania przychodów są 

jednak świadczenia urlopowe wypłacone zgodnie z przepisami o zakładowym 

funduszu świadczeń socjalnych oraz koszty, o których mowa w art. 22 ust. 1p pkt 2; 

43)  podatku od towarów i usług, z tym że jest kosztem uzyskania przychodów: 

a)  podatek naliczony: 

–  jeżeli podatnik zwolniony jest od podatku od towarów i usług lub nabył towary i 

usługi w celu wytworzenia albo odprzedaży towarów lub świadczenia usług 

zwolnionych od podatku od towarów i usług, 

–  w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 

podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od 

towarów i usług - jeżeli naliczony podatek od towarów i usług nie powiększa 

wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, 

b)  podatek należny: 

–  w przypadku importu usług oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, jeżeli 

nie stanowi on podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od 

towarów i usług; kosztem uzyskania przychodów nie jest jednak podatek należny 

w części przekraczającej kwotę podatku od nabycia tych towarów i usług, która 

mogłaby stanowić podatek naliczony w rozumieniu przepisów o podatku od 

towarów i usług, 

–  w przypadku przekazania lub zużycia przez podatnika towarów lub świadczenia 

usług na potrzeby reprezentacji i reklamy, obliczony zgodnie z odrębnymi 

przepisami, 

–  od nieodpłatnie przekazanych towarów, obliczony zgodnie z odrębnymi przepisami, 

w przypadku gdy wyłącznym warunkiem ich przekazania jest uprzednie nabycie 
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przez otrzymującego towarów lub usług od przekazującego w określonej ilości lub 

wartości, 

c)   kwota podatku od towarów i usług, nieuwzględniona w wartości początkowej 

środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, podlegających 

amortyzacji zgodnie z art. 22a-22o, lub dotycząca innych rzeczy lub praw 

niebędących środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi 

podlegającymi tej amortyzacji - w tej części, w jakiej dokonano korekty 

powodującej zmniejszenie podatku odliczonego zgodnie z przepisami ustawy o 

podatku od towarów i usług; 

44)  strat powstałych w wyniku nieobjętych zwolnieniem od podatku akcyzowego 

ubytków wyrobów akcyzowych oraz podatku akcyzowego od tych ubytków; 

45)  odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 

dokonywanych, według zasad określonych w art. 22a-22o, od tej części ich wartości, 

która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym 

zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od 

podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w 

jakiejkolwiek formie; 

45a) odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych: 

a)   nabytych nieodpłatnie, z wyjątkiem nabytych w drodze spadku, jeżeli: 

–  nabycie to nie stanowi przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub 

praw lub 

–  dochód z tego tytułu jest zwolniony od podatku dochodowego, lub 

–  nabycie to korzysta ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, lub 

–  nabycie to stanowi dochód, od którego na podstawie odrębnych przepisów 

zaniechano poboru podatku, 

b)  jeżeli przed dniem 1 stycznia 1995 r. zostały nabyte lecz niezaliczone do środków 

trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych, 

c)  oddanych do nieodpłatnego używania - za miesiące, w których składniki te były 

oddane do nieodpłatnego używania; 

45b)   odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej wartości niematerialnych i 

prawnych wniesionych do spółki niebędącej osobą prawną w postaci wkładu 

niepieniężnego, stanowiących równowartość uzyskanych informacji związanych z 
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wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-

how); 

45c)   odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej wartości niematerialnych i 

prawnych, o których mowa w art. 22b ust. 1 pkt 4-7, jeżeli uprzednio te prawa lub 

wartości były przez podatnika lub spółkę niebędącą osobą prawną, której jest 

wspólnikiem, nabyte lub wytworzone a następnie zbyte - w części przekraczającej 

przychód uzyskany przez podatnika z ich uprzedniego zbycia; 

46)   poniesionych wydatków z tytułu kosztów używania, stanowiącego własność 

podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, samochodu osobowego 

niebędącego składnikiem majątku, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, oraz składek 

na ubezpieczenie takiego samochodu; te wydatki i składki w wysokości 20% stanowią 

jednak koszty uzyskania przychodów pod warunkiem, że samochód ten jest 

wykorzystywany również do celów związanych z działalnością gospodarczą 

prowadzoną przez podatnika; 

46a)   25% poniesionych wydatków, z zastrzeżeniem pkt 36, z tytułu kosztów używania 

samochodu osobowego, innego niż określony w pkt 46, na potrzeby prowadzonej 

przez podatnika działalności gospodarczej - jeżeli samochód osobowy jest 

wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą 

prowadzoną przez podatnika; 

47)   składek na ubezpieczenie samochodu osobowego, innego niż określony w pkt 46, w 

wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 

150 000 zł pozostaje do wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia; 

47a)   dotyczących samochodu osobowego opłat wynikających z umowy leasingu, o której 

mowa w art. 23a pkt 1, umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym 

charakterze, z wyjątkiem opłat z tytułu składek na ubezpieczenie samochodu 

osobowego, w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w 

jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego 

przedmiotem tej umowy; 

48)  strat powstałych w wyniku utraty lub likwidacji samochodów oraz kosztów ich 

remontów powypadkowych, jeżeli samochody nie były objęte ubezpieczeniem 

dobrowolnym; 

49)  wydatków poniesionych na zakup zużywających się stopniowo rzeczowych 

składników majątku przedsiębiorstwa, niezaliczanych zgodnie z odrębnymi 
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przepisami do środków trwałych - w przypadku stwierdzenia, że składniki te nie są 

wykorzystywane dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, lecz służą celom 

osobistym podatnika, pracowników lub innych osób, albo bez uzasadnienia znajdują 

się poza siedzibą przedsiębiorstwa; 

50)  opłat sankcyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wpłacie do 

budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego; 

51)  kosztów utrzymania zakładowych obiektów socjalnych, w części pokrytej ze środków 

zakładowego funduszu świadczeń socjalnych; 

52)  wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność 

gospodarczą i osób z nimi współpracujących - w części przekraczającej wysokość diet 

przysługujących pracownikom, określoną w odrębnych przepisach wydanych przez 

właściwego ministra; 

53)  (uchylony); 

54)  strat (kosztów) powstałych w wyniku utraty dokonanych przedpłat (zaliczek, 

zadatków) w związku z niewykonaniem umowy; 

55)   niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, 

świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 ust. 1 i 6, art. 13 pkt 

2 i 4-9 oraz w art. 18, świadczeń pieniężnych z tytułu odbywania praktyk 

absolwenckich, o których mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach 

absolwenckich, świadczeń pieniężnych z tytułu odbywania stażu uczniowskiego, o 

którym mowa w art. 121a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, a 

także zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakład 

pracy, z zastrzeżeniem art. 22 ust. 6ba; 

  55a) nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 

37 oraz art. 22 ust. 6bb, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o 

systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek; 

55aa)   niedokonanych wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 

ustawie o pracowniczych planach kapitałowych, w części finansowanej przez podmiot 

zatrudniający, z zastrzeżeniem pkt 37a; 

  55b)   należnych, wypłaconych, dokonanych lub postawionych do dyspozycji wypłat, 

świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 ust. 1 i art. 13 pkt 2, 

5 i 7-9 cudzoziemcowi, który w okresie świadczenia pracy lub wykonywania osobiście 

działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie posiadał ważnego, 
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wymaganego na podstawie odrębnych przepisów, dokumentu uprawniającego do 

pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także składek z tytułu tych 

należności w części finansowanej przez płatnika składek oraz zasiłków pieniężnych z 

ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakład pracy temu cudzoziemcowi; 

56)   wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o 

których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 29b, 46, 47a, 47d, 116, 122, 129, 136 i 137; 

57)   składek opłaconych przez pracodawcę z tytułu zawartych lub odnowionych umów 

ubezpieczenia na rzecz pracowników, z wyjątkiem umów dotyczących ryzyka, o 

którym mowa w dziale I w grupach 1, 3 i 5 oraz w dziale II w grupach 1 i 2 załącznika 

do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 381 i 730), jeżeli uprawnionym do otrzymania 

świadczenia nie jest pracodawca i umowa ubezpieczenia w okresie 5 lat, licząc od 

końca roku kalendarzowego, w którym ją zawarto lub odnowiono, wyklucza: 

a)  wypłatę kwoty stanowiącej wartość odstąpienia od umowy, 

b)  możliwość zaciągania zobowiązań pod zastaw praw wynikających z umowy, 

c)  wypłatę z tytułu dożycia wieku oznaczonego w umowie; 

58)  składek na ubezpieczenie zdrowotne, opłaconych w roku podatkowym przez 

podatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych; 

59)  dodatkowej opłaty wymierzanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na 

podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych; 

60)  (uchylony); 

61)  poniesionych wydatków oraz wartości przekazanych rzeczy, praw lub wykonanych 

usług, wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej 

umowy, w szczególności w związku z popełnieniem przestępstwa określonego w art. 

229 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 i 

2077 oraz z 2019 r. poz. 730, 858, 870 i 1135); 

62)   podatku od wydobycia niektórych kopalin; 

63)  
(16)

 (uchylony); 

64)   wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z 

praw i wartości, o których mowa w art. 22b ust. 1 pkt 4-7, nabytych lub 

wytworzonych przez podatnika lub spółkę niebędącą osobą prawną, której jest 
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wspólnikiem, a następnie zbytych - w części przekraczającej przychód uzyskany przez 

podatnika z ich zbycia; 

65)   podatku, o którym mowa w art. 30g; 

66)   daniny solidarnościowej, o której mowa w rozdziale 6a. 

2. Za wierzytelności, o których mowa w ust. 1 pkt 20, uważa się te wierzytelności, których 

nieściągalność została udokumentowana: 

1)   postanowieniem o nieściągalności, uznanym przez wierzyciela jako odpowiadające 

stanowi faktycznemu, wydanym przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego, 

albo 

2)    postanowieniem sądu o: 

a)  oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek niewypłacalnego 

dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza 

jedynie na zaspokojenie tych kosztów, lub 

b)  umorzeniu postępowania upadłościowego, jeżeli zachodzi okoliczność, o której 

mowa w lit. a, lub 

c)  zakończeniu postępowania upadłościowego, albo 

3)   protokołem sporządzonym przez podatnika, stwierdzającym, że przewidywane koszty 

procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo 

wyższe od jej kwoty. 

3. Nieściągalność wierzytelności, w przypadku określonym w ust. 1 pkt 21, uznaje się za 

uprawdopodobnioną, w szczególności gdy: 

1)    dłużnik zmarł, został wykreślony z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, postawiony w stan likwidacji lub została ogłoszona jego upadłość albo 

2)    zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne lub został złożony wniosek o 

zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu, o którym mowa w 

ustawie z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, lub zostało wszczęte 

postępowanie ugodowe w rozumieniu przepisów o restrukturyzacji finansowej 

przedsiębiorstw i banków, albo 

3)   wierzytelność została zasądzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana na 

drogę postępowania egzekucyjnego, albo 

4)   wierzytelność jest kwestionowana przez dłużnika, na drodze powództwa sądowego. 

3a. (uchylony). 
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3b. W przypadku gdy opłata, w tym czynsz, z tytułu umowy leasingu, o której mowa w art. 

23a pkt 1, umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze została 

skalkulowana w sposób obejmujący koszty eksploatacji samochodu osobowego, przepis 

ust. 1 pkt 46a stosuje się do tej części opłaty, która obejmuje koszty eksploatacji 

samochodu osobowego. 

3c. Przepis ust. 1 pkt 43 lit. c 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. 

[3d. Przepis ust. 1 pkt 55a stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 37 oraz art. 22 

ust. 6bb, do składek na Fundusz Pracy, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.] 

<3d. Przepis ust. 1 pkt 55a stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 37 oraz 

art. 22 ust. 6bb, do składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz 

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.> 

UWAGA: 

pominięto ust. 3e – 9 

 

 

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

z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.) 

Art. 15. 

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

źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z 

wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Koszty poniesione w walutach obcych 

przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z 

ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. 

1a. (uchylony). 

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. 11c, poprzez prawidłowe 
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zastosowanie metod, o których mowa w art. 11d ust. 1-3, spełniającą warunki, o 

których mowa w art. 11e pkt 1 i 2; 

2)   korektę cen transferowych zwiększającą koszty uzyskania przychodów, 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. 

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

zgodnie z ust. 1, a także: 

1)   rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe utworzone dla celów rachunkowości zgodnie z 

odrębnymi przepisami - do wysokości stanowiącej przyrost tych rezerw na koniec 

roku podatkowego w stosunku do ich stanu na początek roku; przy ustalaniu zaliczek, 

o których mowa w art. 25, kosztem uzyskania przychodu jest przyrost stanu rezerw 

techniczno-ubezpieczeniowych utworzonych dla celów rachunkowości na koniec 

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

roku podatkowego; 

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

jeżeli równowartość odpisów zwiększy środki funduszu; 

3)   (uchylony). 

1c. (uchylony). 

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

zapewnienie prawidłowej realizacji pracowniczego programu emerytalnego w rozumieniu 

przepisów o pracowniczych programach emerytalnych. 

1da. Kosztami uzyskania przychodów są również wydatki poniesione przez podmiot 

zatrudniający na zapewnienie prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z ustawy 

o pracowniczych planach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 4ga. 

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

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

1)   wydatki poniesione na pokrycie kosztów działalności otwartego funduszu 

emerytalnego; 

2)   kwoty przekazane na rachunek rezerwowy otwartego funduszu emerytalnego; 

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

środki zgromadzone na rachunku rezerwowym tego funduszu są niewystarczające na 

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

sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2018 

r. poz. 1906 i 2215) - do wysokości określonej w odrębnych przepisach; 

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

wymienionej w pkt 4. 

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

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

1)   wydatki poniesione na pokrycie kosztów działalności pracowniczego funduszu 

emerytalnego; 

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

wymienionej w ust. 1e pkt 4. 

1g. U pracodawców będących akcjonariuszami pracowniczego towarzystwa emerytalnego 

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

także: 

1)   wydatki poniesione na pokrycie kosztów działalności pracowniczego towarzystwa 

emerytalnego; 

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

wymienionej w ust. 1e pkt 4. 

1h. W bankach kosztem uzyskania przychodów są także: 

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

dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe; 

2)    strata ze zbycia funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy 

inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny wierzytelności z tytułu 

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

wartością wierzytelności z tytułu udzielonego przez bank kredytu (pożyczki) - do 

wysokości kwoty udzielonego kredytu (pożyczki), z wyłączeniem odsetek, prowizji i 

opłat, jeżeli opóźnienie w spłacie kapitału tego kredytu (pożyczki) lub odsetek 

przekracza 12 miesięcy; 

3)   przekazane funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy 

inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny: 

a)  pożytki z sekurytyzowanych wierzytelności, 

b)  kwoty główne z sekurytyzowanych wierzytelności, 

c)  kwoty uzyskane z tytułu realizacji zabezpieczeń sekurytyzowanych wierzytelności 
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- objęte umową o subpartycypację; 

4)   zwrócone funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy inwestycyjnych 

tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny kwoty uzyskane ze zbycia tym podmiotom praw 

do strumienia pieniądza z sekurytyzowanych wierzytelności z tytułu kredytów 

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

przeniesienie praw do takich wierzytelności, jeżeli bank wykazał przychód na 

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

kredytu (pożyczki) na podstawie pkt 3 lit. b lub c. 

1ha. W spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych kosztem uzyskania 

przychodów są także: 

1)   strata ze zbycia funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy 

inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny wierzytelności z tytułu 

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

wartością wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek) - do wysokości uprzednio 

utworzonego na tę część wierzytelności odpisu aktualizującego zaliczonego do 

kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z niniejszą ustawą; 

2)   przekazane funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy 

inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny: 

a)  pożytki z sekurytyzowanych wierzytelności, 

b)  kwoty główne z sekurytyzowanych wierzytelności, 

c)  kwoty uzyskane z tytułu realizacji zabezpieczeń sekurytyzowanych wierzytelności 

-   objęte umową o subpartycypację; 

3)   zwrócone funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy inwestycyjnych 

tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny kwoty uzyskane ze zbycia tym podmiotom praw 

do strumienia pieniądza z sekurytyzowanych wierzytelności z tytułu kredytów 

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

przeniesienie praw do takich wierzytelności, jeżeli kasa wykazała przychód na 

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

kredytu (pożyczki) na podstawie pkt 2 lit. b lub c. 

1i. 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. 12 ust. 5-6a, został określony przychód, a także w przypadku 

odpłatnego zbycia rzeczy, praw lub innych świadczeń będących przedmiotem wykonania 
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świadczenia niepieniężnego, o którym mowa w art. 14a, kosztem uzyskania przychodów z 

ich odpłatnego zbycia, z uwzględnieniem aktualizacji dokonanej zgodnie z odrębnymi 

przepisami, jest odpowiednio: 

1)  wartość przychodu określonego na podstawie art. 12 ust. 5 i 6 albo 

2)  wartość przychodu określonego na podstawie art. 12 ust. 5a i 6a 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. 14a, 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. 16h ust. 1 pkt 1. 

1ia. W przypadku, o którym mowa w ust. 1i pkt 3, przepis art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a stosuje się 

odpowiednio. 

1j. 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 w spółdzielni - ustala się koszt 

uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7, w wysokości: 

1)   wartości początkowej przedmiotu wkładu, zaktualizowanej zgodnie z odrębnymi 

przepisami, pomniejszonej o dokonaną przed wniesieniem tego wkładu sumę odpisów 

amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, jeżeli przedmiotem wkładu 

niepieniężnego są środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne; 

2)   wartości: 

a)   określonej zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 - 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. 16 ust. 1 pkt 8, 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. 1k, 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 
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- jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są udziały (akcje) w spółce albo wkłady 

w spółdzielni; 

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

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

niż wartość wkładu z tytułu tej pożyczki (kredytu) określona zgodnie z art. 12 ust. 1 

pkt 7 - jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego jest wierzytelność z tytułu tej 

pożyczki (kredytu); 

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

jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego jest wierzytelność zaliczona uprzednio do 

przychodów należnych podmiotu wnoszącego ten wkład; 

3)   faktycznie poniesionych, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, 

wydatków na nabycie lub wytworzenie, innych niż wymienione w pkt 1-2b 

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. 

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

niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji) w spółce, koszt uzyskania 

przychodów ustala się w wysokości: 

1)    określonej zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 - 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; 

1a)  wartości początkowej składnika majątkowego, o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy 

o partnerstwie publiczno-prywatnym, będącego przedmiotem wkładu własnego, o 

którym mowa w art. 2 pkt 5 tej ustawy, zaktualizowanej zgodnie z odrębnymi 

przepisami, pomniejszonej o dokonaną przed wniesieniem tego wkładu sumę odpisów 

amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, a w przypadku wniesienia 

gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów wartości równej wydatkom 

poniesionym na ich nabycie; 
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2)    przyjętej dla celów podatkowych wartości składników przedsiębiorstwa lub jego 

zorganizowanej części, wynikającej z ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1, 

określonej na dzień objęcia tych udziałów (akcji) w spółce, nie wyższej jednak niż 

wartość tych udziałów (akcji) z dnia ich objęcia, określona zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 

7. 

1l. W przypadku gdy udziały (akcje) w spółce zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny, 

do ustalenia kosztu, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3, 3d i 22, przepisy ust. 1k stosuje 

się odpowiednio. 

1ł. Kosztami uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9, są wydatki, 

zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę odpisów 

amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, poniesione na nabycie 

składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane. 

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

mowa w art. 12 ust. 1 pkt 8b, kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów 

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

1ma. W przypadku podziału spółki, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 8b, kosztem 

uzyskania przychodów udziałowca (akcjonariusza) spółki dzielonej są koszty nabycia lub 

objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczone zgodnie z ust. 1k albo art. 16 ust. 1 

pkt 8. Jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, koszt ten ustala się w takiej 

proporcji, w jakiej pozostaje wartość wydzielanej części majątku spółki dzielonej do 

wartości jej majątku bezpośrednio przed podziałem. Pozostała część kwoty tych kosztów 

stanowi koszt uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki 

dzielonej przez wydzielenie. 

