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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 6 maja 2020 r. 

 

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od 

niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 111) 

 

 

U S T A W A   z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1387, z późn. zm.) 

Art. 5a. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   inwestycjach - oznacza to środki trwałe w budowie w rozumieniu ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), zwanej dalej "ustawą o 

rachunkowości"; 

2)   składnikach majątkowych - oznacza to aktywa w rozumieniu ustawy o rachunkowości 

pomniejszone o przejęte długi funkcjonalnie związane z prowadzoną działalnością 

gospodarczą zbywcy, o ile długi te nie zostały uwzględnione w cenie nabycia, o której 

mowa w art. 22g ust. 3; 

3)   przedsiębiorstwie - oznacza to przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu 

cywilnego; 

4)   zorganizowanej części przedsiębiorstwa - oznacza to organizacyjnie i finansowo 

wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i 

niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań 

gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo 

samodzielnie realizujące te zadania; 

5)   Ordynacji podatkowej - oznacza to ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja 

podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, 924 i 1018); 

6)   działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to 

działalność zarobkową: 

a)  wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, 
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b)  polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, 

c)  polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych 

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i 

ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł 

wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9; 

7)   ustawie o rehabilitacji zawodowej - rozumie się przez to ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1172); 

8)   urzędzie skarbowym - oznacza to urząd skarbowy, przy pomocy którego odpowiednio 

właściwy dla podatnika lub płatnika naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje 

zadania; 

9)    (uchylony); 

10)   (uchylony); 

11)  papierach wartościowych - oznacza to papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 pkt 

1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2286, 2243 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 730 i 875); 

12)   dyskoncie - oznacza to różnicę między kwotą uzyskaną z wykupu papieru 

wartościowego przez emitenta a wydatkami poniesionymi na nabycie papieru 

wartościowego na rynku pierwotnym lub wtórnym, a w przypadku nabycia papieru 

wartościowego w drodze spadku lub darowizny - różnicę między kwotą uzyskaną z 

wykupu a wydatkami poniesionymi przez spadkodawcę lub darczyńcę na nabycie tego 

papieru wartościowego; 

13)   pochodnych instrumentach finansowych - oznacza to instrumenty finansowe, o których 

mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c-i ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi; 

14)   funduszach kapitałowych - oznacza to fundusze inwestycyjne oraz fundusze 

zagraniczne, o których mowa w przepisach o funduszach inwestycyjnych, oraz 

ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe działające na podstawie przepisów o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, z wyjątkiem funduszy emerytalnych, o których mowa 

w przepisach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych; 

15)  ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym - oznacza to ustawę z dnia 20 listopada 

1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych 

przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 43); 
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16)  ustawie o działalności pożytku publicznego - oznacza to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 

r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688); 

17)  ustawie o podatku od towarów i usług - oznacza to ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.); 

18)  ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym - oznacza to ustawę z dnia 19 grudnia 2008 

r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1834 oraz z 2018 r. poz. 

1693); 

18a)   ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów - oznacza to ustawę z dnia 21 

listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2018 r. poz. 966 

oraz z 2019 r. poz. 51); 

18b)   budynku mieszkalnym jednorodzinnym - oznacza to budynek mieszkalny 

jednorodzinny w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186); 

18c)   przedsięwzięciu termomodernizacyjnym - oznacza to przedsięwzięcie 

termomodernizacyjne w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i 

remontów; 

19)  (uchylony); 

19a) samochodzie osobowym - oznacza to pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów o 

ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, 

konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z 

wyjątkiem: 

a)  pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części 

przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą: 

–  klasyfikowanego na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: 

wielozadaniowy, van lub 

–  z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków, 

b)  pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i 

nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy 

pojazdu, 

c)  pojazdu specjalnego, jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu 

drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym, i jeżeli spełnione są 

również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących 

przeznaczeń: 
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–  agregat elektryczny/spawalniczy, 

–  do prac wiertniczych, 

–  koparka, koparko-spycharka, 

–  ładowarka, 

–  podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych, 

–  żuraw samochodowy, 

d)  pojazdu samochodowego określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 86a ust. 