1n. W przypadku odpłatnego zbycia papierów wartościowych na rynku regulowanym w 

ramach krótkiej sprzedaży, o którym mowa w art. 12 ust. 4c, kosztem uzyskania 

przychodu są wydatki poniesione na zapewnienie dostępności papierów wartościowych na 

potrzeby dokonania rozrachunku, w tym na nabycie zwróconych papierów wartościowych 

w przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 4c pkt 1. 

1o. 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. 1j. 

1p. (uchylony). 
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1q. U przedsiębiorców telekomunikacyjnych kosztem uzyskania przychodów są koszty 

ustalone zgodnie z ust. 1, a także: 

1)   kwota dopłaty, o której mowa w art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo 

telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1954, 2245 i 2354); 

2)   kwota rocznej opłaty telekomunikacyjnej, o której mowa w art. 183 ustawy 

wymienionej w pkt 1. 

1r. Dla partnera prywatnego lub spółki, o której mowa w art. 14 ust. 1 albo 1a ustawy o 

partnerstwie publiczno-prywatnym, określonych w umowie 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. 16h ust. 1 pkt 1. 

1s. W przypadku nabycia w drodze wkładu niepieniężnego przedsiębiorstwa, jego 

zorganizowanej części lub komercjalizowanej własności intelektualnej wniesionej przez 

podmiot komercjalizujący wartość poszczególnych składników tego wkładu, w tym 

składników wchodzących w skład majątku 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. 

1t. 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. 16g ust. 1 pkt 4a, 

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

niematerialnych i prawnych spółki. 

1u. W przypadku zbycia składników majątku wchodzących w skład przedsiębiorstwa, jego 

zorganizowanej części lub komercjalizowanej własności intelektualnej wniesionej przez 

podmiot komercjalizujący, nabytych w sposób, o którym mowa w ust. 1s, koszty 

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

pomniejszonej o dokonane od tych składników odpisy amortyzacyjne. 

1w. W przypadku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową 

spółkę kapitałową wartość poszczególnych składników majątku ustala się na podstawie 

wykazu sporządzonego zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych 

na dzień przekształcenia. 

1x. W przypadku odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w ust. 1w, przez 

spółkę powstałą w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w 

jednoosobową spółkę kapitałową 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. 16g ust. 1 pkt 4b, 

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

zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych; 

2)   wartość poniesionych wydatków na nabycie albo wytworzenie składników majątku, 

niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie - jeżeli 

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

niematerialnych i prawnych. 

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

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. 24f, w 

państwie miejsca siedziby lub zarządu 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 jego zorganizowana 

część, są przenoszone z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej; 

przepis ust. 1u stosuje się odpowiednio, lub 
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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 przenoszony jest z państwa 

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. 1u stosuje się odpowiednio. 

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

który: 

1)   przeniósł na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 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 

siedziby lub zarządu, składnik majątku wykorzystywany w działalności gospodarczej 

prowadzonej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w wyniku jej 

likwidacji. 

1z. Przepisy ust. 1y i 1ya stosuje się odpowiednio do spółki europejskiej zawiązanej na 

podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w 

sprawie statutu spółki europejskiej (SE) i spółdzielni europejskiej zawiązanej na 

podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 1435/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie 

statutu spółdzielni europejskiej (SCE) (Dz. Urz. WE L 207 z 18.08.2003, str. 1, z późn. 

zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 1, str. 280). 

1za. Kosztami uzyskania przychodów, z uwzględnieniem ust. 6, 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 ustawy z 

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

poz. 1509, z późn. zm.), uczęszczające do zakładowego żłobka, zakładowego 

klubu dziecięcego lub zakładowego przedszkola, 
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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 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 

osób fizycznych. 

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

zakładowego przedszkola, o których mowa w ust. 1za 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 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. 

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

zakładowego przedszkola, o których mowa w ust. 1za 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 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, opieki w żłobku, klubie dziecięcym lub przedszkolu. 

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

którym mowa w art. 16k ust. 14, spełniającego warunki określone w art. 16k 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. 16k ust. 14. 

2. Jeżeli podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których dochody 

podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, oraz koszty związane z przychodami 

ze źródeł, z których dochody nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym lub 

są zwolnione z podatku dochodowego, a nie jest możliwe przypisanie danych kosztów do 

źródła przychodów, koszty te ustala się w takim stosunku, w jakim pozostają osiągnięte w 



- 42 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

roku podatkowym przychody z tych źródeł w ogólnej kwocie przychodów. Przepis art. 7 

ust. 3 pkt 3 stosuje się odpowiednio. 

2a. Zasadę, o której mowa w ust. 2, stosuje się również w przypadku, gdy podatnik ponosi 

koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których część dochodów nie podlega 

opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo jest zwolniona z tego opodatkowania; w 

takim przypadku przepis art. 7 ust. 3 pkt 3 stosuje się odpowiednio. 

2b. W przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z zysków kapitałowych oraz przychody z 

innych źródeł przychodów, przepisy ust. 2 i 2a stosuje się także do przypisywania do 

każdego z tych źródeł kosztów innych niż bezpośrednio związane z przychodami. 

3. W celu ustalenia wartości zużytych do przetwórstwa rolnego i spożywczego lub w działach 

specjalnych produkcji rolnej surowców i materiałów pochodzących z własnej produkcji 

roślinnej i zwierzęcej oraz własnej gospodarki leśnej stosuje się odpowiednio przepis art. 

12 ust. 5. 

4. 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. 4b i 4c. 

4a. 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. 16m ust. 1 pkt 3 od 

wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16b ust. 2 pkt 3. 

4b. 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 
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- są potrącalne w roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im 

przychody. 

4c. Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do 

przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po dniu, o którym mowa w ust. 4b 

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

sporządzane jest sprawozdanie finansowe lub składane zeznanie. 

4d. 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. 

4e. Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4f-4h, 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 dotyczyłoby to 

ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. 

4f. Koszty zaniechanych inwestycji są potrącalne w dacie zbycia inwestycji lub ich likwidacji. 

4g. Należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 

podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia 

społecznego wypłacane przez zakład pracy, z zastrzeżeniem ust. 4ga, 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. 16 ust. 1 pkt 57. 

4ga. Wpłaty dokonywane do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 

ustawie o pracowniczych planach kapitałowych, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 1 pkt 40a, w 

części finansowanej przez podmiot zatrudniający w rozumieniu tej ustawy, stanowią 

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

zostaną opłacone w terminie wynikającym z przepisów tej ustawy. W przypadku 

uchybienia temu terminowi do wpłat tych stosuje się przepisy art. 16 ust. 1 pkt 57aa. 

[4h. Składki z tytułu należności, o których mowa w ust. 4g, 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 
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Niepełnosprawnych oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z 

zastrzeżeniem art. 16 ust. 1 pkt 40, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za 

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

<Składki z tytułu należności, o których mowa w ust. 4g, określone w ustawie z dnia 

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

przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz 

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 1 

pkt 40, 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; 

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. 16 ust. 1 pkt 57a i 

ust. 7d. 

UWAGA: 

pominięto: ust. 4i – 13 

 

Art. 16. 

1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: 

1)   wydatków na: 

a)  nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat 

za wieczyste użytkowanie gruntów, 

b)  nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż wymienione w lit. a 

środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również 

wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych 

części, 

c)  ulepszenie środków trwałych, które zgodnie z art. 16g ust. 13 powiększają wartość 

środków trwałych, stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych 

- wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę 

odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, są jednak 

kosztem uzyskania przychodów, w przypadku odpłatnego zbycia środków 
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trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na czas ich 

poniesienia; 

2)   (uchylony); 

3)   (uchylony); 

4)    odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanych według zasad 

określonych w art. 16a-16m, w części ustalonej od wartości samochodu 

przewyższającej kwotę: 

a)  225 000 zł - w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem 

elektrycznym w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o 

elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. poz. 317, 1356 i 2348), 

b)  150 000 zł - w przypadku pozostałych samochodów osobowych; 

5)   strat w środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych w części 

pokrytej sumą odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1; 

6)   strat powstałych w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, 

jeżeli środki te utraciły przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju 

działalności; 

6a)   strat w środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych, jeżeli środki 

te lub wartości zostały przeniesione poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 

sposób, o którym mowa w art. 24f; 

7)   (uchylony); 

8)    wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów 

(akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów 

uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania 

przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz 

papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów 

wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w 

funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 7e; 

8a)  (uchylony); 

8b)  wydatków związanych z nabyciem pochodnych instrumentów finansowych - do 

czasu realizacji praw wynikających z tych instrumentów albo rezygnacji z realizacji 

praw wynikających z tych instrumentów albo ich odpłatnego zbycia - o ile wydatki te, 

stosownie do art. 16g ust. 3 i 4, nie powiększają wartości początkowej środka trwałego 

oraz wartości niematerialnych i prawnych; 
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8c)   wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) spółek łączonych lub 

dzielonych na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w tych spółkach w przypadku 

połączenia lub podziału spółek, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 8b; wydatki te 

stanowią koszt uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki 

przejmującej lub nowo zawiązanej, w wysokości: 

a)  ustalonej na podstawie art. 15 ust. 1k - jeżeli udziały (akcje) w spółce 

przejmowanej lub dzielonej zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny, 

b)  ustalonej zgodnie z pkt 8 - jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub 

dzielonej zostały nabyte albo objęte za wkład pieniężny, 

c)   wydatków na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalonych 

zgodnie z lit. a lub b, w takiej proporcji, w jakiej pozostaje wartość wydzielanej 

części majątku spółki dzielonej do wartości jej majątku bezpośrednio przed 

podziałem; pozostała część kwoty tych wydatków stanowi koszt uzyskania 

przychodów z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki podzielonej przez 

wydzielenie; 

8d)  wydatków poniesionych przez wspólnika na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) 

przekazywanych spółce nabywającej w drodze wymiany udziałów; wydatki te 

stanowią koszt uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia lub umorzenia 

otrzymanych za nie udziałów (akcji) spółki nabywającej, ustalony zgodnie z pkt 8 i 

art. 15 ust. 1k; 

8e)  wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki 

te - w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych 

wspólnikom spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, 

o której mowa w art. 12 ust. 4d - są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego 

zbycia tych udziałów (akcji); 

8f)    wydatków na nabycie lub wytworzenie składnika majątku, otrzymanego przez 

wspólnika w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem z 

takiej spółki, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek 

formie; wydatki te są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tego 

składnika majątku; przepis art. 15 ust. 1t stosuje się odpowiednio; 

9)   odpisów i wpłat na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika; kosztem 

uzyskania przychodów są jednak: 
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a)  podstawowe odpisy i wpłaty na te fundusze, jeżeli obowiązek lub możliwość ich 

tworzenia w ciężar kosztów określają odrębne ustawy, 

b)  odpisy i zwiększenia, które w rozumieniu przepisów o zakładowym funduszu 

świadczeń socjalnych obciążają koszty działalności pracodawcy, jeżeli środki 

pieniężne stanowiące równowartość tych odpisów i zwiększeń zostały wpłacone na 

rachunek Funduszu, 

c)  (uchylona); 

10)  wydatków: 

a)  na spłatę pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych 

pożyczek (kredytów), z tym że kosztem uzyskania przychodów są wydatki na 

spłatę pożyczki (kredytu) w przypadku, gdy pożyczka (kredyt) była waloryzowana 

kursem waluty obcej, jeżeli: 

–  pożyczkobiorca (kredytobiorca) w związku ze spłatą pożyczki (kredytu) zwraca 

kwotę kapitału większą niż kwota otrzymanej pożyczki (kredytu) - w wysokości 

różnicy pomiędzy kwotą zwrotu kapitału a kwotą otrzymanej pożyczki (kredytu), 

–  pożyczkodawca (kredytodawca) otrzymuje środki pieniężne stanowiące spłatę 

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

wysokości różnicy pomiędzy kwotą udzielonej pożyczki (kredytu) a kwotą 

zwróconego kapitału, 

b)  na spłatę innych zobowiązań, w tym z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń, 

c)  na umorzenie kapitałów pozostających w związku z utworzeniem (nabyciem), 

powiększeniem lub ulepszeniem źródła przychodów, 

d)  (uchylona), 

e)  z tytułu przekazania przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową 

funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy inwestycyjnych 

tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny środków pochodzących ze spłat kredytów 

(pożyczek), objętych sekurytyzacją wierzytelności; 

11)  naliczonych, lecz niezapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym 

również od pożyczek (kredytów); 

12)  odsetek, prowizji i różnic kursowych od pożyczek (kredytów) zwiększających koszty 

inwestycji w okresie realizacji tych inwestycji; 

13)  odsetek od własnego kapitału włożonego przez podatnika w źródło przychodów; 
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13a)  odsetek od dopłat wnoszonych do spółki w trybie i na zasadach określonych w 

odrębnych przepisach, a także odsetek od dywidend i innych dochodów z udziału w 

zyskach osób prawnych; 

13b)  odsetek od udziału kapitałowego wspólników spółki niebędącej osobą prawną i 

spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3; 

13c)   u podatnika będącego wspólnikiem spółki niebędącej osobą prawną - wartości 

pracy własnej innych wspólników tej spółki będących osobami fizycznymi, a także ich 

małżonków i małoletnich dzieci, z tym że kosztem uzyskania przychodów jest jednak 

wynagrodzenie małżonków i małoletnich dzieci wspólników tej spółki, należne z 

tytułów określonych w art. 12 ust. 1, art. 13 pkt 2, 8 i 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. 

o podatku dochodowym od osób fizycznych lub z tytułu odbywania praktyk 

absolwenckich, o których mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach 

absolwenckich (Dz. U. z 2018 r. poz. 1244), z zastrzeżeniem pkt 57 i art. 15 ust. 4g; 

13d)   odsetek od pożyczki partycypacyjnej; 

13e)   kosztów finansowania dłużnego w rozumieniu art. 15c ust. 12 uzyskanego w celu 

nabycia udziałów (akcji) spółki - w części, w jakiej pomniejszałyby one podstawę 

opodatkowania, w której uwzględniane są przychody związane z kontynuacją 

działalności gospodarczej tej spółki, w szczególności w związku z połączeniem, 

wniesieniem wkładu niepieniężnego, przekształceniem formy prawnej lub 

utworzeniem podatkowej grupy kapitałowej; 

14)   darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem wpłat na rzecz Polskiej Organizacji 

Turystycznej, z tym że kosztem uzyskania przychodów są koszty wytworzenia lub 

cena nabycia produktów spożywczych, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy 

o podatku od towarów i usług, przekazanych na rzecz organizacji pożytku publicznego 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności 

charytatywnej prowadzonej przez te organizacje; 

15)  podatku dochodowego oraz wpłat z zysku określonych w odrębnych przepisach; 

15a)   kwot wypłacanych tytułem podziału (rozliczenia) wyniku finansowego jednostki 

(zysku netto); 

16)  jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w 

wysokości określonej przez właściwego ministra oraz dodatkowej składki 

ubezpieczeniowej w przypadku stwierdzenia pogorszenia warunków pracy; 
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17)  kosztów egzekucyjnych związanych z niewykonaniem zobowiązań; 

18)  grzywien i kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu karnym, karnym 

skarbowym, administracyjnym i w sprawach o wykroczenia oraz odsetek od tych 

grzywien i kar; 

19)  kar, opłat i odszkodowań oraz odsetek od tych zobowiązań z tytułu: 

a)  nieprzestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska, 

b)  niewykonania nakazów właściwych organów nadzoru i kontroli dotyczących 

uchybień w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy; 

19a) dodatkowej opłaty produktowej, o której mowa w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 11 

maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi 

odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1932), z tym że kosztem 

uzyskania przychodów jest poniesiona opłata produktowa, o której mowa w art. 12 

ust. 2 tej ustawy; 

19b) dodatkowej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów, o której mowa w art. 17 ust. 2 

ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 578 i 1479), z tym że kosztem uzyskania przychodów są 

poniesione opłaty, o których mowa w art. 14 ust. 1 oraz art. 28a ust. 1 tej ustawy, z 

wyłączeniem połowy opłaty ustalonej zgodnie z art. 28a ust. 4 tej ustawy; 

19c)  dodatkowej opłaty produktowej, o której mowa w art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 11 

września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1466 i 1479 oraz z 2019 r. poz. 125), z tym że kosztem uzyskania przychodów 

jest poniesiona opłata, o której mowa w art. 72 ust. 2 tej ustawy; 

  19d)  dodatkowej opłaty produktowej, o której mowa w art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2019 r. poz. 521), z tym że 

kosztem uzyskania przychodów są poniesione wydatki, o których mowa w art. 37 ust. 

4, oraz poniesione opłaty, o których mowa w art. 38 ust. 2 tej ustawy; 

19e)  dodatkowej opłaty produktowej, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 13 

czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, z tym że 

kosztem uzyskania przychodów jest poniesiona opłata produktowa, o której mowa w 

art. 34 ust. 2 tej ustawy; 

20)  wierzytelności odpisanych jako przedawnione; 

21)  odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych 

należności, do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej; 
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22)  kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych 

robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zwłoki w 

usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług; 

23)  wydatków na wykup obligacji, pomniejszonych o kwotę dyskonta; 

24)  (uchylony); 

25)  wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, z wyjątkiem: 

a)   wierzytelności, w części, w jakiej uprzednio zostały zarachowane do przychodów 

należnych i których nieściągalność została udokumentowana w sposób określony 

w ust. 2, 

b)   wymagalnych a nieściągalnych kredytów (pożyczek) pomniejszonych o kwotę 

odsetek, opłat i prowizji oraz o równowartość rezerw lub odpisów na straty 

kredytowe albo odpisów aktualizujących wartość należności, utworzonych na te 

kredyty (pożyczki), zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów - w 

przypadku gdy te kredyty (pożyczki) udzielone zostały przez jednostkę 

organizacyjną, której działalność podlega nadzorowi państwowego organu nadzoru 

nad rynkiem finansowym, uprawnioną do udzielania kredytów (pożyczek) na 

podstawie odrębnych ustaw regulujących zasady jej funkcjonowania, 

ba)   nabytych wierzytelności banku hipotecznego - wymagalnych a nieściągalnych, 

pomniejszonych o kwotę odsetek, opłat i prowizji oraz o równowartość rezerw lub 

równowartość odpisów na straty kredytowe, utworzonych na te wierzytelności 

banku hipotecznego, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów, 

c)   strat poniesionych przez bank z tytułu udzielonych po dniu 1 stycznia 1997 r. 

gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów i pożyczek, obliczonych zgodnie z pkt 25 lit. 

b; 

26)   rezerw tworzonych na pokrycie wierzytelności, których nieściągalność została 

uprawdopodobniona, z wyjątkiem tych rezerw na należności z tytułu udzielonych 

przez bank kredytów (pożyczek) oraz na należności z tytułu udzielonych przez bank 

gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów (pożyczek), pomniejszonych o wartość rezerw 

dotyczącą odsetek, prowizji i opłat, które zostały utworzone na pokrycie: 

a)  w bankach, z zastrzeżeniem lit. c: 

–  wymagalnych a nieściągalnych - udzielonych kredytów (pożyczek), 

–  wymagalnych a nieściągalnych należności z tytułu udzielonych przez bank po dniu 

1 stycznia 1997 r. gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów (pożyczek), 
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–  udzielonych kredytów (pożyczek), zakwalifikowanych do kategorii wątpliwe, na 

podstawie przepisów, o których mowa w ust. 3 - do wysokości nie większej niż 

25% tej kwoty kredytu (pożyczki), na którą została utworzona rezerwa, 

–  należności z tytułu udzielonych przez bank po dniu 1 stycznia 1997 r. gwarancji 

(poręczeń) spłaty kredytów (pożyczek), zakwalifikowanych do kategorii wątpliwe, 

na podstawie przepisów, o których mowa w ust. 3 - do wysokości nie większej niż 

25% tej kwoty należności, na którą została utworzona rezerwa, 

b)  w bankach hipotecznych: 

–  wymagalnych a nieściągalnych nabytych wierzytelności banku hipotecznego, 

–  nabytych wierzytelności banku hipotecznego, zakwalifikowanych do kategorii 

wątpliwe, na podstawie przepisów, o których mowa w ust. 3 - do wysokości nie 

większej niż 25% kwoty tej nabytej wierzytelności banku hipotecznego, na którą 

została utworzona rezerwa, 

c)  w bankach, udzielonych przedsiębiorcom realizującym program restrukturyzacji na 

podstawie odrębnych ustaw: 

–  kredytów (pożyczek) zakwalifikowanych do kategorii stracone, na podstawie 

przepisów, o których mowa w ust. 3, 

–  należności z tytułu udzielonych przez bank po dniu 1 stycznia 1997 r. gwarancji 

(poręczeń) spłaty kredytów (pożyczek) zakwalifikowanych do kategorii stracone, 

na podstawie przepisów, o których mowa w ust. 3, 

–  kredytów (pożyczek) zakwalifikowanych do kategorii wątpliwe, na podstawie 

przepisów, o których mowa w ust. 3 - do wysokości nie większej niż 50% tej 

kwoty kredytu (pożyczki), na którą została utworzona rezerwa, 

–  należności z tytułu udzielonych przez bank gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów 

(pożyczek) zakwalifikowanych do kategorii wątpliwe, na podstawie przepisów, o 

których mowa w ust. 3 - do wysokości nie większej niż 50% tej kwoty należności, 

na którą została utworzona rezerwa; 

26a) odpisów aktualizujących, z tym że kosztem uzyskania przychodów są odpisy 

aktualizujące wartość należności, określone w ustawie o rachunkowości, od tej części 

należności, która była uprzednio zaliczona na podstawie art. 12 ust. 3 do przychodów 

należnych, a ich nieściągalność została uprawdopodobniona na podstawie ust. 2a pkt 

1; 
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26b)   w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych odpisów aktualizujących 

wartość należności, z wyjątkiem odpisów aktualizujących wartość należności z tytułu 

udzielonych kredytów (pożyczek), utworzonych zgodnie z przepisami o 

rachunkowości, pomniejszonych o wartość odpisów aktualizujących dotyczącą 

odsetek, opłat i prowizji od tych kredytów (pożyczek), których nieściągalność została 

uprawdopodobniona na podstawie ust. 2a pkt 3; 

26c)   odpisów na straty kredytowe utworzonych na pokrycie wierzytelności, których 

nieściągalność została uprawdopodobniona, z wyjątkiem tych odpisów na straty 

kredytowe utworzonych na należności z tytułu udzielonych przez bank kredytów 

(pożyczek) oraz na należności z tytułu udzielonych przez bank gwarancji (poręczeń) 

spłaty kredytów (pożyczek), pomniejszonych o wartość odpisów na straty kredytowe 

dotyczącą odsetek, prowizji i opłat, które zostały utworzone na pokrycie: 

a)  w bankach, z zastrzeżeniem lit. c: 

–  wymagalnych a nieściągalnych - udzielonych kredytów (pożyczek), 

–  wymagalnych a nieściągalnych należności z tytułu udzielonych przez bank po dniu 

1 stycznia 1997 r. gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów (pożyczek), 

–  udzielonych kredytów (pożyczek), których opóźnienie w spłacie kapitału lub 

odsetek przekracza 6 miesięcy i nie przekracza 12 miesięcy - do wysokości nie 

większej niż 25% tej kwoty kredytu (pożyczki), na którą został utworzony odpis na 

straty kredytowe, 

–  należności z tytułu udzielonych przez bank po dniu 1 stycznia 1997 r. gwarancji 

(poręczeń) spłaty kredytów (pożyczek), których opóźnienie w spłacie kapitału lub 

odsetek przekracza 6 miesięcy i nie przekracza 12 miesięcy - do wysokości nie 

większej niż 25% tej kwoty należności, na którą został utworzony odpis na straty 

kredytowe, 

b)  w bankach hipotecznych: 

–  wymagalnych a nieściągalnych nabytych wierzytelności banku hipotecznego, 

–  nabytych wierzytelności banku hipotecznego z tytułu kredytów (pożyczek), których 

opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek przekracza 6 miesięcy i nie przekracza 

12 miesięcy - do wysokości nie większej niż 25% tej kwoty nabytej wierzytelności 

banku hipotecznego, na którą został utworzony odpis na straty kredytowe, 

c)  w bankach, udzielonych przedsiębiorcom realizującym program restrukturyzacji na 

podstawie odrębnych ustaw: 
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–  wymagalnych, a nieściągalnych kredytów (pożyczek), 

–  wymagalnych a nieściągalnych należności z tytułu udzielonych przez bank po dniu 

1 stycznia 1997 r. gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów (pożyczek), 

–  kredytów (pożyczek), których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek przekracza 

6 miesięcy i nie przekracza 12 miesięcy - do wysokości nie większej niż 50% tej 

kwoty kredytu (pożyczki), na którą został utworzony odpis na straty kredytowe, 

–  należności z tytułu udzielonych przez bank gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów 

(pożyczek), których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek przekracza 6 

miesięcy i nie przekracza 12 miesięcy - do wysokości nie większej niż 50% tej 

kwoty należności, na którą został utworzony odpis na straty kredytowe; 

27)   rezerw, odpisów na straty kredytowe oraz odpisów aktualizujących, innych niż 

wymienione w pkt 26-26c, jeżeli obowiązek ich tworzenia w ciężar kosztów nie 

wynika z innych ustaw; nie są jednak kosztem uzyskania przychodów rezerwy i 

odpisy na straty kredytowe oraz odpisy aktualizujące utworzone zgodnie z przepisami 

ustawy o rachunkowości albo MSR, inne niż określone w niniejszej ustawie jako taki 

koszt; 

28)  kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, 

zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych; 

29)  odpisów na fundusz rekultywacji w wysokości przekraczającej kwotę określoną przez 

podatnika na dany rok w planie rekultywacji terenów poeksploatacyjnych, 

skorygowaną o kwotę pozostałości środków tego funduszu według stanu na początek 

roku podatkowego; 

30)  wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich 

samochodów na potrzeby podatnika: 

a)  w celu odbycia podróży służbowej (jazdy zamiejscowe) - w wysokości 

przekraczającej kwotę ustaloną przy zastosowaniu stawek za jeden kilometr 

przebiegu pojazdu, 

b)  w jazdach lokalnych - w wysokości przekraczającej wysokość miesięcznego 

ryczałtu pieniężnego albo w wysokości przekraczającej stawki za jeden kilometr 

przebiegu pojazdu, 

określonych w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra; 

31)  (uchylony); 

32)  (uchylony); 
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33)  kwot dodatkowych opłat rocznych za niezabudowanie bądź niezagospodarowanie 

gruntów w określonym terminie, wynikającym z przepisów o gospodarce 

nieruchomościami; 

34)  (uchylony); 

35)  (uchylony); 

36)  wpłat, o których mowa w art. 21 ust. 1 i w art. 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 511, 1000, 1076, 1925, 2192 i 2354); 

37)  składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest 

obowiązkowa, z wyjątkiem: 

a)  składek organizacji spółdzielczych na rzecz związków rewizyjnych i Krajowej 

Rady Spółdzielczej, z tym że górną granicę składki określi minister właściwy do 

spraw finansów publicznych w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii 

Krajowej Rady Spółdzielczej, 

b)  (uchylona), 

c)   składek na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców, 

działających na podstawie odrębnych ustaw - do wysokości łącznie 

nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,25% kwoty 

wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących 

podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne; 

38)  wydatków związanych z dokonywaniem jednostronnych świadczeń na rzecz 

wspólników lub członków spółdzielni niebędących pracownikami w rozumieniu 

odrębnych przepisów, z tym że wydatki ponoszone na rzecz członków rolniczych 

spółdzielni produkcyjnych i innych spółdzielni zajmujących się produkcją rolną są 

kosztem uzyskania przychodów w części dotyczącej działalności objętej obowiązkiem 

podatkowym w zakresie podatku dochodowego; 

38a) wydatków na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji 

rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych oraz spółki, o której mowa w 

art. 1 ust. 3 pkt 1, z wyjątkiem wynagrodzeń wypłacanych z tytułu pełnionych funkcji; 

39)   strat z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności, w tym w sposób określony w art. 12 

ust. 1 pkt 7, z wyjątkiem wierzytelności lub jej części, które uprzednio zostały 

zarachowane jako przychód należny - do wysokości uprzednio zarachowanej jako 

przychód należny; 
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39a)   strat w części niepokrytej przychodami uzyskanymi z nabytych wierzytelności, w 

tym nabytego pakietu wierzytelności; 

39b)   wydatków na nabycie wierzytelności, jeżeli wierzytelność ta uprzednio została 

zbyta przez podatnika lub spółkę niebędącą osobą prawną, w której podatnik jest 

wspólnikiem - w części przekraczającej przychód uzyskany przez podatnika z tego 

uprzedniego lub pierwszego zbycia; 

[40)   składek na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy, Solidarnościowy 

Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i na inne fundusze celowe utworzone na 

podstawie odrębnych ustaw - od nagród i premii, wypłacanych w gotówce lub w 

papierach wartościowych z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym;] 

<40) składek na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy, Fundusz 

Solidarnościowy i na inne fundusze celowe utworzone na podstawie odrębnych 

ustaw – od nagród i premii, wypłacanych w gotówce lub w papierach 

wartościowych z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym;> 

40a)   wpłat dokonywanych do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 

ustawie o pracowniczych planach kapitałowych - od nagród i premii wypłaconych z 

dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym; 

41)  (uchylony); 

42)  (uchylony); 

43)  umorzonych kredytów (pożyczek) bankowych, w tym nabytych wierzytelności banku 

hipotecznego, jeżeli ich umorzenie nie jest związane z: 

a)  bankowym postępowaniem ugodowym w rozumieniu przepisów o restrukturyzacji 

finansowej przedsiębiorstw i banków lub 

b)  postępowaniem restrukturyzacyjnym, lub 

c)  realizacją programu restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw; 

44)   umorzonych wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności lub jej części, które 

uprzednio zostały zarachowane jako przychody należne - do wysokości zarachowanej 

jako przychód należny; 

45)  wydatków pracodawcy na działalność socjalną, o której mowa w przepisach o 

zakładowym funduszu świadczeń socjalnych; kosztem uzyskania przychodów są 

jednak świadczenia urlopowe wypłacone zgodnie z przepisami o zakładowym 

funduszu świadczeń socjalnych oraz koszty, o których mowa w art. 15 ust. 1za pkt 2; 

46)  podatku od towarów i usług, z tym że jest kosztem uzyskania przychodów: 
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a)  podatek naliczony: 

–  jeżeli podatnik zwolniony jest od podatku od towarów i usług lub nabył towary i 

usługi w celu wytworzenia albo odprzedaży towarów lub świadczenia usług 

zwolnionych od podatku od towarów i usług, 

–  w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 

podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od 

towarów i usług - jeżeli naliczony podatek od towarów i usług nie powiększa 

wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, 

b)  podatek należny: 

–  w przypadku importu usług oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, jeżeli 

nie stanowi on podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od 

towarów i usług; kosztem uzyskania przychodów nie jest jednak podatek należny 

w części przekraczającej kwotę podatku od nabycia tych towarów i usług, która 

mogłaby stanowić podatek naliczony w rozumieniu przepisów o podatku od 

towarów i usług, 

–  w przypadku przekazania lub zużycia przez podatnika towarów lub świadczenia 

usług na potrzeby reprezentacji i reklamy, obliczony zgodnie z odrębnymi 

przepisami, 

–  od nieodpłatnie przekazanych towarów, obliczony zgodnie z odrębnymi przepisami, 

w przypadku gdy wyłącznym warunkiem ich przekazania jest uprzednie nabycie 

przez otrzymującego towarów lub usług od przekazującego w określonej ilości lub 

wartości, 

c)  kwota podatku od towarów i usług, nieuwzględniona w wartości początkowej 

środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, podlegających 

amortyzacji zgodnie z art. 16a-16m, lub dotycząca innych rzeczy lub praw 

niebędących środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi 

podlegającymi tej amortyzacji - w tej części, w jakiej dokonano korekty 

powodującej zmniejszenie podatku odliczonego zgodnie z przepisami ustawy o 

podatku od towarów i usług; 

47)  strat powstałych w wyniku nieobjętych zwolnieniem od podatku akcyzowego 

ubytków wyrobów akcyzowych oraz podatku akcyzowego od tych ubytków; 

48)  odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 

dokonywanych, według zasad określonych w art. 16a-16m, od tej części ich wartości, 
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która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym 

zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od 

podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w 

jakiejkolwiek formie; 

49)   składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich 

część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości 

samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia; 

49a)   dotyczących samochodu osobowego opłat wynikających z umowy leasingu, o której 

mowa w art. 17a pkt 1, umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym 

charakterze, z wyjątkiem opłat z tytułu składek na ubezpieczenie samochodu 

osobowego, w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w 

jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego 

przedmiotem tej umowy; 

50)  strat powstałych w wyniku utraty lub likwidacji samochodów oraz kosztów ich 

remontów powypadkowych, jeżeli samochody nie były objęte ubezpieczeniem 

dobrowolnym; 

51)   25% poniesionych wydatków, z zastrzeżeniem pkt 30, z tytułu kosztów używania 

samochodu osobowego na potrzeby działalności gospodarczej - jeżeli samochód 

osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością 

gospodarczą prowadzoną przez podatnika; 

52)  wydatków poniesionych na zakup zużywających się stopniowo rzeczowych 

składników majątku podatnika, niezaliczanych do środków trwałych - w przypadku 

stwierdzenia, że składniki te nie są wykorzystywane dla celów działalności 

prowadzonej przez podatnika, lecz służą osobistym celom pracowników i innych osób 

albo bez uzasadnienia znajdują się poza siedzibą podatnika; 

53)  dopłat, o których mowa w art. 12 ust. 4 pkt 11, oraz ich zwrotu; 

54)  opłat sankcyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wpłacie do 

budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego; 

  54a)  dodatkowej opłaty wymierzanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na 

podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych; 

55)  kosztów utrzymania zakładowych obiektów socjalnych, w części pokrytej ze środków 

zakładowego funduszu świadczeń socjalnych; 



- 58 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

56)  strat (kosztów) powstałych w wyniku utraty dokonanych przedpłat (zaliczek, 

zadatków) w związku z niewykonaniem umowy; 

57)   niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, 

świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 ust. 1 i 6, art. 13 pkt 

2 i 4-9 oraz w art. 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, świadczeń pieniężnych z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, o 

których mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich, 

świadczeń pieniężnych z tytułu odbywania stażu uczniowskiego, o którym mowa w 

art. 121a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 

996, 1000, 1290, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534), a także zasiłków pieniężnych z 

ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakład pracy, z zastrzeżeniem art. 15 

ust. 4g; 

  57a)  nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 

40 oraz art. 15 ust. 4h, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o 

systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek; 

57aa)   niedokonanych wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 

ustawie o pracowniczych planach kapitałowych, w części finansowanej przez podmiot 

zatrudniający, z zastrzeżeniem pkt 40a; 

57b)  należnych, wypłaconych, dokonanych lub postawionych do dyspozycji wypłat, 

świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 ust. 1 i art. 13 pkt 2, 

5 i 7-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

cudzoziemcowi, który w okresie świadczenia pracy lub wykonywania osobiście 

działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie posiadał ważnego, 

wymaganego na podstawie odrębnych przepisów, dokumentu uprawniającego do 

pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także składek z tytułu tych 

należności w części finansowanej przez płatnika składek oraz zasiłków pieniężnych z 

ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakład pracy temu cudzoziemcowi; 

58)   wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o 

których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14a, 23, 24, 42, 47, 48, 52, 53, 54a, 55, 56 i 59; 

59)  składek opłaconych przez pracodawcę z tytułu zawartych lub odnowionych umów 

ubezpieczenia na rzecz pracowników, z wyjątkiem umów dotyczących ryzyka, o 

którym mowa w dziale I w grupach 1, 3 i 5 oraz w dziale II w grupach 1 i 2 załącznika 

do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i 
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reasekuracyjnej, jeżeli uprawnionym do otrzymania świadczenia nie jest pracodawca i 

umowa ubezpieczenia w okresie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w 

którym ją zawarto lub odnowiono, wyklucza: 

a)  wypłatę kwoty stanowiącej wartość odstąpienia od umowy, 

b)  możliwość zaciągania zobowiązań pod zastaw praw wynikających z umowy, 

c)  wypłatę z tytułu dożycia wieku oznaczonego w umowie; 

60)  (uchylony); 

61)  (uchylony); 

62)  (uchylony); 

63)  odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych: 

a)  nabytych nieodpłatnie, jeżeli: 

–  nabycie to nie stanowi przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub 

praw, lub 

–  dochód z tego tytułu jest zwolniony od podatku dochodowego, lub 

–  nabycie to stanowi dochód, od którego na podstawie odrębnych przepisów 

zaniechano poboru podatku, 

b)  jeżeli przed dniem 1 stycznia 1995 r. zostały nabyte, lecz niezaliczone do środków 

trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych, 

c)  oddanych do nieodpłatnego używania - za miesiące, w których składniki te były 

oddane do nieodpłatnego używania, 

d)  (uchylona); 

64)  odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej wartości niematerialnych i 

prawnych wniesionych do spółki albo spółki niebędącej osobą prawną, w postaci 

wkładu niepieniężnego, stanowiących równowartość uzyskanych informacji 

związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub 

organizacyjnej (know-how); 

64a)  odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej wartości niematerialnych i 

prawnych, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7, jeżeli uprzednio te prawa lub 

wartości były przez podatnika lub spółkę niebędącą osobą prawną, której jest 

wspólnikiem, nabyte lub wytworzone a następnie zbyte - w części przekraczającej 

przychód uzyskany przez podatnika z ich uprzedniego zbycia; 

65)  (uchylony); 
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66)  poniesionych wydatków oraz wartości przekazanych rzeczy, praw lub wykonanych 

usług, wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej 

umowy, w szczególności w związku z popełnieniem przestępstwa określonego w art. 

229 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 i 

2077); 

67)  podatku od wydobycia niektórych kopalin; 

67a)  
(5)

 (uchylony); 

68)  (uchylony); 

69)  rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności, o których mowa w 

rozdziale 9 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej; 

70)  podatku, o którym mowa w ustawie z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od 

niektórych instytucji finansowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1410 oraz z 2018 r. poz. 

2215); 

71)  składki na fundusz gwarancyjny banków i składki na fundusz gwarancyjny kas, o 

których mowa w art. 286 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym 

Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej 

restrukturyzacji, oraz składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków i 

składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji kas, o których mowa w art. 295 ust. 

1 i 3 tej ustawy; 

72)   kwot wypłaconych przez fundusz inwestycyjny z tytułu odkupienia jednostek 

uczestnictwa albo wykupienia certyfikatów inwestycyjnych oraz wypłaty uczestnikom 

funduszu dochodów (przychodów) funduszu inwestycyjnego, w przypadku gdy statut 

przewiduje wypłacanie tych dochodów (przychodów) bez odkupywania jednostek 

uczestnictwa albo wykupywania certyfikatów inwestycyjnych; 

73)   wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z 

praw lub wartości, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7, nabytych lub 

wytworzonych przez podatnika lub spółkę niebędącą osobą prawną, której jest 

wspólnikiem, a następnie zbytych - w części przekraczającej przychód uzyskany przez 

podatnika z ich zbycia; 

74)   podatku, o którym mowa w art. 24b; 

75)   poniesionych wydatków związanych z zamianą waluty wirtualnej na inną walutę 

wirtualną. 
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1a. (uchylony). 

1b. (uchylony). 

1c. W przypadku gdy podatnik wniósł do spółki niebędącej osobą prawną wkład 

niepieniężny, a spółka niebędąca osobą prawną uległa przekształceniu w spółkę lub 

została przejęta przez spółkę, przez wydatki na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) spółki 

uważa się wydatki poniesione na nabycie lub wytworzenie składników majątku 

stanowiących przedmiot takiego wkładu, niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów 

w jakiejkolwiek formie. 