16 ustawy o podatku od towarów i usług; 

20)  
(2)

 małym podatniku - oznacza to podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży 

(wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim 

roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 

euro, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku również przychodu ze sprzedaży u 

zmarłego przedsiębiorcy; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według 

średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień 

roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł; 

21)  certyfikacie rezydencji - oznacza to zaświadczenie o miejscu zamieszkania podatnika dla 

celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa 

miejsca zamieszkania podatnika; 

22)  zagranicznym zakładzie - oznacza to: 

a)  stałą placówkę, poprzez którą podmiot mający miejsce zamieszkania na terytorium 

jednego państwa wykonuje całkowicie lub częściowo działalność na terytorium innego 

państwa, a w szczególności oddział, przedstawicielstwo, biuro, fabrykę, warsztat albo 

miejsce wydobywania bogactw naturalnych, 

b)  plac budowy, budowę, montaż lub instalację, prowadzone na terytorium jednego państwa 

przez podmiot mający miejsce zamieszkania na terytorium innego państwa, 

c)  osobę, która w imieniu i na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania na terytorium 

jednego państwa działa na terytorium innego państwa, jeżeli osoba ta ma pełnomocnictwo 

do zawierania w jego imieniu umów i pełnomocnictwo to faktycznie wykonuje 

- chyba że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest Rzeczpospolita 

Polska, stanowi inaczej; 

23)  ustawie o emeryturach kapitałowych - oznacza to ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o 

emeryturach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 926); 
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23a)   umowie o pomocy przy zbiorach - oznacza to umowę o pomocy przy zbiorach, o której 

mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 299 i 303); 

[24)  PKWiU - oznacza to Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną 

rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej 

Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1293 i 1435 oraz z 2009 r. poz. 256 i 

1753);] 

<24) PKWiU – oznacza to Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną 

rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej 

Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 

r. poz. 2440 oraz z 2019 r. poz. 2554);> 

25)  oznaczeniu "ex" - oznacza to, że zakres wymienionych wyrobów lub usług jest węższy 

niż określony w podanym grupowaniu PKWiU; 

26)   spółce niebędącej osobą prawną - oznacza to spółkę inną niż określona w pkt 28; 

27)  rachunku zbiorczym - oznacza to rachunek zbiorczy w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; 

28)   spółce - oznacza to: 

a)   spółkę posiadającą osobowość prawną, w tym także spółkę zawiązaną na podstawie 

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

spółki europejskiej (SE) (Dz. Urz. WE L 294 z 10.11.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. 

UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 4, str. 251), 

b)  spółkę kapitałową w organizacji, 

c)  spółkę komandytowo-akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, 

d)  spółkę niemającą osobowości prawnej mającą siedzibę lub zarząd w innym państwie, 

jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa jest traktowana jak 

osoba prawna i podlega w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez 

względu na miejsce ich osiągania; 

29)   udziale (akcji) - oznacza to również ogół praw i obowiązków wspólnika w spółce, o 

której mowa w pkt 28 lit. c i d; 

29a)   wartości emisyjnej udziałów (akcji) - oznacza to cenę, po jakiej obejmowane są udziały 

(akcje), określoną w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku - w innym 
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dokumencie o podobnym charakterze, nie niższą od wartości rynkowej tych udziałów 

(akcji); 

30)  
(4)

 kapitale zakładowym - oznacza to również kapitał akcyjny prostej spółki akcyjnej oraz 

kapitał podstawowy spółki, o której mowa w pkt 28 lit. c i d; 

31)   udziale w zyskach osób prawnych - oznacza to również udział w zyskach spółek, o 

których mowa w pkt 28 lit. c i d; 

31a)  
(5)

 udziale w kapitale - oznacza to również stosunek liczby akcji przysługujących 

akcjonariuszowi prostej spółki akcyjnej do liczby wszystkich akcji wyemitowanych w 

prostej spółce akcyjnej; 

31b)  
(6)

 wartości nominalnej udziałów (akcji) - oznacza to również cenę emisyjną akcji 

prostej spółki akcyjnej; 

32)   objęciu udziału (akcji) - oznacza to również uzyskanie przez wspólnika spółki, o której 

mowa w pkt 28 lit. c i d, ogółu praw i obowiązków wspólnika w tej spółce; 

33)   wspólniku - oznacza to również akcjonariusza; 

33a)   walucie wirtualnej - oznacza to walutę wirtualną w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 26 

ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; 

33b)   ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych - oznacza to ustawę z dnia 15 

lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865 i 

1018); 

33c)   ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - oznacza to 

ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115); 

33d)   rzeczywistym właścicielu - oznacza to podmiot, który spełnia łącznie następujące 

warunki: 

a)  otrzymuje należność dla własnej korzyści, w tym decyduje samodzielnie o jej 

przeznaczeniu i ponosi ryzyko ekonomiczne związane z utratą tej należności lub jej 

części, 1 2192. 

b)  nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem 

zobowiązanym prawnie lub faktycznie do przekazania całości lub części należności 

innemu podmiotowi, 

c)  prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju miejsca zamieszkania - w 

przypadku należności uzyskiwanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, 
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przy czym przy ocenie, czy podmiot prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą, 

przepis art. 30f ust. 20 stosuje się odpowiednio; 

34)   komercjalizowanej własności intelektualnej - oznacza to: 

a)  patent, dodatkowe prawo ochronne na wynalazek, prawo ochronne na wzór użytkowy, 

prawo z rejestracji wzoru przemysłowego lub prawo z rejestracji topografii układu 

scalonego oraz prawo do uzyskania powyższych praw lub prawo z pierwszeństwa - 

określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 

2017 r. poz. 776, z 2018 r. poz. 2302 oraz z 2019 r. poz. 501), 

b)  autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego, 

c)  równowartość udokumentowanej wiedzy (informacji) nadającej się do wykorzystania w 

działalności przemysłowej, naukowej lub handlowej (know-how), 

d)  prawa do korzystania z praw lub wartości wymienionych w lit. a-c na podstawie umowy 

licencyjnej; 

35)   podmiocie komercjalizującym - oznacza to twórcę uprawnionego do praw lub wartości 

wymienionych w pkt 34 lit. a-c, a także zawarcia umowy licencyjnej, o której mowa w pkt 

34 lit. d, jeżeli wnosi do spółki kapitałowej komercjalizowaną własność intelektualną; 

36)   krótkiej sprzedaży - oznacza to krótką sprzedaż w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. b 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 

r. w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka 

kredytowego (Dz. Urz. UE L 86 z 24.03.2012, str. 1); 

37)   postępowaniu restrukturyzacyjnym - oznacza to postępowanie restrukturyzacyjne w 

rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 243, 326 i 912); 

38)   działalności badawczo-rozwojowej - oznacza to działalność twórczą obejmującą badania 

naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu 

zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych 

zastosowań; 

39)   badaniach naukowych - oznacza to: 

a)  badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.), 

b)  badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce; 
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40)   pracach rozwojowych - oznacza to prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z 

dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; 

41)   przepisach o systemie oświaty - oznacza to przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 

761), przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1148 i 1078) lub przepisy ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 

oświatowych (Dz. U. poz. 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245); 

42)   ustawie o CEIDG - oznacza to ustawę z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. 

poz. 647, 1544, 1629 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 60 i 730); 

43)   przedsiębiorstwie w spadku - oznacza to przedsiębiorstwo w spadku w rozumieniu 

ustawy o zarządzie sukcesyjnym; 

44)   zarządzie sukcesyjnym - oznacza to zarząd sukcesyjny w rozumieniu ustawy o zarządzie 

sukcesyjnym; 