2. Za wierzytelności, o których mowa w ust. 1 pkt 25, uważa się te wierzytelności, których 

nieściągalność została udokumentowana: 

1)   postanowieniem o nieściągalności, uznanym przez wierzyciela jako odpowiadającym 

stanowi faktycznemu, wydanym przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego, 

albo 

2)   postanowieniem sądu o: 

a)  oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika 

nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na 

zaspokojenie tych kosztów, lub 

b)  umorzeniu postępowania upadłościowego, jeżeli zachodzi okoliczność wymieniona 

w lit. a, lub 

c)  zakończeniu postępowania upadłościowego, albo 

3)   protokołem sporządzonym przez podatnika, stwierdzającym, że przewidywane koszty 

procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo 

wyższe od jej kwoty. 

2a. Nieściągalność wierzytelności, o których mowa w ust. 1 pkt 26-26c, uznaje się za 

uprawdopodobnioną: 

1)   w przypadku określonym w ust. 1 pkt 26a, w szczególności jeżeli: 

a)  dłużnik zmarł, został wykreślony z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, postawiony w stan likwidacji lub została ogłoszona jego upadłość albo 

b)  zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne lub został złożony wniosek o 

zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu, o którym mowa w 

ustawie z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, lub zostało wszczęte 

postępowanie ugodowe w rozumieniu przepisów o restrukturyzacji finansowej 

przedsiębiorstw i banków, albo 
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c)  wierzytelność została potwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana na 

drogę postępowania egzekucyjnego, albo 

d)  wierzytelność jest kwestionowana przez dłużnika na drodze powództwa sądowego; 

2)    w przypadku wymagalnych a nieściągalnych kredytów (pożyczek), wymagalnych a 

nieściągalnych należności z tytułu udzielonych przez bank gwarancji (poręczeń) spłaty 

kredytów (pożyczek) oraz wymagalnych a nieściągalnych nabytych wierzytelności 

banku hipotecznego, o których mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 26 lit. a tiret pierwsze 

i drugie i lit. b tiret pierwsze oraz w ust. 1 pkt 26c lit. a tiret pierwsze i drugie i lit. b 

tiret pierwsze, jeżeli: 

a)  dłużnik zmarł, został wykreślony z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, został postawiony w stan likwidacji lub została ogłoszona jego 

upadłość albo 

b)  zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne lub został złożony wniosek o 

zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu, o którym mowa w 

ustawie z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, lub zostało wszczęte 

postępowanie ugodowe w rozumieniu przepisów o restrukturyzacji finansowej 

przedsiębiorstw i banków, albo 

c)  opóźnienie w spłacie kapitału kredytu (pożyczki) lub odsetek przekracza 12 miesięcy, 

a ponadto: 

–  wierzytelność jest kwestionowana przez dłużnika na drodze powództwa sądowego albo 

–  wierzytelność została skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego, albo 

–  miejsce pobytu dłużnika jest nieznane i nie został ujawniony jego majątek, mimo 

podjęcia przez wierzyciela działań zmierzających do ustalenia tego miejsca i majątku; 

3)   w przypadku określonym w ust. 1 pkt 26b, jeżeli: 

a)  spełniony jest warunek określony w pkt 1 lit. a lub 

b)  zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne lub został złożony wniosek o 

zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu, o którym mowa w 

ustawie z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, lub 

c)  opóźnienie w spłacie kapitału pożyczki i kredytu lub odsetek od tych należności 

przekracza 6 miesięcy, a ponadto: 

–  spełniony jest warunek określony w pkt 1 lit. d albo 

–  wierzytelność została skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego, albo 
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–  miejsce pobytu dłużnika jest nieznane i nie został ujawniony jego majątek mimo 

podjęcia przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową działań 

zmierzających do ustalenia tego miejsca i majątku; 

4)    jeżeli wierzytelności, o których mowa w ust. 1 pkt 26 lit. c tiret pierwsze i drugie oraz 

pkt 26c lit. c tiret pierwsze i drugie, związane są z realizacją programu restrukturyzacji 

na podstawie odrębnych ustaw; 

5)    jeżeli należności z tytułu udzielonych kredytów (pożyczek) lub należności z tytułu 

udzielonych gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów (pożyczek), lub nabytych 

wierzytelności banku hipotecznego zostały na podstawie przepisów, o których mowa 

w ust. 3, zakwalifikowane do kategorii wątpliwe, lub zostały wymienione w ust. 1 pkt 

26c lit. a tiret trzecie i czwarte, lit. b tiret drugie, lit. c tiret trzecie i czwarte. 

2b. (uchylony). 

2c. Wartość przyjętych w umowach zabezpieczeń spłaty kredytów (pożyczek) uwzględnia się 

w podstawie tworzenia w bankach rezerw lub odpisów na straty kredytowe, a w 

spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych - odpisów aktualizujących wartość 

należności, zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów na podstawie ust. 1 pkt 26, 

26b i 26c, w takim zakresie, w jakim te zabezpieczenia są uwzględniane przy ustalaniu 

kosztów na podstawie przepisów o rachunkowości albo MSR. 

2d. (uchylony). 

2e. (uchylony). 

3. Przepisy ust. 1 pkt 26 dotyczą rezerw na ryzyko związane z działalnością banków, 

utworzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości. 

3a. (uchylony). 

3b. W przypadku gdy opłata, w tym czynsz, z tytułu umowy leasingu, o której mowa w art. 

17a pkt 1, umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze została 

skalkulowana w sposób obejmujący koszty eksploatacji samochodu osobowego, przepis 

ust. 1 pkt 51 stosuje się do tej części opłaty, która obejmuje koszty eksploatacji 

samochodu osobowego. 

3c. Przepisów ust. 1 pkt 26, 26b i 26c nie stosuje się w przypadku rezerw, odpisów 

aktualizujących wartość należności ani odpisów na straty kredytowe utworzonych na 

pokrycie należności z tytułu udzielonych przez bank kredytów (pożyczek), gwarancji 

(poręczeń) spłaty kredytów (pożyczek) albo nabytych wierzytelności banku hipotecznego, 
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które zostały udzielone z naruszeniem prawa, przy czym naruszenie to powinno być 

stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu. 

3d. Przepis art. 16 ust. 1 pkt 43 lit. c ma zastosowanie do banków uczestniczących w 

realizacji programu restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw, pod warunkiem 

przeznaczenia i wydatkowania równowartości 100% kwoty wierzytelności podlegającej 

umorzeniu na uruchomienie kredytów (pożyczek) dla podmiotów objętych tym 

programem. 

3e. (uchylony). 

3f. W przypadku należności, o których mowa w ust. 1 pkt 26 i 26c, zakwalifikowanych do 

kategorii stracone, zgodnie z przepisami wymienionymi w ust. 3, a w przypadku banków 

stosujących MSR - należności, których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek 

przekracza 12 miesięcy, jeżeli nieściągalność tych należności z tytułu kredytów 

(pożyczek), udzielonych przez bank gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów (pożyczek) lub 

z tytułu nabytych wierzytelności banku hipotecznego nie została uprawdopodobniona w 

sposób, o którym mowa w ust. 2a pkt 2, za koszty uzyskania przychodów uważa się: 

a)  równowartość rezerw utworzonych na pokrycie tych należności lub wierzytelności 

banku hipotecznego, pomniejszonych o wartość rezerw dotyczącą odsetek, prowizji i 

opłat - do wysokości nie większej niż 25% tej kwoty kredytu (pożyczki) lub 

należności z tytułu udzielonej przez bank gwarancji (poręczenia) spłaty kredytów 

(pożyczek) lub nabytej wierzytelności banku hipotecznego, na którą została utworzona 

rezerwa, 

b)  równowartość odpisów na straty kredytowe utworzonych na pokrycie tych należności 

lub wierzytelności banku hipotecznego, pomniejszonych o wartość odpisów na straty 

kredytowe dotyczącą odsetek, prowizji i opłat - do wysokości nie większej niż 25% tej 

kwoty kredytu (pożyczki) lub należności z tytułu udzielonej przez bank gwarancji 

(poręczenia) spłaty kredytów (pożyczek) lub nabytej wierzytelności banku 

hipotecznego, na którą został utworzony odpis na straty kredytowe. 

3g. W bankach zaliczone do kosztów uzyskania przychodów rezerwy, o których mowa w ust. 

1 pkt 26, oraz odpisy na straty kredytowe, o których mowa w ust. 1 pkt 26c, utworzone na 

kredyty (pożyczki) objęte umową o subpartycypację podlegają pomniejszeniu o wartość 

kwoty ze zbycia praw do strumienia pieniądza z tytułu kredytów (pożyczek) w ramach 

umowy o subpartycypację. Rezerwy te i te odpisy na straty kredytowe utworzone na 

niespłaconą część kredytu (pożyczki) są jednak kosztem uzyskania przychodów w tej 
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części, w jakiej przychody ze zbycia kredytu (pożyczki) na podstawie umowy o 

subpartycypację zostały wykazane na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 15 lit. c. 

3h. (uchylony). 

3i. Przepisy ust. 1 pkt 26a i 27 stosuje się odpowiednio do tworzonych przez podatników 

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

określonych tymi przepisami. 

4. Ilekroć w ust. 1 jest mowa o stawce za jeden kilometr przebiegu pojazdu, rozumie się przez 

to stawkę określoną dla samochodów osobowych, uwzględniającą odpowiednio 

pojemność silnika. 

5. Przebieg pojazdu, o którym mowa w ust. 1 pkt 30, powinien być, z wyłączeniem ryczałtu 

pieniężnego, udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu, potwierdzonej przez 

podatnika na koniec każdego miesiąca. Ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierać 

co najmniej następujące dane: nazwisko, imię i adres zamieszkania osoby używającej 

pojazdu, numer rejestracyjny pojazdu i pojemność silnika, kolejny numer wpisu, datę i cel 

wyjazdu, opis trasy (skąd - dokąd), liczbę faktycznie przejechanych kilometrów, stawkę 

za jeden kilometr przebiegu, kwotę wynikającą z przemnożenia liczby faktycznie 

przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr przebiegu oraz podpis podatnika 

(pracodawcy) i jego dane. W razie braku tej ewidencji, wydatki z tytułu używania 

samochodów nie stanowią kosztu uzyskania przychodów. 

5a. Poniesione wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 51, oraz kwota, o której mowa w ust. 1 

pkt 49a, obejmują także podatek od towarów i usług, który zgodnie z przepisami o 

podatku od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego, oraz naliczony podatek od 

towarów i usług, w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 

usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od 

towarów i usług. 

5b. Przepisu ust. 1 pkt 4 nie stosuje się do odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, 

jeżeli ten samochód został oddany przez podatnika do odpłatnego używania na podstawie 

umowy leasingu, o której mowa w art. 17a pkt 1, umowy najmu, dzierżawy lub innej 

umowy o podobnym charakterze, a oddawanie w odpłatne używanie na podstawie takiej 

umowy stanowi przedmiot działalności podatnika. 

5c. W przypadku samochodu osobowego oddanego do używania na podstawie umowy 

leasingu, o której mowa w art. 17a pkt 1, ograniczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 49a, 

stosuje się do tej części opłaty, która stanowi spłatę wartości samochodu osobowego. 
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5d. W przypadku gdy umowa najmu, dzierżawy lub inna umowa o podobnym charakterze 

została zawarta na okres krótszy niż 6 miesięcy, przez wartość samochodu, o której mowa 

w ust. 1 pkt 49a, rozumie się wartość przyjętą dla celów ubezpieczenia. 

5e. W przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym w rozumieniu art. 

2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych 

kwota limitu, o którym mowa w ust. 1 pkt 49a, wynosi 225 000 zł. 

5f. W przypadku nieprowadzenia przez podatnika ewidencji, o której mowa w art. 86a ust. 4 

ustawy o podatku od towarów i usług, uznaje się, że samochód osobowy jest 

wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą podatnika. 

5g. Przepisu ust. 5f nie stosuje się, jeżeli podatnik na podstawie przepisów ustawy o podatku 

od towarów i usług nie jest obowiązany do prowadzenia takiej ewidencji, z wyjątkiem 

przypadku, gdy brak tego obowiązku wynika z art. 86a ust. 5 pkt 2 lit. a ustawy o podatku 

od towarów i usług. 

5h. W przypadku ustalenia, że podatnik, niezgodnie ze stanem faktycznym, nie stosował 

ograniczenia wynikającego z ust. 1 pkt 51, przepis ten stosuje się od dnia rozpoczęcia 

używania przez podatnika danego samochodu osobowego. 

5i. Kosztem uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia nabytego uprzednio samochodu 

osobowego będącego środkiem trwałym są wydatki na jego nabycie, zaktualizowane 

zgodnie z odrębnymi przepisami, w części nieprzekraczającej odpowiednio kwot, o 

których mowa w ust. 1 pkt 4, po pomniejszeniu tych wydatków o sumę odpisów 

amortyzacyjnych z tytułu zużycia tego samochodu zaliczonych do kosztów uzyskania 

przychodów. 

5j. Przepis ust. 5i nie ma zastosowania przy ustalaniu kosztu uzyskania przychodów z 

odpłatnego zbycia samochodu osobowego, jeżeli ten samochód został uprzednio oddany 

przez podatnika do odpłatnego używania na podstawie umowy leasingu, o której mowa w 

art. 17a pkt 1, umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, a 

oddawanie w odpłatne używanie na podstawie takiej umowy stanowi przedmiot 

działalności podatnika. 

6. (uchylony). 

7. (uchylony). 

7a. (uchylony). 

7b. (uchylony). 
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7c. Przepis ust. 1 pkt 46 lit. c 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. 

[7d. Przepis ust. 1 pkt 57a stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 40 oraz art. 15 

ust. 4h, do składek na Fundusz Pracy, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.] 

<7d. Przepis ust. 1 pkt 57a stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 40 oraz 

art. 15 ust. 4h, do składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz 

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.> 

7e. Przepisu ust. 1 pkt 8 zdanie po średniku nie stosuje się przy zamianie jednostek 

uczestnictwa subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu tego samego 

funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami, dokonanej zgodnie z 

przepisami ustawy o funduszach inwestycyjnych. 

7f. Przez fundusze kapitałowe, o których mowa w ust. 1 pkt 8, rozumie się fundusze 

inwestycyjne oraz fundusze zagraniczne, o których mowa w ustawie o funduszach 

inwestycyjnych. 

7g. (uchylony). 

7h. (uchylony). 

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

maksymalną wysokość wpłat na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej, uznawaną za 

koszt uzyskania przychodów. 

9. Przepisy ust. 1 pkt 8c i 8d stosuje się odpowiednio do podmiotów wymienionych w 

załączniku nr 3 do ustawy. 

 

 

USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, 1495, 1696 i 1818) 

 

[Art. 48
1
. 

 Samorządy wojewódzkie i powiatowe mogą otrzymać środki z Solidarnościowego Funduszu 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 

października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. 

U. poz. 2192), na finansowanie zadań, o których mowa w art. 35 i art. 35a.] 
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<Art. 48
1
. 

Samorządy wojewódzkie i powiatowe mogą otrzymać środki z Funduszu 

Solidarnościowego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 października 2018 r. o 

Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. poz. 2192 oraz z 2019 r. poz. 1622 i 1696), na 

finansowanie zadań, o których mowa w art. 35 i art. 35a.> 

 

 

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 300, z późn. zm.) 

[Art. 32. 

Do składek na Fundusz Pracy, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, 

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz 

na ubezpieczenie zdrowotne w zakresie: ich poboru, egzekucji, wymierzania odsetek za zwłokę 

i dodatkowej opłaty, przepisów karnych, dokonywania zabezpieczeń na wszystkich 

nieruchomościach, ruchomościach i prawach zbywalnych dłużnika, odpowiedzialności osób 

trzecich i spadkobierców oraz stosowania ulg i umorzeń stosuje się odpowiednio przepisy 

dotyczące składek na ubezpieczenia społeczne.] 

 

<Art. 32. 

Do składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz na ubezpieczenie 

zdrowotne w zakresie: ich poboru, egzekucji, wymierzania odsetek za zwłokę 

i dodatkowej opłaty, przepisów karnych, dokonywania zabezpieczeń na wszystkich 

nieruchomościach, ruchomościach i prawach zbywalnych dłużnika, odpowiedzialności 

osób trzecich i spadkobierców oraz stosowania ulg i umorzeń stosuje się odpowiednio 

przepisy dotyczące składek na ubezpieczenia społeczne.> 

 

Art. 38a. 

1. Jeżeli w związku z przeprowadzonym postępowaniem wyjaśniającym lub kontrolą 

wykonywania przez płatników składek obowiązków z zakresu ubezpieczenia społecznego 

zachodzi konieczność wydania decyzji, o której mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1a, Zakład 

wydaje decyzję podmiotowi zgłaszającemu ubezpieczonych do ubezpieczeń społecznych 

oraz płatnikowi składek ustalonemu przez Zakład. 
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2. Jeżeli w wyniku uprawomocnienia się decyzji, o której mowa w ust. 1, zostanie 

potwierdzone, że płatnikiem składek jest płatnik składek ustalony przez Zakład, Zakład 

sporządza za tego płatnika z urzędu dokumenty związane z ubezpieczeniami społecznymi 

określone w ustawie za okres wskazany w decyzji. 

3. Jeżeli podmiot zgłaszający ubezpieczonych do ubezpieczeń społecznych wypłacał 

świadczenia podlegające rozliczeniu w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne za 

okres wskazany w decyzji, sporządzane przez Zakład dokumenty, o których mowa w ust. 

2, uwzględniają te świadczenia. 

4. Składki nienależnie opłacone przez podmiot zgłaszający ubezpieczonych do ubezpieczeń 

społecznych za okres wskazany w decyzji, o której mowa w ust. 1, Zakład zalicza z 

urzędu na poczet należności z tytułu składek płatnika składek. Zakład dokonuje zaliczenia 

ustalonej do zaliczenia kwoty na poczet zaległych lub bieżących składek, a w razie ich 

braku - na poczet przyszłych składek. Przepisów art. 24 ust. 6a-6f nie stosuje się. 

5. Kwotę do zaliczenia na poczet należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne 

ustala się dla okresów rozliczeniowych wskazanych w decyzji, o której mowa w ust. 1, dla 

wszystkich ubezpieczonych płatnika składek, zgłoszonych za dany okres rozliczeniowy 

przez podmiot zgłaszający ubezpieczonych do ubezpieczeń społecznych według 

następującego wzoru: 

 kwota do zaliczenia 

za dany okres 

rozliczeniowy 

 = 

 

 wpłata podmiotu 

zgłaszającego 

ubezpieczonych do 

ubezpieczeń społecznych 

za dany okres 

rozliczeniowy 

 x 

 

 kwota zadeklarowanych 

składek za ubezpieczonego 

przez podmiot zgłaszający 

ubezpieczonych do ubezpieczeń 

społecznych za dany okres 

rozliczeniowy 

    łączna suma składek 

wykazanych w deklaracji 

rozliczeniowej przez 

podmiot zgłaszający 

ubezpieczonych do 

ubezpieczeń społecznych 

za dany okres 

rozliczeniowy 

    

6. Kwotę do zaliczenia na poczet należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne 

płatnika składek ustala się w zaokrągleniu do pełnych złotych w dół, a grosze pomija się. 

[7. Do należności płatnika składek z tytułu składek na Fundusz Pracy, Solidarnościowy 

Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 
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Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz na ubezpieczenie zdrowotne ust. 

4-6 stosuje się odpowiednio.] 

<7. Do należności płatnika składek z tytułu składek na Fundusz Pracy, Fundusz 

Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz 

Emerytur Pomostowych oraz na ubezpieczenie zdrowotne ust. 4–6 stosuje się 

odpowiednio.> 

Art. 46. 

1. Płatnik składek jest obowiązany według zasad wynikających z przepisów ustawy obliczać, 

potrącać z dochodów ubezpieczonych, rozliczać oraz opłacać należne składki za każdy 

miesiąc kalendarzowy.  