45)  
(7)

 zmarłym przedsiębiorcy - oznacza to zmarłego przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 1 

pkt 1 ustawy o zarządzie sukcesyjnym; 

46)   ustawie o pracowniczych planach kapitałowych - oznacza to ustawę z dnia 4 

października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 

2019 r. poz. 1074); 

47)  
(8)

 ustawie o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom - oznacza to ustawę z dnia 8 

marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 118 i 1649); 

47a)  
(9)

 marynarzu - oznacza to marynarza w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o 

pracy na morzu (Dz. U. z 2018 r. poz. 616 i 2245); 

48)  
(10)

 żegludze międzynarodowej - oznacza to żeglugę między: 

a)  portami polskimi a portami zagranicznymi, w tym także między portami polskimi, pod 

warunkiem że żegluga między portami polskimi jest częścią podróży morskiej do portu 

zagranicznego, 

b)  portami polskimi a miejscami przeznaczenia położonymi poza granicą polskiego morza 

terytorialnego, 

c)  portami zagranicznymi, 

d)  miejscami przeznaczenia położonymi poza granicą polskiego morza terytorialnego, 
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e)  portami zagranicznymi a miejscami przeznaczenia położonymi poza granicą polskiego 

morza terytorialnego. 

Art. 14. 

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

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

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

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

przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. 

1a. (uchylony). 

1b. (uchylony). 

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

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

albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień: 

1)   wystawienia faktury albo 

2)   uregulowania należności. 

1ca. Przy ustalaniu wysokości przychodu uwzględnia się: 

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

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

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

5; 

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

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

art. 23p ust. 1-3, spełniającą warunki, o których mowa w art. 23q pkt 1 i 2. 

1d. (uchylony). 

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

powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w 

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

1f. (uchylony). 

1g. (uchylony). 

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

gazu przewodowego. 

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

ust. 1c, 1e i 1h, za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty.] 
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<2h. W przypadku gdy podatnik, który na podstawie umowy zawartej z dostawcą 

towarów lub usługodawcą zarejestrowanym na potrzeby podatku od towarów i usług 

jako podatnik VAT czynny albo z nabywcą towarów lub usługobiorcą jest 

obowiązany do pobrania należności od nabywcy towarów lub usługobiorcy za 

dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i przekazania jej w 

całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy, dokonał zapłaty tej 

należności bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub przelewem na rachunek inny 

niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 

96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, u podatnika ustala się przychód w 

dniu zapłaty tej należności bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub zlecenia 

przelewu. Przychód ten ustala się w takiej wysokości, w jakiej należność została 

zapłacona bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub przelewem na rachunek inny 

niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 

96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. 

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

podatnika: 

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

Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424) lub 

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

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

od towarów i usług, a podatnik złożył przy pierwszej zapłacie należności przelewem 

na ten rachunek zawiadomienie, o którym mowa w art. 117ba § 3 pkt 2 Ordynacji 

podatkowej, do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika, który 

dokonał zapłaty należności, w terminie 7 dni od dnia zlecenia przelewu, lub 

3) została dokonana przelewem na rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej: 

a) służący do dokonywania rozliczeń z tytułu nabywanych przez ten bank lub tę kasę 

wierzytelności pieniężnych lub 

b) wykorzystywany przez ten bank lub tę kasę do pobrania należności od nabywcy 

towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone 

fakturą, i przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy, 

lub  
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c) prowadzony przez ten bank lub tę kasę w ramach gospodarki własnej, niebędący 

rachunkiem rozliczeniowym 

– jeżeli odpowiednio bank, spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa lub podmiot 

będący wystawcą faktury, wraz z informacją o numerze rachunku do zapłaty, 

przekazali podatnikowi informację, że rachunek wskazany do zapłaty jest 

rachunkiem, o którym mowa w lit. a, b lub c, lub 

4) została dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym 

mowa w art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług, lub  

5) wynika z faktury dokumentującej czynności z tytułu wewnątrzwspólnotowego 

nabycia towarów, importu towarów, importu usług lub dostawy towarów rozliczanej 

przez nabywcę.> 

1j. przypadku pobrania wpłat na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w 

następnych okresach sprawozdawczych, podlegających zarejestrowaniu przy 

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

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

przypadku wyboru takiego sposobu ustalania daty powstania przychodu podatnik jest 

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

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

w którym stosował ten sposób. 

1ja. Jeżeli zmarły przedsiębiorca w roku podatkowym, w którym zmarł, ustalał datę 

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

obowiązane stosować ten sposób do końca tego roku podatkowego. 

1k. (uchylony). 

1l. W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki 

niebędącej osobą prawną wszyscy wspólnicy informują o wyborze sposobu ustalania daty 

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

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

omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów 

osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca 

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

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

przychodów lub osiągnięte przychody są niższe od kwoty zmniejszenia, podatnik jest 
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obowiązany zwiększyć koszty uzyskania przychodów o kwotę, o którą nie zostały 

zmniejszone przychody. 

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

1)   korekty dotyczącej przychodu związanego z zobowiązaniem podatkowym, które uległo 

przedawnieniu; 

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

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

działalności gospodarczej, likwidacji działów specjalnych produkcji rolnej albo zmianie 

formy opodatkowania na zryczałtowaną formę opodatkowania określoną w ustawie o 

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

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

przemysłów komplementarnych, lub zmianie zasad ustalania dochodu w odniesieniu do 

działów specjalnych produkcji rolnej, zmniejszenia lub zwiększenia przychodów 

dokonuje się w ostatnim okresie rozliczeniowym przed likwidacją pozarolniczej 

działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, zmianą formy 

opodatkowania lub zmianą zasad ustalania dochodu w odniesieniu do działów specjalnych 

produkcji rolnej. 

2. Przychodem z działalności gospodarczej są również: 

1)    przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących: 

a)  środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w 

ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, 

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

których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1500 zł, 

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

krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i 

prawnych, 

d)  składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w 

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

trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 

- wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu 

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

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



- 13 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

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

otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te 

są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków 

trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, 

dokonuje się odpisów amortyzacyjnych; 

3)   różnice kursowe; 

4)   otrzymane kary umowne; 

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

przepisach prawa bankowego, lub rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-

kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą, w tym 

także odsetki od lokat terminowych oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub 

inwestowania, tworzonych na tych rachunkach; 

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

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

Funduszu Pracy; 

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

odpisane jako nieściągalne albo na które utworzono rezerwy zaliczone uprzednio do 

kosztów uzyskania przychodów; 

7a)  wartość zwróconych wierzytelności wynikających z umowy, o której mowa w art. 23f, 

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

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

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

uzyskania przychodów; 

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

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

tych odpisów; 

7ca)   przychody z odpłatnego zbycia wierzytelności dotyczącej prowadzonej działalności 

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

wyrażonej w cenie określonej w umowie; w tym przypadku przepisy pkt 7b, 7c i 7e 

stosuje się odpowiednio; 

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

akcyzowego zgodnie z odrębnymi przepisami - naliczony podatek od towarów i usług lub 
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zwrócony podatek akcyzowy, w tej części, w której podatek uprzednio został zaliczony do 

kosztów uzyskania przychodów; 

7e)  równowartość rozwiązanych lub zmniejszonych rezerw, o których mowa w art. 23 ust. 1 

pkt 22, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów; 

7f)   kwota podatku od towarów i usług: 

a)  nieuwzględniona w wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych 

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

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

niematerialnymi i prawnymi, o których mowa w lit. a 

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

zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług; 

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

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

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

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

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

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

pieniężne stanowiące spłatę kapitału w wysokości niższej od kwoty otrzymanej pożyczki 

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

zwróconego kapitału; 

8)    wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, 

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

125a; 

9)   otrzymane wynagrodzenie za obsługę pracowniczego programu emerytalnego uczestnika, 

w związku ze zwrotem środków pochodzących ze składki dodatkowej; 