2. Rozliczenie składek, o których mowa w ust. 1, oraz wypłaconych przez płatnika w tym 

samym miesiącu zasiłków oraz zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych podlegających 

rozliczeniu na poczet składek następuje w deklaracji rozliczeniowej według ustalonego 

wzoru. Nie podlegają rozliczeniu w deklaracji rozliczeniowej zasiłki wypłacone przez 

płatnika bezpodstawnie. 

3. Deklarację rozliczeniową oraz imienne raporty miesięczne płatnik składek przekazuje 

bezpośrednio do wskazanej przez Zakład jednostki organizacyjnej. 

4. Deklaracja rozliczeniowa zawiera: 

1)   dane identyfikacyjne płatnika składek, a w szczególności dane, o których mowa w art. 

35 ust. 1 pkt 2, nazwę skróconą firmy, a w przypadku płatników składek - osób 

fizycznych - nazwisko i imię; 

2)   informacje o liczbie ubezpieczonych; 

2a)  informacje o uprawnieniu płatnika składek do wypłaty zasiłków; 

3)   zestawienie należnych składek na poszczególne rodzaje ubezpieczeń społecznych, z 

uwzględnieniem podziału na składki finansowane przez ubezpieczonego i przez 

płatnika oraz budżet państwa i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych; 

3a)   kwotę rocznego przychodu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności 

gospodarczej uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym oraz kwotę najniższej 

podstawy wymiaru składek ustaloną na dany rok kalendarzowy w przypadku, o 

którym mowa w art. 18c ust. 9 pkt 2; 
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4)   kwoty wypłaconych zasiłków oraz zasiłków finansowanych z budżetu państwa, 

podlegających rozliczeniu w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne oraz kwoty 

wynagrodzeń z tytułu niezdolności do pracy; 

5)   kwoty przysługujących płatnikowi wynagrodzeń w myśl art. 3 ust. 2; 

6)   zestawienie należnych składek na: 

a)  ubezpieczenie zdrowotne uwzględniając podział na podmioty, które finansują 

składki, 

[b)   Fundusz Pracy, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i 

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;] 

<b) Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych;> 

6a)  sumę należnych składek na Fundusz Emerytur Pomostowych; 

6b)  liczbę pracowników, za których jest opłacana składka na Fundusz Emerytur 

Pomostowych; 

6c)  liczbę stanowisk pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze; 

7)   zestawienie zbiorcze i wynikowe należnych składek i składek na ubezpieczenie 

zdrowotne oraz kwot do zapłaty; 

8)   dla osób, które w całości opłacają składki na ubezpieczenia z własnych środków - 

tytuł ubezpieczenia, podstawę wymiaru i ewentualne pomniejszenia wynikające z art. 

19 ust. 1; 

9)   oświadczenie płatnika składek, że dane zawarte w deklaracji są zgodne ze stanem 

faktycznym, potwierdzone podpisem płatnika składek lub osoby przez niego 

upoważnionej albo podpisem elektronicznym. 

5. Płatnicy składek zobowiązani do wykazywania w dokumentach ubezpieczeniowych 

zasiłków oraz finansowanych z budżetu państwa zasiłków i innych świadczeń, 

podlegających rozliczeniu w ciężar składek lub wynagrodzeń z tytułu niezdolności do 

pracy, przekazują do Zakładu: 

1)   w terminie do dnia 28 lutego 2001 r. informację zawierającą dane identyfikacyjne 

oraz dane o tych zasiłkach, świadczeniach lub wynagrodzeniach wypłaconych w 

okresie od dnia 1 grudnia 1999 r. do dnia 30 listopada 2000 r.; 

2)   w terminie do dnia 31 stycznia 2002 r. informację zawierającą dane identyfikacyjne 

oraz dane o tych zasiłkach, świadczeniach lub wynagrodzeniach wypłaconych w 

okresie od dnia 1 grudnia 2000 r. do dnia 30 listopada 2001 r. 
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6. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, 

wzór informacji, o której mowa w ust. 5, oraz sposób jej sporządzenia, przekazywania, a 

także korygowania, kierując się potrzebą zapewnienia prawidłowości i kompletności 

danych gromadzonych na kontach płatników składek i kontach ubezpieczonych. 

 

Art. 47. 

1. Płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową, imienne raporty 

miesięczne oraz opłaca składki za dany miesiąc, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2a i 2b, nie 

później niż: 

1)   do 10 dnia następnego miesiąca - dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie 

za siebie; 

2)   do 5 dnia następnego miesiąca - dla jednostek budżetowych i samorządowych 

zakładów budżetowych; 

3)   do 15 dnia następnego miesiąca - dla pozostałych płatników. 

1a. Twórcy i artyści przesyłają deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne oraz 

opłacają składki za okres wykonywania działalności twórczej lub artystycznej przed 

dniem wydania decyzji Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców w 

terminie opłacania składek za miesiąc, w którym otrzymali decyzję. 

2. Płatnik składek, który opłaca składki wyłącznie za siebie, przysyła jedynie deklarację 

rozliczeniową. 

2a. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, opłacające składki wyłącznie za siebie lub 

osoby z nimi współpracujące, są zwolnione z obowiązku składania deklaracji 

rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych za kolejny miesiąc, jeżeli w ostatnio 

złożonej deklaracji rozliczeniowej lub imiennym raporcie miesięcznym zadeklarowały do 

podstawy wymiaru składek: 

1)    na ubezpieczenia społeczne - kwotę w wysokości najniższej podstawy wymiaru 

składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, obowiązującej je i osoby z 

nimi współpracujące, zaś w przypadku osób, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z 

dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców - obowiązującej osoby z nimi 

współpracujące, z zastrzeżeniem ust. 2g; 

2)   na ubezpieczenie zdrowotne - kwotę w wysokości najniższej podstawy wymiaru 

określonej w art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z 
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późn. zm.), obowiązującej je i osoby z nimi współpracujące, i nie nastąpiła żadna 

zmiana w stosunku do miesiąca poprzedniego, z zastrzeżeniem ust. 2c. 

2b. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, opłacające wyłącznie składki na 

ubezpieczenie zdrowotne za siebie lub osoby z nimi współpracujące, są zwolnione z 

obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych za 

kolejny miesiąc, jeżeli w ostatnio złożonej deklaracji rozliczeniowej lub imiennym 

raporcie miesięcznym zadeklarowały do podstawy wymiaru składek kwotę w wysokości 

najniższej podstawy wymiaru określonej w art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 

obowiązującej je i osoby z nimi współpracujące, zaś w przypadku osób, o których mowa 

w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców - obowiązującej 

osoby z nimi współpracujące, i nie nastąpiła żadna zmiana w stosunku do miesiąca 

poprzedniego, z zastrzeżeniem ust. 2c. 

2c. Osoby, o których mowa w ust. 2a, 2b, 2d, 2e i 2f, są zwolnione z obowiązku składania 

deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych za kolejny miesiąc, także 

wówczas, gdy zmiana w stosunku do miesiąca poprzedniego jest spowodowana wyłącznie 

zmianą minimalnego wynagrodzenia lub przeciętnego wynagrodzenia. 

2d. Duchowni opłacający składki wyłącznie za siebie są zwolnieni z obowiązku składania 

deklaracji rozliczeniowej za kolejny miesiąc, jeżeli w ostatnio złożonej deklaracji 

rozliczeniowej zadeklarowali do podstawy wymiaru składek: 

1)   na ubezpieczenia społeczne - kwotę w wysokości określonej w art. 18 ust. 4 pkt 5a lub 

w ust. 4c; 

2)   na ubezpieczenia zdrowotne - kwotę w wysokości określonej w art. 81 ust. 1 lub 10 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych. 

2e. Osoby wymienione w art. 7 opłacające składki wyłącznie za siebie są zwolnione z 

obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej za kolejny miesiąc, jeżeli w ostatnio 

złożonej deklaracji rozliczeniowej zadeklarowały do podstawy wymiaru składek na 

ubezpieczenia społeczne - kwotę w wysokości określonej w art. 18 ust. 7. 

2f. Płatnik składek zgłaszający do ubezpieczenia wyłącznie osobę, o której mowa w art. 6 ust. 

2d jest zwolniony z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej oraz imiennych 

raportów miesięcznych za kolejny miesiąc, jeżeli w ostatnio złożonej deklaracji 
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rozliczeniowej zadeklarował do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne - 

kwotę w wysokości nie wyższej niż minimalne wynagrodzenie. 

2g. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, opłacające składki wyłącznie za 

siebie lub osoby z nimi współpracujące i ustalające najniższą podstawę wymiaru składek 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zgodnie z art. 18c są zwolnione z obowiązku 

składania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych za kolejny 

miesiąc po złożeniu deklaracji rozliczeniowej za pierwszy pełny miesiąc, do końca roku 

kalendarzowego, na który ustaliły tę podstawę. Osoby te obowiązane są do złożenia 

deklaracji rozliczeniowej za pierwszy miesiąc prowadzenia działalności gospodarczej 

każdego kolejnego roku, na który ustaliły najniższą podstawę wymiaru składek na 

podstawie art. 18c. 

3. Płatnik składek jest zobowiązany złożyć, z zastrzeżeniem ust. 3a, deklarację rozliczeniową 

korygującą w formie nowego dokumentu zawierającego wszystkie prawidłowe dane 

określone w art. 46 ust. 4 w każdym przypadku, o którym mowa w art. 41 ust. 6, łącznie z 

raportem miesięcznym korygującym. 

3a. Imiennych raportów miesięcznych nie składa się w przypadku, gdy korekta dotyczy 

wyłącznie danych wykazanych w deklaracji rozliczeniowej. 

3b. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 3a, stosuje się odpowiednio art. 41 ust. 7a i 7b. 

3c. Kopie deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych oraz dokumentów 

korygujących te dokumenty płatnik składek jest zobowiązany przechowywać przez okres 

5 lat od dnia ich przekazania do wskazanej przez Zakład jednostki organizacyjnej 

Zakładu, w formie dokumentu pisemnego lub elektronicznego. 

4. Należności z tytułu składek na: 

1)   ubezpieczenia społeczne; 

2)   ubezpieczenie zdrowotne; 

[3)    Fundusz Pracy, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i 

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;] 

<3) Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych;> 

4)   (uchylony); 

5)   Fundusz Emerytur Pomostowych 

- opłaca się jedną wpłatą na przydzielony przez Zakład numer rachunku składkowego.  

4a. Należności z tytułu składek, o których mowa w ust. 4, płatnik składek opłaca przy użyciu: 
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1)    dokumentów płatniczych składanych za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych 

według wzorów określonych przez dostawcę usług płatniczych, 

2)   dokumentu elektronicznego z oprogramowania, o którym mowa w art. 47a ust. 1, lub 

wydruku z tego oprogramowania, 

3)    dokumentu elektronicznego z programu informatycznego udostępnianego płatnikom 

składek przez dostawcę usług płatniczych, 

4)   dokumentu w postaci uzgodnionej z instytucją obsługującą wpłaty składek na 

ubezpieczenia społeczne 

- zwanych dalej "dokumentami płatniczymi". 

4b. Płatnik składek jest obowiązany opłacać należności z tytułu składek, o których mowa w 

ust. 4, w formie bezgotówkowej w drodze obciążenia rachunku bankowego płatnika 

składek lub obciążenia rachunku płatniczego płatnika w instytucji płatniczej w rozumieniu 

ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2003, z 

późn. zm.). 

4c. Przepisu ust. 4b nie stosuje się do płatników składek będących osobami fizycznymi, jeżeli 

nie prowadzą pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o 

działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych. 

4d. (uchylony). 

4e. Płatnik składek będący mikroprzedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - 

Prawo przedsiębiorców może opłacać należności z tytułu składek również w formie 

przekazu pocztowego lub w formie przekazu pieniężnego za pośrednictwem instytucji 

płatniczej lub biura usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o 

usługach płatniczych. 

5. Informacje zawarte w dokumentach płatniczych przekazywane są jako zlecenie płatnicze 

dla Zakładu poprzez międzybankowy system elektroniczny lub poprzez system 

elektronicznych rozrachunków wewnątrzbankowych banku obsługującego rachunek 

bankowy Zakładu, w ramach którego są prowadzone rachunki składkowe. Zlecenie to 

powinno w szczególności zawierać numer rachunku składkowego oraz datę obciążenia 

rachunku bankowego płatnika, jeżeli wpłata jest dokonana w formie polecenia przelewu, 

lub datę dokonania wpłaty, jeżeli wpłata jest dokonana w formie gotówkowej. 

5a. (uchylony). 

6. Dokument płatniczy musi zawierać w szczególności numer rachunku składkowego. 
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7. Brak możliwości identyfikacji wpłaty płatnika składek lub błędne oznaczenie numeru 

rachunku składkowego nie obciąża Zakładu. 

8. Instytucje obsługujące wpłaty składek na ubezpieczenia społeczne są zobowiązane do 

niezwłocznego transferu za pośrednictwem międzybankowego systemu rozliczeń 

elektronicznych. 

8a. Instytucje obsługujące wpłaty składek są zobowiązane do zawiadamiania Zakładu o 

błędach stwierdzonych w zleceniu płatniczym, o którym mowa w ust. 5, w formie 

elektronicznej lub pisemnej. 

9. Przekazanie składki do otwartego funduszu emerytalnego przez Zakład następuje 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 15 dni roboczych, licząc od otrzymania 

składki opłaconej przy użyciu dokumentów płatniczych, raportów miesięcznych i 

deklaracji. 

10. (uchylony). 

10a. Jeżeli nie nastąpiło przekazanie składki do otwartego funduszu emerytalnego w terminie, 

od Zakładu są należne odsetki liczone według zmiennej stopy procentowej obowiązującej 

dla kolejnych trzymiesięcznych okresów rozpoczynających się pierwszego dnia każdego 

kwartału kalendarzowego. Wysokość zmiennej stopy procentowej jest obliczana jako 

średnia arytmetyczna stóp referencyjnych Narodowego Banku Polskiego obowiązujących 

w okresie 3 miesięcy do końca miesiąca poprzedzającego ostatni miesiąc przed 

rozpoczęciem danego kwartału i jest zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku. Do 

obliczania odsetek przyjmuje się, że rok liczy 365 dni. 

10b. Odsetki, o których mowa w ust. 10a, Zakład oblicza od kwoty nieprzekazanej w terminie 

składki na otwarte fundusze emerytalne, za okres od następnego dnia po upływie terminu 

określonego w ust. 9 do dnia przekazania składki do otwartego funduszu emerytalnego. 

10c. (uchylony). 

10d. (uchylony). 

10e. (uchylony). 

10f. (uchylony). 

10g. (uchylony). 

10h. Odsetki określone w ust. 10a są przekazywane na rachunek ubezpieczonego do 

otwartego funduszu emerytalnego. 

10i. Odsetek, o których mowa w ust. 10a, nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie 

przekroczyłaby 2,00 zł. 
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10j. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ogłasza w formie komunikatu w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" wysokość odsetek, o których 

mowa w ust. 10a. 

11. (uchylony). 

12. (uchylony). 

13. (uchylony). 

[14. Przepisy niniejszego artykułu stosuje się odpowiednio do składek na Fundusz Pracy, 

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Fundusz Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych i ubezpieczenie zdrowotne.] 

<14. Przepisy niniejszego artykułu stosuje się odpowiednio do składek na Fundusz 

Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych i ubezpieczenie zdrowotne.> 

15. (uchylony). 

Art. 50. 

1. Poczynając od 2006 r., w terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku, Zakład jest 

zobowiązany przesłać ubezpieczonemu urodzonemu po dniu 31 grudnia 1948 r. 

informację o zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego składkach ogółem, o 

których mowa w art. 40 ust. 1, według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, 

zwaną dalej "informacją o stanie konta". 

1a. W informacji o stanie konta Zakład podaje dodatkowo wysokość: 

1)   zwaloryzowanego kapitału początkowego według stanu na dzień 31 grudnia 

poprzedniego roku, w przypadku gdy kapitał ten został już ubezpieczonemu 

obliczony; 

2)   hipotetycznej emerytury, z uwzględnieniem ust. 1b-1f i 2; 

2a)  kwot składek, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, ogółem, 

zewidencjonowanych na subkoncie, według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego 

roku; 

3)   składek na ubezpieczenie emerytalne, z wyłączeniem składek podlegających 

odprowadzeniu do otwartego funduszu emerytalnego i zewidencjonowaniu na 

subkoncie: 

a)  należnych - w przypadku ubezpieczonych niebędących płatnikami składek, 

b)  wpłaconych - w przypadku ubezpieczonych będących płatnikami składek oraz osób 

współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność 
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- za okres ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia 

poprzedniego roku, w wysokości nominalnej w podziale na miesiące; 

4)   składek na otwarte fundusze emerytalne, należnych i odprowadzonych; 

5)   składek należnych i wpłaconych zewidencjonowanych na subkoncie, o których mowa 

w art. 40a ust. 4. 

1b. Wysokość hipotetycznej emerytury podaje się ubezpieczonemu, który na dzień 31 grudnia 

poprzedniego roku ukończył co najmniej 35 lat. 

1c. Ubezpieczonemu, o którym mowa w ust. 1b, podaje się informacje o wysokości: 

1)    hipotetycznej emerytury, jaką uzyskałby w wieku emerytalnym, wynoszącym 60 lat 

dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny, lub w wieku, o którym mowa w ust. 1d i 1e według 

stanu konta ubezpieczonego oraz 

2)   hipotetycznej emerytury, jaką uzyskałby w wieku, o którym mowa w pkt 1, gdyby za 

każdy pełny miesiąc przypadający do osiągnięcia tego wieku na jego koncie była 

ewidencjonowana hipotetyczna kwota składki obliczona przez podzielenie ogólnej 

kwoty składek na ubezpieczenie emerytalne, o których mowa w ust. 1, przez 

wyrażony w miesiącach okres podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu. 

1d. Jeżeli ubezpieczonemu, o którym mowa w ust. 1b, do osiągnięcia wieku emerytalnego, 

wynoszącego 60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny, brakuje nie więcej niż 5 lat, 

podaje się dodatkowo, poczynając od 2009 r., informacje o wysokości hipotetycznej 

emerytury, jaką by uzyskał w wieku przekraczającym ten wiek o rok, a także dwa, trzy, 

cztery i pięć lat. 

1e. Jeżeli ubezpieczony, o którym mowa w ust. 1b, przekroczył wiek emerytalny, wynoszący 

60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny, i nie wystąpił o ustalenie emerytury, 

hipotetyczną emeryturę oblicza się dla jego faktycznego wieku oraz kolejnych pięciu lat. 

1f. Hipotetycznej emerytury nie oblicza się ubezpieczonemu, o którym mowa w ust. 1b, 

któremu ustalono wysokość emerytury na zasadach określonych w art. 26 lub 183 ustawy 

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nie oblicza się 

hipotetycznej emerytury również w roku, w którym jest przesyłana informacja o stanie 

konta, jeżeli w okresie od dnia 1 stycznia tego roku do dnia przesłania tej informacji 

ubezpieczonemu ustalono wysokość emerytury na podstawie tych przepisów. 

1g. Jeżeli ubezpieczonemu, o którym mowa w ust. 1b, do osiągnięcia, stanowiącego w jego 

przypadku wiek emerytalny, 60 roku życia brakuje nie więcej niż 12 miesięcy, podaje się 
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dodatkowo informację o możliwości skorzystania z prawa do okresowej emerytury 

kapitałowej. 

1h. Zakład nie przesyła informacji o stanie konta ubezpieczonym, którzy w systemie 

teleinformatycznym Zakładu utworzyli profil informacyjny. Zakres danych objętych 

informacją o stanie konta Zakład udostępnia tym ubezpieczonym w systemie 

teleinformatycznym w formie elektronicznej, z zastrzeżeniem ust. 1i. 

1i. Informację o stanie konta udostępnia się również w formie pisemnej na żądanie 

ubezpieczonego. 

2. Wysokości hipotetycznej emerytury oblicza się: 

1)   w przypadku podawania informacji o wysokości hipotetycznej emerytury według 

zasad określonych w ust. 1c pkt 1 - przez podzielenie sumy składek, o których mowa 

w ust. 1, i kapitału początkowego, o którym mowa w ust. 1a pkt 1 - przez średnie 

dalsze trwanie życia dla osoby w wieku 60 lat w przypadku kobiety i 65 lat w 

przypadku mężczyzny lub w wieku, o którym mowa w ust. 1d i 1e, a wysokość 

hipotetycznej emerytury, jaką ubezpieczony uzyskałby w wieku przekraczającym 

wiek 60 lat lub 65 lat - przez średnie dalsze trwanie życia dla tego wieku; 

2)   w przypadku podawania informacji o wysokości hipotetycznej emerytury według 

zasad określonych w ust. 1c pkt 2 - przez podzielenie sumy składek, o których mowa 

w ust. 1, i kapitału początkowego, o którym mowa w ust. 1a pkt 1, zwiększonej o 

kwotę hipotetycznych składek, o których mowa w ust. 1c pkt 2, przez średnie dalsze 

trwanie życia dla osoby w wieku 60 lat w przypadku kobiety i 65 lat w przypadku 

mężczyzny lub w wieku, o którym mowa w ust. 1d i 1e, a wysokość hipotetycznej 

emerytury, jaką ubezpieczony uzyskałby w wieku przekraczającym wiek 60 lat lub 65 

lat - przez średnie dalsze trwanie życia dla tego wieku. 

2a. Średnie dalsze trwanie życia ustala się według tablicy trwania życia, ogłaszanej przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i 

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującej w dniu 31 grudnia 

ostatniego roku. 

2b. Informację o stanie konta Zakład przesyła listem zwykłym na adres do korespondencji 

podany w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych, o którym mowa w art. 36 ust. 10. 

2c. Jeżeli ubezpieczony został zgłoszony do ubezpieczeń społecznych przez więcej niż 

jednego płatnika składek, informację o stanie konta przesyła się na adres do 
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korespondencji podany w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych, które Zakład otrzymał 

jako ostatnie. 

2d. Jeżeli adres do korespondencji jest nieprawidłowy lub niepełny, informację o stanie konta 

Zakład przesyła na podany w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych adres zamieszkania 

lub adres zameldowania albo na adres zameldowania na pobyt stały uzyskany z rejestru 

PESEL. 

2e. Jeżeli po otrzymaniu informacji o stanie konta ubezpieczony niebędący płatnikiem 

składek stwierdzi, że na jego koncie nie zostały zewidencjonowane wszystkie należne 

składki na ubezpieczenie emerytalne lub zostały zewidencjonowane w niewłaściwej 

wysokości, powinien zgłosić do płatnika tych składek, na piśmie lub do protokołu, 

wniosek o sprostowanie danych przekazanych do Zakładu w dokumentach związanych z 

ubezpieczeniami społecznymi określonych w ustawie lub przekazanie brakujących 

dokumentów, zwany dalej "wnioskiem o sprostowanie danych". 

2f. Płatnik składek jest zobowiązany poinformować ubezpieczonego na piśmie o sposobie 

rozpatrzenia wniosku o sprostowanie danych w terminie 60 dni od dnia jego otrzymania. 

2g. W przypadku uwzględnienia wniosku o sprostowanie danych płatnik składek jest 

zobowiązany skorygować błędny lub uzupełnić brakujący dokument związany z 

ubezpieczeniami społecznymi określony w ustawie, w terminie 30 dni od dnia 

przekazania ubezpieczonemu informacji, o której mowa w ust. 2f. 

2h. W przypadku nieuwzględnienia przez płatnika składek wniosku o sprostowanie danych 

oraz w przypadku gdy płatnik składek już nie istnieje, ubezpieczony powinien złożyć we 

wskazanej przez Zakład jednostce organizacyjnej Zakładu wniosek o przeprowadzenie 

postępowania wyjaśniającego, przedkładając jednocześnie dokumenty potwierdzające 

wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne oraz kopię informacji, 

o której mowa w ust. 2f. 

2i. Postępowanie wyjaśniające, o którym mowa w ust. 2h, Zakład powinien zakończyć nie 

później niż w ciągu 3 miesięcy, a postępowanie szczególnie skomplikowane - nie później 

niż w ciągu 6 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2h. 

2j. Wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie może być 

udowadniana zeznaniami świadków. 

2k. Jeżeli w wyniku postępowania wyjaśniającego okaże się, że przyczyną 

niezewidencjonowania na koncie ubezpieczonego wszystkich należnych składek na 

ubezpieczenie emerytalne lub zewidencjonowania ich w niewłaściwej wysokości są: 
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1)   błędy w danych podanych w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych, w zgłoszeniu 

wyrejestrowania ubezpieczonego z ubezpieczeń społecznych, w zgłoszeniu płatnika 

składek lub w zgłoszeniu wyrejestrowania płatnika składek albo niezłożenie tych 

dokumentów - Zakład dokonuje korekty tych danych z urzędu bezpośrednio na koncie 

ubezpieczonego lub na koncie płatnika składek, jeżeli uzna to za możliwe, albo po 

złożeniu przez płatnika składek dokumentów korygujących te dokumenty lub 

brakujących dokumentów; 

2)   błędy w danych podanych w imiennym raporcie miesięcznym lub w deklaracji 

rozliczeniowej albo niezłożenie tych dokumentów - Zakład dokonuje korekty tych 

danych po złożeniu przez płatnika składek dokumentów korygujących te dokumenty 

albo brakujących dokumentów. 

2l. Płatnik składek jest zobowiązany złożyć korygujące lub brakujące dokumenty, o których 

mowa w ust. 2k, w terminie 30 dni od otrzymania z Zakładu zawiadomienia o 

stwierdzonych w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego 

nieprawidłowościach w dokumentach związanych z ubezpieczeniami społecznymi 

określonych w ustawie. 

2m. Płatnik składek jest zobowiązany złożyć korygujące lub brakujące dokumenty, o których 

mowa w ust. 2k, w terminie 30 dni od dnia: 

1)   uprawomocnienia się decyzji - jeżeli stwierdzenie nieprawidłowości następuje w 

drodze decyzji; 

2)   otrzymania protokołu kontroli - jeżeli stwierdzenie nieprawidłowości następuje w 

drodze kontroli. 

2n. W przypadku gdy płatnik składek już nie istnieje lub uzyskanie korygujących lub 

brakujących dokumentów ubezpieczeniowych nie jest możliwe, Zakład dokonuje korekty 

danych z urzędu bezpośrednio na koncie ubezpieczonego lub na koncie płatnika składek, 

koryguje z urzędu błędy stwierdzone w dokumentach związanych z ubezpieczeniami 

społecznymi określonych w ustawie lub sporządza z urzędu brakujące dokumenty. 

2o. Przepisy ust. 2e-2m stosuje się odpowiednio do ubezpieczonego będącego płatnikiem 

składek, który po otrzymaniu informacji o stanie konta stwierdzi, że na jego koncie nie 

zostały zewidencjonowane wszystkie wpłacone składki na ubezpieczenie emerytalne lub 

zostały zewidencjonowane w niewłaściwej wysokości. 

3. Dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego, o których mowa w art. 40, i na koncie 

płatnika składek, o których mowa w art. 45, mogą być udostępniane sądom, 
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prokuratorom, organom podatkowym, Państwowej Inspekcji Pracy, Biuru Nadzoru 

Wewnętrznego, Policji, Straży Granicznej, komornikom sądowym, organom 

egzekucyjnym w rozumieniu ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314, z późn. zm.), ministrowi 

właściwemu do spraw gospodarki w zakresie koniecznym do rozstrzygania spraw 

prowadzonych na podstawie art. 29, art. 32 oraz art. 34 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla 

Przedsiębiorcy, ministrowi właściwemu do spraw rodziny, ministrowi właściwemu do 

spraw zabezpieczenia społecznego, organom realizującym świadczenia rodzinne, 

świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawcze, ośrodkom 

pomocy społecznej, powiatowym centrom pomocy rodzinie, publicznym służbom 

zatrudnienia, Komisji Nadzoru Finansowego oraz wojewodzie i Szefowi Urzędu do Spraw 

Cudzoziemców w zakresie prowadzonych postępowań dotyczących legalizacji pobytu 

cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem przepisów 

dotyczących ochrony danych osobowych. 

3a. Dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego będącego uczestnikiem w rozumieniu 

załącznika I lub II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i 

uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, 

str. 470, z późn. zm.), o których mowa w art. 40, i na koncie płatnika składek, o których 

mowa w art. 45, mogą być udostępniane ministrowi właściwemu do spraw rozwoju 

regionalnego, ministrowi właściwemu do spraw pracy oraz ministrowi właściwemu do 

spraw zabezpieczenia społecznego w celu spełnienia wymogów określonych odpowiednio 

w załączniku I lub II do tego rozporządzenia i w zakresie do tego niezbędnym. 

3c. Dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego niebędącego uczestnikiem w rozumieniu 

załącznika I lub II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i 

uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006, o których mowa w art. 40, i na 

koncie płatnika składek, o których mowa w art. 45, mogą być udostępniane ministrowi 

właściwemu do spraw rozwoju regionalnego w celu spełnienia wymogów określonych w 

art. 56 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 

17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
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Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 

oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 

20.12.2013, str. 320, z późn. zm.) w zakresie gromadzonym w centralnym systemie 

teleinformatycznym, o którym mowa w art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o 

zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 i 1544 oraz z 2019 r. poz. 

60), wraz z informacją o kodzie tytułu zatrudnienia i wysokości składek odprowadzanych 

z tego tytułu. 

4. Dane, o których mowa w ust. 3, udostępnia się także na wniosek osób fizycznych i 

płatników składek, których dotyczą informacje zawarte na kontach, z zastrzeżeniem ust. 5 

i 6. 

4a. Zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek oraz decyzje o odmowie wydania 

zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek wydane przez Zakład w postaci 

dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

mogą być wykorzystywane w formie wydruku przez płatnika składek, który je uzyskał. 

4b. Zakład umożliwia weryfikację zaświadczenia lub decyzji, o których mowa w ust. 4a, 

przez udostępnioną przez Zakład stronę internetową, po podaniu: 

1)   danych identyfikujących zaświadczenie albo decyzję; 

2)   typu identyfikatora płatnika składek i jego numeru; 

3)   daty wydania zaświadczenia lub decyzji. 

4c. Wydruki, o których mowa w ust. 4a, mają moc zrównaną z mocą dokumentów 

wydawanych przez Zakład, jeżeli zawierają dane, o których mowa w ust. 4b, 

umożliwiające ich weryfikację w sposób określony w tym przepisie. 

5. Do czasu otrzymania przez ubezpieczonego pierwszej informacji, o której mowa w ust. 1, 

dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego udostępnia się ustnie na ustny wniosek 

zgłoszony osobiście przez ubezpieczonego, którego dotyczą informacje zawarte na 

koncie, w jednostce organizacyjnej Zakładu. 

6. Dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego, udostępnione ustnie, na wniosek 

ubezpieczonego Zakład potwierdza pisemnie. 

7. W przypadkach, o których mowa w ust. 3-6, wniosek powinien zawierać: 
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1)   w przypadku danych zgromadzonych na koncie ubezpieczonego - imię i nazwisko 

ubezpieczonego oraz numery, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1; 

2)    w przypadku danych zgromadzonych na koncie płatnika składek - imię i nazwisko 

lub nazwę skróconą płatnika składek oraz numery, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 

2, lub jeden z nich, jeżeli jest wystarczający do identyfikacji płatnika składek. 

8. Zakład nie udostępnia danych, jeżeli wniosek nie zawiera informacji określonych w ust. 7. 

W przypadku, gdy z wnioskiem występuje komornik sądowy, dane, o których mowa w 

ust. 3 udostępnia się w oparciu o informacje zawarte w tym wniosku, chyba że są 

niewystarczające do identyfikacji osoby, której wniosek dotyczy. 

9. Dane zgromadzone na kontach, o których mowa w ust. 3, udostępnia się bezpłatnie sądom, 

prokuratorom, organom podatkowym, Państwowej Inspekcji Pracy, Biuru Nadzoru 

Wewnętrznego, Policji, Straży Granicznej, komornikom sądowym w zakresie 

prowadzonej przez nich egzekucji świadczeń alimentacyjnych, w tym należności budżetu 

państwa z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji 

alimentów, ministrowi właściwemu do spraw gospodarki w zakresie koniecznym do 

rozstrzygania spraw prowadzonych na podstawie art. 29, art. 32 oraz art. 34 ustawy z dnia 

6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i 

Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, ministrowi właściwemu do spraw rodziny, 

ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, organom realizującym 

świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia 

wychowawcze, ośrodkom pomocy społecznej, powiatowym centrom pomocy rodzinie, 

publicznym służbom zatrudnienia, Komisji Nadzoru Finansowego, Polskiemu 

Funduszowi Rozwoju Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, o którym mowa w art. 2 

pkt 8 lit. b ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem 

państwowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1182, 1669, 1735, 2024, 2243 i 2270), wojewodzie i 

Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców w zakresie prowadzonych postępowań 

dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

oraz ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego w zakresie wynikającym z 

ust. 3a i 3c. 

10. Dane zgromadzone na kontach, o których mowa w ust. 3, udostępnia się komornikom 

sądowym, w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego lub 

zabezpieczającego albo wykonywania postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub 

sporządzania spisu inwentarza, odpłatnie, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. 
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10a. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 10, nie może przekraczać 2% wysokości 

prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia 

kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 

10 na dany rok kalendarzowy. 

10aa. Opłatę, o której mowa w ust. 10, wnosi się w terminie 14 dni od dnia wystawienia przez 

Zakład rachunku. 

10ab. Od nieuiszczonej w terminie opłaty, o której mowa w ust. 10, należne są od komornika 

sądowego odsetki w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie określonych 

przepisami prawa cywilnego. Odsetek nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie 

przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2188) za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej. 

10ac. W sprawach o roszczenia z tytułu opłaty, o której mowa w ust. 10, i odsetek, o których 

mowa w ust. 10ab, stosuje się przepisy prawa cywilnego. 

10ad. Udostępnienie danych, o których mowa w ust. 10, następuje w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania wniosku komornika sądowego. 

10b. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze 

rozporządzenia, wysokość opłaty, o której mowa w ust. 10, oraz sposób jej wnoszenia, 

uzależniając wysokość opłaty od formy złożenia wniosku, udostępnienia danych i 

wysokości ponoszonych przez Zakład kosztów związanych z udzielaniem informacji, w 

szczególności kosztów wyszukania informacji i sporządzenia zaświadczenia, oraz mając 

na względzie konieczność zapewnienia sprawnego poboru opłaty. 

11. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje Straży Granicznej oraz Państwowej 

Inspekcji Pracy: 

1)   wykaz obejmujący dane płatników, którzy w ostatnim kwartale zgłosili do 

ubezpieczeń społecznych co najmniej jednego cudzoziemca - w terminie do końca 

ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po upływie kwartału, którego 

wykaz dotyczy oraz 

2)   dane ubezpieczonego cudzoziemca - w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego 

wniosku Straży Granicznej lub Państwowej Inspekcji Pracy. 

12. Dane, o których mowa w ust. 11 pkt 1, obejmują: 

1)   numer NIP; 

2)   numer REGON; 
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3)   numer PESEL; 

4)   kod rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD); 

5)   serię i numer dowodu osobistego albo paszportu, jeżeli płatnikowi składek nie nadano 

numeru NIP, REGON lub jednego z nich; 

6)   nazwę skróconą; 

7)   imię i nazwisko; 

8)   adres siedziby; 

9)   adres do korespondencji; 

10)  adres miejsca prowadzenia działalności; 

11)  liczbę cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych; 

12)  obywatelstwo cudzoziemca; 

13)  tytuł ubezpieczenia cudzoziemca. 

13. Dane, o których mowa w ust. 11 pkt 2, obejmują: 

1)   rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości; 

2)   numer PESEL, jeżeli został nadany; 

3)   imię i nazwisko, datę urodzenia; 

4)   obywatelstwo; 

5)   płeć; 

6)   adres zameldowania; 

7)   adres zamieszkania; 

8)   adres do korespondencji; 

9)   kod tytułu ubezpieczenia; 

10)  datę powstania obowiązku ubezpieczeń społecznych; 

11)  datę zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych; 

12)  datę wygaśnięcia obowiązku ubezpieczeń społecznych, wyrejestrowania 

ubezpieczonego z ubezpieczeń społecznych; 

13)  wymiar czasu pracy; 

14)  podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz datę 

opłacenia składki - w przypadku danych przekazywanych do Państwowej Inspekcji 

Pracy. 

14. Zakład udostępnia publicznym służbom zatrudnienia, w postaci elektronicznej, dane 

zgromadzone na koncie ubezpieczonego, o których mowa w art. 40, obejmujące: 

1)   imię i nazwisko, 
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2)   datę urodzenia, 

3)   numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL - rodzaj, serię i numer 

dokumentu tożsamości, 

4)   obywatelstwo, 

5)   kod i nazwę tytułu ubezpieczenia, 

6)   nazwę i dane identyfikacyjne płatnika, 

7)   datę powstania obowiązku ubezpieczeń społecznych, 

8)   datę zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych lub do ubezpieczenia zdrowotnego, 

9)   datę wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych lub z ubezpieczenia zdrowotnego, 

10)  rodzaje ubezpieczeń wraz z określeniem, czy dobrowolne, czy obowiązkowe, 

11)  wymiar czasu pracy, 

12)  informację o podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, 

13)  opłacone składki na ubezpieczenia społeczne za osoby prowadzące pozarolniczą 

działalność i osoby z nimi współpracujące, 

14)  informację o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe, 

15)  wykazane w imiennym raporcie miesięcznym przerwy w opłacaniu składek, 

16)  wypłacone świadczenia z ubezpieczenia chorobowego i z ubezpieczenia 

wypadkowego, 

17)  wypłacane świadczenia z ubezpieczenia emerytalnego i z ubezpieczeń rentowych, 

18)  imię i nazwisko oraz datę uzyskania lub utraty uprawnień do ubezpieczenia 

zdrowotnego przez członka rodziny 

- w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w przepisach o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

14a. Zakład udostępnia publicznym służbom zatrudnienia, w postaci elektronicznej, dane 

zgromadzone na koncie płatnika składek, o których mowa w art. 45, obejmujące: 

1)   numer NIP lub numer identyfikacyjny REGON, a jeżeli nie nadano tych numerów lub 

jednego z nich - numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu, 

2)   nazwę skróconą lub imię i nazwisko, 

3)   stan rozliczeń należnych składek na: 

a)  ubezpieczenia społeczne, 

b)  ubezpieczenie zdrowotne, 
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[c)   Fundusz Pracy, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i 

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,] 

<c) Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych,> 

d)  Fundusz Emerytur Pomostowych, 

4)    liczbę ubezpieczonych, 

5)    okres rozliczeniowy 

- w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w przepisach o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

15. Zakład udostępnia powiatowym urzędom pracy i wojewódzkim urzędom pracy, w postaci 

elektronicznej, wykaz obejmujący dane osób ubezpieczonych, wymienionych w art. 6 ust. 

1 pkt 9-9b, które w poprzednim miesiącu zostały zgłoszone do ubezpieczeń społecznych 

lub ubezpieczenia zdrowotnego, także z innych tytułów - w terminie do 10 dnia roboczego 

następnego miesiąca. 

16. Dane, o których mowa w ust. 15, obejmują: 

1)   imię i nazwisko; 

2)   datę urodzenia; 

3)   numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL - rodzaj, serię i numer 

dokumentu tożsamości oraz datę urodzenia i obywatelstwo; 

4)   datę powstania obowiązku ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego z 

innego tytułu niż wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 9-9b; 

5)   datę wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych lub z ubezpieczenia zdrowotnego z 

innego tytułu niż wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 9-9b; 

6)   kod tytułu ubezpieczenia. 

17. Zakład udostępnia ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz organom 

Krajowej Administracji Skarbowej na ich żądanie dane: 

1)   dotyczące ubezpieczonego: 

a)  numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL - rodzaj, serię i numer 

dokumentu tożsamości, 

b)  identyfikator miejscowości według krajowego rejestru urzędowego podziału 

terytorialnego kraju (TERYT) adresu zameldowania - do najniższego posiadanego 

poziomu, 
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c)  identyfikator miejscowości według krajowego rejestru urzędowego podziału 

terytorialnego kraju (TERYT) adresu korespondencji - do najniższego posiadanego 

poziomu, 

d)   numer NIP i numer identyfikacyjny REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie 

nadano tych numerów lub jednego z nich - numer PESEL lub serię i numer 

dowodu osobistego albo paszportu, 

e)  numer płatnika w Krajowym Rejestrze Sądowym, 

f)  ustalone prawo do emerytury lub renty, 

g)  stopień niepełnosprawności, 

h)  kod pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, 

i)  okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, 

j)  wymiar czasu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, 

k)  okres rozliczeniowy, 

l)  kod tytułu ubezpieczenia, 

m)  informacja o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe, 

n)  wymiar czasu pracy, 

o)  kod przyczyny wyrejestrowania ubezpieczonego, 

p)  podstawa wymiaru składki na: 

-  ubezpieczenia emerytalne i rentowe, 

-  ubezpieczenie chorobowe, 

-  ubezpieczenie wypadkowe, 

-  ubezpieczenie zdrowotne, 

q)  wysokość składki na: 

-  ubezpieczenie emerytalne, 

-  ubezpieczenia rentowe, 

-  ubezpieczenie chorobowe, 

-  ubezpieczenie wypadkowe, 

-  ubezpieczenie zdrowotne, 

r)  kwota obniżenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu 

opłacania składki w ramach pracowniczego programu emerytalnego, 
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ra)   kwota obniżenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu 

dokonania wpłaty w ramach pracowniczego planu kapitałowego w rozumieniu 

ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych programach kapitałowych, 

s)  kod świadczenia lub kod przerwy wraz z kwotą wypłaty tego świadczenia, 

t)  liczba dni zasiłkowych oraz liczba wypłat; 

2)   dotyczące osób zgłaszanych przez ubezpieczonego do ubezpieczenia zdrowotnego: 

a)  numer PESEL, 

b)  kod stopnia pokrewieństwa albo powinowactwa, 

c)  stopień niepełnosprawności, 

d)  czy pozostaje we wspólnym gospodarstwie z osobą ubezpieczoną; 

3)   dotyczące płatników składek: 

a)   numer NIP i numer identyfikacyjny REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie 

nadano tych numerów lub jednego z nich - numer PESEL lub serię i numer 

dowodu osobistego albo paszportu, 

b)  data powstania obowiązku opłacania składek, 

c)  numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, 

d)  liczba ubezpieczonych, 

e)  stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe, 

[f)   kwota należnych składek na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 

Osób Niepełnosprawnych, 

<f) kwota należnych składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy> 

g)  kwota należnych składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, 

h)  liczba pracowników, za których jest opłacana składka na Fundusz Emerytur 

Pomostowych, 

i)  liczba stanowisk pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, 

j)  suma należnych składek na Fundusz Emerytur Pomostowych; 

4)   dotyczące uprawnionych do świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń 

wypłacanych przez Zakład na mocy odrębnych przepisów: 

a)  numer PESEL, 

b)  identyfikator miejscowości według krajowego rejestru urzędowego podziału 

terytorialnego kraju (TERYT) adresu zamieszkania - do najniższego posiadanego 

poziomu, 

c)  stopień niezdolności do pracy, 
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d)  symbol świadczenia, 

e)  wysokość świadczenia, 

f)  wysokość dodatków przysługujących do świadczenia 

- w celu niezbędnym do wykonywania ustawowych zadań zmierzających do 

skutecznego poboru należności podatkowych i weryfikacji danych własnych oraz 

zadań analityczno-sprawozdawczych. 

18. Zakład udostępnia ministrowi właściwemu do spraw rodziny lub ministrowi właściwemu 

do spraw zabezpieczenia społecznego, w postaci elektronicznej, wykaz zawierający dane 

wskazanych przez ministra osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej, 

świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia 

wychowawcze, a także członków ich rodzin, którzy zostali zgłoszeni do ubezpieczeń 

społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego, w okresie wskazanym przez ministra 

właściwego do spraw rodziny lub ministra właściwego do spraw zabezpieczenia 

społecznego, obejmujące: 

1)   imię i nazwisko, 

2)   numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL - serię i numer dokumentu 

potwierdzającego tożsamość oraz datę urodzenia, 

3)   datę powstania obowiązku ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego, 

4)   datę wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych lub z ubezpieczenia zdrowotnego, 

5)   kod i nazwę tytułu ubezpieczenia, 

6)   okres rozliczeniowy, 

7)   dane dotyczące płatników składek: 

a)  numer NIP, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano tego numeru - numer PESEL 

lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu, 

b)  nazwę skróconą lub imię i nazwisko płatnika składek 

- w celu umożliwienia ośrodkom pomocy społecznej, organom właściwym i 

wojewodom weryfikacji prawa do świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń 

rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń 

wychowawczych, a także w celu monitorowania przez ministra właściwego do 

spraw rodziny, ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego oraz 

wojewodę realizacji świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych przez 

ośrodki pomocy społecznej, organy właściwe oraz wojewodów.  



- 92 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

19. Zakład udziela bezpłatnie sądowi rejestrowemu prowadzącemu postępowania o 

rozwiązanie podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego bez przeprowadzania 

postępowania likwidacyjnego informacji niezbędnych do ustalenia, czy podmiot wpisany 

do tego rejestru posiada zbywalny majątek i czy faktycznie prowadzi działalność. 

 

Art. 59. 

1. Środki FRD mogą być wykorzystane wyłącznie na: 

1)   uzupełnienie wynikającego z przyczyn demograficznych niedoboru funduszu 

emerytalnego, o którym mowa w art. 55 ust. 1 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3 i art. 112 

ust. 1; 

2)   nieoprocentowaną pożyczkę uzupełniającą środki funduszu emerytalnego na bieżącą 

wypłatę świadczeń, zapewniającą płynność finansową FUS, zwrotną w terminie nie 

dłuższym niż 6 miesięcy od dnia otrzymania środków przez FUS; 

3)    (uchylony). 

<4) nieoprocentowaną pożyczkę na realizację jednorazowego rocznego świadczenia 

pieniężnego dla emerytów i rencistów, w tym świadczenia, o którym mowa 

w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o jednorazowym świadczeniu 

pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. (Dz. U. poz. 743), zwrotną w 

terminie określonym w umowie pożyczki.> 

2. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może zarządzić wykorzystanie środków FRD 

na cel, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, mając na względzie konieczność zapewnienia 

wypłaty świadczeń finansowanych z funduszu emerytalnego. 

2a. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może zarządzić wykorzystanie środków FRD 

na cel, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, określając termin i sposób zwrotu pożyczki, mając 

na względzie konieczność zapewnienia wypłaty świadczeń finansowanych z funduszu 

emerytalnego. 

2b. Rozporządzenia, o którym mowa w ust. 2, nie wydaje się, jeżeli ustawa budżetowa na 

dany rok kalendarzowy ujmuje w przychodach FUS środki, o których mowa w ust. 1 pkt 

1. 

2c. Zarząd Zakładu uruchamia środki FRD na cel, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, do 

wysokości ujętej w planie finansowym FUS. 

3. Koszty bieżącego zarządzania środkami FRD finansowane są z jego środków. Wysokość 

środków na zarządzanie określana jest corocznie w planie finansowym FRD. 
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Art. 68. 

1. Do zakresu działania Zakładu należy między innymi: 

1)   realizacja przepisów o ubezpieczeniach społecznych, a w szczególności: 

a)  stwierdzanie i ustalanie obowiązku ubezpieczeń społecznych, 

b)  ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz wypłacanie tych 

świadczeń, chyba że na mocy odrębnych przepisów obowiązki te wykonują 

płatnicy składek, 

[c)   wymierzanie i pobieranie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie 

zdrowotne, Fundusz Pracy, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,] 

<c) wymierzanie i pobieranie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie 

zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,> 

d)  prowadzenie rozliczeń z płatnikami składek z tytułu należnych składek i 

wypłacanych przez nich świadczeń podlegających finansowaniu z funduszy 

ubezpieczeń społecznych lub innych źródeł, 

e)  prowadzenie indywidualnych kont ubezpieczonych i kont płatników składek, 

f)  orzekanie przez lekarzy orzeczników Zakładu oraz komisje lekarskie Zakładu dla 

potrzeb ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych; 

1a)  opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu zabezpieczenia społecznego; 

2)   realizacja umów i porozumień międzynarodowych w dziedzinie ubezpieczeń 

społecznych; 

2a)  wystawianie osobom uprawnionym do emerytur i rent z ubezpieczeń społecznych 

imiennych legitymacji emeryta-rencisty, potwierdzających status emeryta-rencisty; 

3)   dysponowanie środkami finansowymi funduszów ubezpieczeń społecznych oraz 

środkami Funduszu Alimentacyjnego
(8)

; 

4)   opracowywanie aktuarialnych analiz i prognoz w zakresie ubezpieczeń społecznych; 

5)   kontrola orzecznictwa o czasowej niezdolności do pracy; 

6)   kontrola wykonywania przez płatników składek i przez ubezpieczonych obowiązków 

w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz innych zadań zleconych Zakładowi; 

7)   wydawanie Biuletynu Informacyjnego; 

8)   popularyzacja wiedzy o ubezpieczeniach społecznych. 
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2. W ramach realizacji zadań określonych w ust. 1 pkt 1 lit. f i pkt 5 oraz zadań związanych z 

orzekaniem przez lekarzy orzeczników i komisji lekarskiej Zakładu dla potrzeb ustalania 

uprawnień do świadczeń innych niż z ubezpieczeń społecznych Zakład udziela zamówień 

na dodatkowe opinie lekarza konsultanta lub psychologa oraz wyniki czasowej obserwacji 

szpitalnej - zgodnie z potrzebami orzecznictwa lekarskiego z wyłączeniem przepisów o 

zamówieniach publicznych. 

3. Przepis ust. 1 pkt 2a stosuje się odpowiednio do osób uprawnionych do emerytur i rent 

wypłacanych przez Zakład w ramach zadań zleconych na mocy odrębnych przepisów. 

4. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, 

wzór legitymacji emeryta-rencisty, tryb jej wydawania, wymiany lub zwrotu, a także 

zakres informacji, jakie legitymacje mogą zawierać, kierując się koniecznością 

zapewnienia sprawności postępowania przy wydawaniu legitymacji emeryta-rencisty. 

 

Art. 76. 

1. Zakład uzyskuje przychody z: 

1)   odpisu z FUS obciążającego fundusze, o których mowa w art. 55; wysokość odpisu 

ustala się corocznie w ustawie budżetowej na podstawie planu finansowego FUS 

zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w 

porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budżetu; 

1a)  odpisu z Funduszu Emerytur Pomostowych, o którym mowa w ustawie z dnia 19 

grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych; 

2)   należności z tytułu poniesionych kosztów poboru i dochodzenia składek na: 

a)  ubezpieczenie zdrowotne od Narodowego Funduszu Zdrowia, 

b)  Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, 

c)  (uchylona), 

d)  Fundusz Pracy, 

[e)   Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych] 

<e) Fundusz Solidarnościowy> 

- których wysokość określają odrębne przepisy; 

3)   należności z tytułu poniesionych kosztów poboru i dochodzenia składek na otwarte 

fundusze emerytalne w wysokości nie wyższej niż 0,4% kwoty przekazanych do 

otwartych funduszy emerytalnych składek na to ubezpieczenie, z tym że wysokość 

należności ustala się corocznie w ustawie budżetowej; 
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4)   wpływów z tytułu wykonywania innych zadań zlecanych Zakładowi; 

5)   dotacji z budżetu państwa; 

6)   należności z tytułu poniesionych kosztów bieżącej działalności Zakładu związanych z: 

a)  (uchylona), 

b)  obsługą świadczeń wypłacanych z FUS, podlegających finansowaniu ze środków 

budżetu państwa, 

c)  obsługą rent socjalnych, finansowanych ze środków budżetu państwa; 

6a)  (uchylony); 

6b)  oprocentowania środków Zakładu na rachunkach bankowych; 

7)   innych dochodów. 

1a. Należności z tytułu poniesionych kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, Zakład 

pobiera w formie potrącenia z dokonanych wpłat. 

2. Należności z tytułu poniesionych kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 6, podlegają 

refundacji z budżetu państwa w części proporcjonalnej do liczby świadczeń 

finansowanych z tych źródeł. 

3. (uchylony). 

4. Koszty związane z teletransmisją, obsługą bankową, zakupami licencji oraz amortyzacją 

ustalane są w każdym roku odrębnie na podstawie aktualnych potrzeb i cen. 

 

Art. 83d. 

[1. Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 34 ustawy z dnia 6 

marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, w zakresie obowiązku podlegania 

ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, 

ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz 

Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek. Interpretacje indywidualne 

wraz z wnioskiem o wydanie interpretacji, po usunięciu danych identyfikujących 

wnioskodawcę oraz inne podmioty wskazane w treści interpretacji, Zakład niezwłocznie 

zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej.] 

<1. Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 34 ustawy z dnia 

6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, w zakresie obowiązku podlegania 

ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, 

ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz 
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Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz 

podstawy wymiaru tych składek. Interpretacje indywidualne wraz z wnioskiem 

o wydanie interpretacji, po usunięciu danych identyfikujących wnioskodawcę oraz 

inne podmioty wskazane w treści interpretacji, Zakład niezwłocznie zamieszcza 

w Biuletynie Informacji Publicznej.> 

2. Nie wydaje się interpretacji indywidualnych w zakresie tych elementów stanu faktycznego, 

które w dniu złożenia wniosku o interpretację są przedmiotem toczącego się postępowania 

wyjaśniającego lub kontroli albo gdy w tym zakresie sprawa została rozstrzygnięta co do 

jej istoty w decyzji Zakładu. 

 

 

USTAWA z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1455, 1622 i 

1818) 

[Art. 14. 

1. Renta socjalna, zasiłek pogrzebowy oraz koszty ich obsługi są finansowane ze środków 

budżetu państwa. 

2. Zakład dokonuje zwrotu środków finansowych związanych z wypłatą rent socjalnych 

organom emerytalno-rentowym oraz środków związanych z wypłatą zasiłku 

pogrzebowego Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 

3. Ustalenie sposobu i trybu zwrotu środków, o których mowa w ust. 2, oraz okresów 

rozliczeniowych odbywa się w drodze porozumienia zawieranego między Zakładem a 

organami emerytalno-rentowymi.] 

<Art. 14. 

1. Renta socjalna, zasiłek pogrzebowy oraz koszty ich obsługi wypłacane przez Zakład i 

Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego są finansowane ze środków Funduszu 

Solidarnościowego, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 23 października 

2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. poz. 2192 oraz z 2019 r. poz. 1622 i 

1696). 

2. Koszty obsługi, o których mowa w ust. 1, wynoszą łącznie 2,5% kwoty przeznaczonej 

na wypłatę renty socjalnej i zasiłku pogrzebowego. 

3. Renta socjalna, zasiłek pogrzebowy oraz koszty ich obsługi wypłacane przez organy 

emerytalno-rentowe, z wyłączeniem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, są 

finansowane ze środków budżetu państwa.> 
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USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 

1690 i 1818) 

[Art. 115a. 

Zadania określone w ustawie mogą być finansowane ze środków Solidarnościowego 

Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 

października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. 

U. poz. 2192).] 

<Art. 115a. 

Zadania określone w ustawie mogą być finansowane ze środków Funduszu 

Solidarnościowego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 października 2018 r. 

o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. poz. 2192 oraz z 2019 r. poz. 1622 i 1696).> 

 

 

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, 1622 i 1818) 

 

[Art. 109l. 

Ze środków Funduszu Pracy mogą być udzielane nieoprocentowane pożyczki do 

Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na finansowanie kosztów 

świadczenia uzupełniającego, kosztów obsługi wypłaty świadczenia uzupełniającego i 

kosztów obsługi wniosku o świadczenie uzupełniające, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy 

z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej 

egzystencji (Dz. U. poz. 1622).] 

 

<Art. 109l. 

Ze środków Funduszu Pracy mogą być udzielane nieoprocentowane pożyczki do 

Funduszu Solidarnościowego na finansowanie wydatków, o których mowa w art. 6b 

ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. poz. 2192 

oraz z 2019 r. poz. 1622 i 1696).> 

 

 

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) 
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Art. 16. 

1. Świadczeniobiorcy na podstawie ustawy nie przysługują: 

[1)   orzeczenia o zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz inne 

orzeczenia i zaświadczenia lekarskie wydawane na życzenie świadczeniobiorcy, jeżeli 

nie są one związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, 

kontynuowaniem nauki, uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów 

kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym 

wypoczynku, a także jeżeli nie są wydawane dla celów pomocy społecznej, wspierania 

rodziny i systemu pieczy zastępczej, orzecznictwa o niepełnosprawności, uzyskania 

zasiłku pielęgnacyjnego, lub ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych 

z użyciem przemocy w rodzinie;] 

<1) orzeczenia o zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz inne 

orzeczenia i zaświadczenia lekarskie wydawane na życzenie świadczeniobiorcy, 

jeżeli nie są one związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do 

pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy 

zakładów kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i w 

zorganizowanym wypoczynku, a także jeżeli nie są wydawane dla celów pomocy 

społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, orzecznictwa o 

niepełnosprawności, uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, uzyskania świadczenia 

uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu 

uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. poz. 

1622) lub ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem 

przemocy w rodzinie;> 

1a)  zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, wydawane na 

życzenie świadczeniobiorcy, jeżeli nie są wydawane dla celów uzyskania dodatku z 

tytułu urodzenia dziecka lub jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka; 

2)   świadczenia opieki zdrowotnej niezakwalifikowane jako gwarantowane. 

2. Koszty badania, wydania orzeczenia lub zaświadczenia, na zlecenie prokuratury albo sądu, 

w związku z postępowaniem prowadzonym na podstawie odrębnych ustaw, są pokrywane 

z części budżetu państwa, której dysponentem jest, odpowiednio, Minister 

Sprawiedliwości, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego albo Prezes Naczelnego Sądu 

Administracyjnego. 



- 99 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

3. Przepis ust. 2 nie wyłącza możliwości obciążenia strony postępowania kosztami badania 

lub wydawania orzeczenia lub zaświadczenia, o których mowa w tym przepisie, na 

podstawie odrębnych przepisów. 

4. Koszty badania, wydania orzeczenia lub zaświadczenia, związanego z orzekaniem o 

niezdolności do pracy dla celów rentowych, ustalaniem uprawnień w ramach ubezpieczeń 

społecznych, są finansowane przez podmiot, na którego zlecenie zostaje przeprowadzone 

badanie, wydane orzeczenie lub zaświadczenie. 

5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb finansowania kosztów, o 

których mowa w ust. 4, uwzględniając cel wydania orzeczenia lub zaświadczenia oraz 

przeprowadzenia badania. 

Art. 97. 

1. Fundusz zarządza środkami finansowymi, o których mowa w art. 116. 

2. W zakresie środków pochodzących ze składek na ubezpieczenie zdrowotne Fundusz działa 

w imieniu własnym na rzecz ubezpieczonych oraz osób uprawnionych do tych świadczeń 

na podstawie przepisów o koordynacji. 

3. Do zakresu działania Funduszu należy również w szczególności: 

1)   określanie jakości i dostępności oraz analiza kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w 

zakresie niezbędnym dla prawidłowego zawierania umów o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej; 

2)   przeprowadzanie konkursów ofert, rokowań i zawieranie umów o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej, a także monitorowanie ich realizacji i rozliczanie; 

2a)  finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom, o których mowa w 

art. 2 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz w art. 12 pkt 2-4, 6 i 9; 

2b)  finansowanie świadczeń gwarantowanych określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 31d w zakresie określonym w art. 15 ust. 2 pkt 12; 

2c)  finansowanie leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych przysługujących świadczeniobiorcom, o 

których mowa w art. 43a ust. 1; 

2d)   organizacja wspólnych postępowań na zakup leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych przysługujących 

świadczeniobiorcom, w przypadku, o którym mowa w art. 132 ust. 2a, prowadzonych 

na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych; 
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3)   finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom innym 

niż ubezpieczeni spełniającym kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, co do których nie stwierdzono 

okoliczności, o której mowa w art. 12 tej ustawy; 

3a)  finansowanie medycznych czynności ratunkowych świadczeniobiorcom; 

3b)  finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej określonych w art. 42j; 

3c)  dokonywanie zwrotu kosztów w przypadku świadczeń gwarantowanych 

finansowanych z budżetu państwa, z zastrzeżeniem art. 42b ust. 2, w tym medycznych 

czynności ratunkowych wykonanych przez zespoły ratownictwa medycznego, o 

których mowa w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym; 

4)   opracowywanie, wdrażanie, realizowanie, finansowanie, monitorowanie, 

nadzorowanie i kontrolowanie programów zdrowotnych; 

4a)   wdrażanie, finansowanie, monitorowanie i ewaluacja programów pilotażowych, o 

których mowa w art. 48e ust. 5; 

4b)   opracowywanie, ustalanie, wdrażanie, finansowanie, monitorowanie, ewaluacja oraz 

nadzór i kontrola programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ust. 7; 

4c)   finansowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej oraz szkoleń w tym 

zakresie; 

5)   wykonywanie zadań zleconych, w tym finansowanych przez ministra właściwego do 

spraw zdrowia, w szczególności realizacja programów polityki zdrowotnej; 

6)   monitorowanie ordynacji lekarskich; 

7)    promocja zdrowia i profilaktyka chorób, w tym dofinansowanie programów polityki 

zdrowotnej na podstawie art. 48d; 

8)   prowadzenie Centralnego Wykazu Ubezpieczonych; 

9)   
(80)

 prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej w zakresie ochrony 

zdrowia, w tym promowanie Internetowego Konta Pacjenta, o którym mowa w art. 7a 

ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia; 

10)  wyliczanie kwot, o których mowa w art. 4 i art. 34 ustawy o refundacji oraz w art. 

102 ust. 5 pkt 29; 

11)  
(81)

 monitorowanie i koordynowanie realizacji uprawnień wynikających z art. 24a-

24c. art. 44 ust. 1a-1c, art. 46 ust. 7-9, art. 47 ust. 2 i 2a, art. 47c oraz art. 57 ust. 2 pkt 

10, 12 i 13; 
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12)  wykonywanie zadań Krajowego Punktu Kontaktowego do spraw Transgranicznej 

Opieki Zdrowotnej, zwanego dalej "KPK"; 

[13)   realizacja programów rządowych, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 23 

października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 2192) w zakresie wsparcia zdrowotnego osób 

niepełnosprawnych.] 

<13) realizacja programów rządowych, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 

23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. poz. 2192 oraz z 

2019 r. poz. 1622 i 1696), w zakresie wsparcia zdrowotnego osób 

niepełnosprawnych;> 

14)   finansowanie zadań, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 21 lutego 

2019 r. o Agencji Badań Medycznych (Dz. U. poz. 447), przez przekazywanie 

środków finansowych Agencji Badań Medycznych w postaci odpisu, o którym mowa 

w ust. 3e; 

15)  
(82)

 finansowanie wydawania zaświadczeń, o których mowa w art. 133 § 2b ustawy z 

dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego, oraz czynności związanych z 

ich wydawaniem. 

3a. 
(83)

 Do zadań Funduszu należy rozliczanie z instytucjami właściwymi lub instytucjami 

miejsca zamieszkania w państwach członkowskich UE lub EFTA: 

1)   kosztów świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z budżetu państwa z części 

pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia, o których mowa w 

art. 11 ust. 1 pkt 4; 

2)   kosztów medycznych czynności ratunkowych wykonanych przez zespoły ratownictwa 

medycznego, o których mowa w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym, z wyłączeniem kosztów medycznych czynności 

ratunkowych wykonywanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego 

- w stosunku do osób uprawnionych do tych świadczeń na podstawie przepisów o 

koordynacji. 

3b. 
(84)

 Minister właściwy do spraw zdrowia, po ostatecznym rozliczeniu ze 

świadczeniodawcą świadczeń, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 4, obciąża Fundusz 

kosztami tych świadczeń oraz przekazuje niezbędną dokumentację dotyczącą udzielonych 

świadczeń wraz z kopią dokumentu potwierdzającego prawo do tych świadczeń na 

podstawie przepisów o koordynacji. Środki zwrócone przez instytucję państwa 
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członkowskiego UE lub EFTA Fundusz przekazuje na rachunek urzędu ministra 

właściwego do spraw zdrowia w terminie 14 dni od dnia zidentyfikowania podstawy 

zwrotu. 

3c. 
(85)

 W przypadku rozliczania przez Fundusz kosztów medycznych czynności ratunkowych 

udzielonych osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie przepisów o 

koordynacji przez zespoły ratownictwa medycznego, Fundusz powiadamia właściwego 

wojewodę o należnościach przysługujących mu z tego tytułu. Środki zwrócone przez 

instytucję państwa członkowskiego UE lub EFTA Fundusz przekazuje na rachunek 

urzędu właściwego wojewody w terminie 14 dni od dnia zidentyfikowania podstawy 

zwrotu. Przepisu nie stosuje się do lotniczych zespołów ratownictwa medycznego, o 

których mowa w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym. 

3d. Fundusz jest instytucją właściwą, instytucją miejsca zamieszkania, instytucją miejsca 

pobytu oraz instytucją łącznikową w zakresie rzeczowych świadczeń zdrowotnych, w 

rozumieniu przepisów o koordynacji, oraz prowadzi, w centrali Funduszu, punkt 

kontaktowy, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 

987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącym wykonywania rozporządzenia (WE) nr 

883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, służący do 

wymiany danych w ramach Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących 

Zabezpieczenia Społecznego w zakresie rzeczowych świadczeń zdrowotnych. 

3e. W celu realizacji zadania, o którym mowa w ust. 3 pkt 14, Fundusz przekazuje Agencji 

Badań Medycznych środki finansowe w postaci odpisu w wysokości 0,3% planowanych 

należnych przychodów z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne na ten rok 

określonych w planie finansowym Funduszu zatwierdzonym w trybie, o którym mowa w 

art. 121 ust. 4, albo ustalonym w trybie, o którym mowa w art. 121 ust. 5, albo w trybie, o 

którym mowa w art. 123 ust. 3. 

3f. Odpis jest przekazywany do Agencji Badań Medycznych przez Fundusz do dnia 30 

stycznia roku kalendarzowego. Od kwoty nieprzekazanego przez Fundusz w terminie 

odpisu dla Agencji przysługują odsetki za zwłokę, na zasadach i w wysokości określonych 

dla zaległości podatkowych. 

4. Fundusz prowadzi Centralny Wykaz Ubezpieczonych w celu: 

1)   potwierdzenia prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego; 

2)   przetwarzania danych o ubezpieczonych w Funduszu; 
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3)   przetwarzania danych o osobach uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej na 

podstawie przepisów o koordynacji; 

4)   przetwarzania danych o osobach innych niż ubezpieczeni uprawnionych do świadczeń 

opieki zdrowotnej na podstawie przepisów ustawy; 

5)   wydawania poświadczeń i zaświadczeń w zakresie swojej działalności; 

6)   rozliczania kosztów świadczeń opieki zdrowotnej, w tym udzielanych na podstawie 

przepisów o koordynacji. 

5. Fundusz nie wykonuje działalności gospodarczej. 

6. Fundusz nie może być właścicielem podmiotów wykonujących działalność leczniczą w 

rozumieniu przepisów o działalności leczniczej. 

7. 
(86)

 Zadania Funduszu określone w ust. 3 pkt 1, 2, 4, 6 i 11 w odniesieniu do podmiotów 

leczniczych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra 

Sprawiedliwości, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Szefa Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu oraz Szefa Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego realizuje komórka organizacyjna oddziału wojewódzkiego Funduszu, o 

której mowa w art. 96 ust. 4. 

8. Fundusz otrzymuje dotację z budżetu państwa na finansowanie kosztów realizacji zadań, o 

których mowa w ust. 3 pkt 2b i 2c. Dotacja nie uwzględnia kosztów administracyjnych. 

8a. Fundusz otrzymuje dotację z budżetu państwa na finansowanie świadczeń 

gwarantowanych na podstawie art. 131d. W ramach tej dotacji finansuje się również 

zadania, o których mowa w ust. 3 pkt 2a, 3 i 3b. 

8b. 
(87)

 Fundusz może otrzymywać dotację celową z budżetu państwa na finansowanie części 

kosztów realizacji zadania, o którym mowa w ust. 3 pkt 4c. 

9. (uchylony). 

Art. 116. 

1. Przychodami Funduszu są: 

1)   należne składki na ubezpieczenie zdrowotne; 

2)   odsetki od nieopłaconych w terminie składek na ubezpieczenie zdrowotne; 

3)   darowizny i zapisy; 

4)   środki przekazane na realizację zadań zleconych w zakresie określonym w ustawie; 

5)   
(98)

 dotacje, w tym dotacje celowe przeznaczone na finansowanie zadań, o których 

mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2b, 2c i 4c; 

5a)   dotacja podmiotowa z budżetu państwa, o której mowa w art. 97 ust. 8a; 
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6)   środki uzyskane z tytułu roszczeń regresowych; 

7)   przychody z lokat; 

7a)  (uchylony); 

7b)  kwoty, o których mowa w art. 4 ust. 10 ustawy o refundacji; 

7c)  kwoty, o których mowa w art. 34 ust. 6 ustawy o refundacji; 

7d)  kwoty z tytułu nałożonych przez ministra właściwego do spraw zdrowia kar 

pieniężnych, o których mowa w art. 50-52 ustawy o refundacji; 

7e)  kwoty zwrotu części uzyskanej refundacji, o której mowa w art. 11 ust. 5 pkt 4 

ustawy o refundacji; 

<7f) kwoty, o których mowa w art. 6b ust. 3 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o 

Funduszu Solidarnościowym;> 

8)   inne przychody. 

1a. Przychody, o których mowa w ust. 1, zmniejsza się o odpis dla Agencji, o którym mowa 

w art. 31t ust. 5-9. 

2. Środki finansowe Funduszu mogą pochodzić również z kredytów i pożyczek. 

 

Art. 131c. 

1. Na finansowanie ochrony zdrowia przeznacza się corocznie środki finansowe w wysokości 

nie niższej niż 6% produktu krajowego brutto, z zastrzeżeniem że wysokość środków 

finansowych przeznaczonych na finansowanie ochrony zdrowia w latach 2018-2023 nie 

może być niższa niż: 

1)   4,78% produktu krajowego brutto w 2018 r.; 

2)   4,86% produktu krajowego brutto w 2019 r.; 

3)   5,03% produktu krajowego brutto w 2020 r.; 

4)   5,30% produktu krajowego brutto w 2021 r.; 

5)   5,55% produktu krajowego brutto w 2022 r.; 

6)   5,80% produktu krajowego brutto w 2023 r. 

2. Wartość produktu krajowego brutto, o którym mowa w ust. 1, jest ustalana na podstawie 

wartości określonej w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 

wydawanym na podstawie art. 5 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o sposobie 

obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto, według stanu na dzień 31 

sierpnia. 

3. Środki, o których mowa w ust. 1, obejmują: 
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1)   wydatki budżetowe w części budżetu państwa, której dysponentem jest minister 

właściwy do spraw zdrowia; 

2)   wydatki budżetowe w dziale "ochrona zdrowia" w innych częściach budżetu państwa; 

3)   koszty Funduszu ujęte w planie finansowym Funduszu z wyłączeniem wydatków 

budżetowych, o których mowa w pkt 1 i 2, przekazywanych do Funduszu; 

4)   odpis dla Agencji, o którym mowa w art. 31t ust. 5-9, ujęty w planie finansowym 

Funduszu; 

5)   koszty związane z realizacją staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów oraz 

specjalizacji lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych; 

6)   koszty ujęte w planie finansowym Funduszu Rozwiązywania Problemów 

Hazardowych, o którym mowa w art. 88 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847); 

[7)    koszty realizacji programów rządowych, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z 

dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych w zakresie wsparcia zdrowotnego osób niepełnosprawnych.] 

<7) koszty realizacji programów rządowych, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy 

z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym, w zakresie 

wsparcia zdrowotnego osób niepełnosprawnych;> 

8)    odpis dla Agencji Badań Medycznych, o którym mowa w art. 97 ust. 3e, ujęty w 

planie finansowym Funduszu. 

4. Zasady określone w ust. 1 są uwzględniane przez Radę Ministrów w projektach ustaw 

budżetowych albo projektach ustaw o prowizorium budżetowym. 

 

 

USTAWA z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440, 1495 i 2020) 

 

Art. 14. 

Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest nieopłacenie w terminie przez jednostkę 

sektora finansów publicznych: 

1)   składek na ubezpieczenia społeczne, 

2)   składek na ubezpieczenie zdrowotne, 

3)   składek na Fundusz Pracy, 
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4)   składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, 

5)   wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

[6)    składek na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych] 

<6) składek na Fundusz Solidarnościowy> 

- albo ich opłacenie w kwocie niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia. 

 

 

USTAWA z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami (Dz. U. poz. 1696) 

Art. 36. 

1. Środki Funduszu pochodzą: 

1)   ze środków, o których mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 i 1544 oraz z 2019 r. poz. 60 , 730 i 

1572), z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 29 ust. 4a, art. 29a ust. 1 i art. 

98 ust. 1 tej ustawy, powierzonych w zarządzanie przez ministra właściwego do spraw 

rozwoju regionalnego; 

2)   z wpływów z grzywien w celu przymuszenia, o których mowa w art. 34 ust. 1; 

3)   z dotacji z budżetu państwa; 

4)   z odsetek z tytułu oprocentowania środków Funduszu; 

5)   z odsetek od lokat środków Funduszu; 

6)   z wpłaty ze zwrotów wparcia udzielonego ze środków Funduszu, wraz z 

oprocentowaniem; 

[7)   ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, o 

których mowa w art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o 

Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 2192 

oraz z 2019 r. poz. 1622 i 1696), w wysokości określonej w rocznym planie 

finansowym tego funduszu;] 

<7) ze środków Funduszu Solidarnościowego, o których mowa w art. 6a ust. 1 ustawy 

z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. poz. 2192 

oraz z 2019 r. poz. 1622 i 1696), w wysokości określonej w rocznym planie 

finansowym tego funduszu;> 

8)   z innych wpływów. 
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2. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego oraz minister właściwy do spraw 

zabezpieczenia społecznego mogą, na podstawie porozumienia, określać zadania 

finansowane w ramach Funduszu w danym roku budżetowym ze środków, o których 

mowa w ust. 1 pkt 7. 

 

 

USTAWA z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do 

samodzielnej egzystencji (Dz. U. poz. 1622) 

 

Art. 8. 

1. Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie uzupełniające, jest obowiązana do jego 

zwrotu. 

2. Za nienależnie pobrane świadczenie uzupełniające uważa się świadczenie: 

1)   wypłacone mimo ustania okoliczności będących podstawą jego przyznania, jeżeli 

osoba pobierająca to świadczenie była pouczona o braku prawa do jego pobierania; 

2)   wypłacone mimo zmiany okoliczności będących podstawą do ustalenia jego 

wysokości, jeżeli osoba pobierająca to świadczenie była pouczona o okolicznościach 

mających wpływ na zmianę wysokości świadczenia; 

3)  przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych dokumentów albo w innych 

przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą świadczenie; 

4)  przyznane na podstawie decyzji, której nieważność następnie stwierdzono, albo 

przyznane na podstawie decyzji, która została następnie uchylona w wyniku 

wznowienia postępowania, i osobie odmówiono prawa do świadczenia; 

5)  wypłacone osobie innej niż osoba, która została wskazana w decyzji przyznającej 

świadczenie, z przyczyn niezależnych od organu właściwego. 

3. Od kwot nienależnie pobranego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ust. 2 pkt 

1, 3 i 5, są naliczane odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości i na zasadach 

określonych przepisami prawa cywilnego. 

4. Należności z tytułu nienależnie pobranego świadczenia uzupełniającego ulegają 

przedawnieniu z upływem 3 lat, licząc od dnia, w którym decyzja o ustaleniu i zwrocie 

nienależnie pobranego świadczenia stała się prawomocna. 

5. Nie można żądać zwrotu kwot nienależnie pobranego świadczenia uzupełniającego za 

okres dłuższy niż 12 miesięcy, jeżeli osoba pobierająca świadczenie zawiadomiła organ 
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właściwy o zajściu okoliczności powodujących ustanie prawa do świadczenia lub zmianę 

jego wysokości, a mimo to świadczenie było jej nadal wypłacane, w pozostałych 

przypadkach - za okres dłuższy niż 3 lata. 

6. Nienależnie pobrane świadczenie uzupełniające podlega egzekucji w trybie przepisów o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

7. Kwoty nienależnie pobranego świadczenia uzupełniającego podlegają zwrotowi łącznie z 

odsetkami ustawowymi za opóźnienie, z uwzględnieniem ust. 3, na rachunek bankowy 

wskazany przez organ właściwy. Odsetki są naliczane od pierwszego dnia miesiąca 

następującego po dniu wypłaty świadczenia do dnia zwrotu. 

8. Podmiot prowadzący rachunek płatniczy oraz bank i spółdzielcza kasa oszczędnościowo-

kredytowa prowadzące rachunek inny niż płatniczy, a także wydawca instrumentu 

płatniczego, są obowiązani zwrócić organowi właściwemu kwoty świadczeń 

uzupełniających przekazane na ten rachunek albo instrument płatniczy za miesiące 

następujące po miesiącu, w którym nastąpiła śmierć osoby uprawnionej do świadczenia. 

[9. Organ właściwy dokonuje zwrotu środków uzyskanych z tytułu nienależnie pobranych 

świadczeń wraz z odsetkami odpowiednio na rachunek bankowy Solidarnościowego 

Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych albo budżetu państwa.] 

<9. Organ właściwy dokonuje zwrotu środków uzyskanych z tytułu nienależnie 

pobranych świadczeń wraz z odsetkami odpowiednio na rachunek bankowy 

Funduszu Solidarnościowego albo budżetu państwa.> 

 

Art. 11. 

[1. Świadczenie uzupełniające, koszty obsługi wypłaty tego świadczenia oraz koszty obsługi 

wniosku o świadczenie uzupełniające są finansowane ze środków Solidarnościowego 

Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.] 

<1. Świadczenie uzupełniające, koszty obsługi wypłaty tego świadczenia, koszty obsługi 

wniosku o świadczenie uzupełniające oraz koszty świadczeń zdrowotnych 

związanych z wydawaniem orzeczeń dla osób niezdolnych do samodzielnej 

egzystencji, są finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.> 

2. Koszty obsługi, o których mowa w ust. 1, wynoszą łącznie 2% kwoty przeznaczonej na 

wypłatę świadczenia uzupełniającego. 

3. W przypadku prawa do świadczeń, o których mowa w art. 2 ust. 2, lub ich zbiegu, 

wypłacanych przez organy właściwe inne niż Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa 
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Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, świadczenie uzupełniające oraz koszty, o 

których mowa w ust. 1, są finansowane ze środków budżetu państwa. 

 

[Art. 21. 

W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) w 

art. 50 w ust. 6 po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu: 

"7a)  dotacji celowej dla Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

na dofinansowanie świadczenia uzupełniającego, kosztów obsługi wypłaty świadczenia 

uzupełniającego i kosztów obsługi wniosku, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 

31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej 

egzystencji (Dz. U. poz. 1622);".] 

<Art. 21. 

W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 

1622, 1649 i 2020) w art. 50 w ust. 6 po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu: 

„7a) dotacji celowej dla Funduszu Solidarnościowego na dofinansowanie świadczenia 

uzupełniającego, kosztów obsługi wypłaty świadczenia uzupełniającego i kosztów 

obsługi wniosku, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o 

świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. 

U. poz. 1622);”.> 