10)  wynagrodzenia płatników z tytułu: 

a)  terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa, 

b)  (uchylona), 

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

wypłatą świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, określonych w przepisach o systemie 

ubezpieczeń społecznych; 

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

podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą; 
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12)  otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z 

prowadzoną działalnością gospodarczą lub z prowadzeniem działów specjalnych 

produkcji rolnej; 

13)   (uchylony); 

14)   przychody uzyskane z tytułu odpłatnego zbycia: 

a)  świadectw pochodzenia otrzymanych przez podmioty zajmujące się wytwarzaniem energii 

elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wydawanych na wniosek, o którym mowa w 

art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 

2018 r. poz. 2389 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 42, 60 i 730), 

b)  świadectw pochodzenia biogazu rolniczego otrzymanych przez podmioty zajmujące się 

wytwarzaniem biogazu rolniczego wydawanych na wniosek, o którym mowa w art. 49 

ust. 1 ustawy wymienionej w lit. a, 

c)  świadectw pochodzenia z kogeneracji otrzymanych przez przedsiębiorstwa energetyczne 

zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji na 

wniosek, o którym mowa w art. 9l ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo 

energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 i 730); 

15)   (uchylony); 

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

wystąpienia z takiej spółki; 

17)  przychody z odpłatnego zbycia składników majątku: 

a)   pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej lub działów specjalnych 

produkcji rolnej, prowadzonych samodzielnie, 

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

wspólnika z takiej spółki; 

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

gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 542). 

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

proporcjonalnie do udziału zwróconej części wierzytelności w jej ogólnej kwocie. 

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

podobnym charakterze, których przedmiotem są składniki majątku związane z 

działalnością gospodarczą, jeżeli wynajmujący lub wydzierżawiający przeniósł na rzecz 

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

między stronami nie wygasają, do przychodów wynajmującego lub wydzierżawiającego 
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nie zalicza się kwot wypłaconych przez osobę trzecią z tytułu przeniesienia 

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

stanowią przychód wynajmującego lub wydzierżawiającego w dniu wymagalności 

zapłaty. 

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

zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy 

prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej: budynku mieszkalnego, jego części 

lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość 

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

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

lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w 

takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub 

udziału w takim prawie. Przepis art. 30e stosuje się odpowiednio. 

2d. Przepis ust. 2 pkt 7f stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany prawa do obniżenia 

kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w przepisach 

ustawy o podatku od towarów i usług. 

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

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

przychodem takiego podatnika jest wysokość zobowiązania uregulowanego w następstwie 

takiego świadczenia. Jeżeli jednak wartość rynkowa świadczenia niepieniężnego jest 

wyższa niż wysokość zobowiązania uregulowanego tym świadczeniem, przychód ten 

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

stosuje się odpowiednio. 

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

niepieniężnego przez spółkę niebędącą osobą prawną. 

2g. W przypadku transakcji kontrolowanej w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 6 wartość 

otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń ustala się na 

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

2h. 
(14)

 W przypadku gdy podatnik, który na podstawie umowy zawartej z dostawcą towarów 

lub usługodawcą zarejestrowanym na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik 

VAT czynny albo nabywcą towarów lub usługobiorcą jest obowiązany do pobrania 

należności od nabywcy towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie 

usług, potwierdzone fakturą, i przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub 
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usługodawcy, dokona zapłaty tej należności przelewem na rachunek inny niż zawarty na 

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

o podatku od towarów i usług, u podatnika ustala się przychód w dniu zlecenia przelewu. 

Przychód ten ustala się w takiej wysokości, w jakiej płatność została dokonana na 

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

mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. 

2i. 
(15)

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

podatnika: 

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

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

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

wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i 

usług, a podatnik złożył zawiadomienie, o którym mowa w art. 117ba § 3 Ordynacji 

podatkowej, do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w 

terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu. 

3. Do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się: 

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

zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, a także otrzymanych lub 

zwróconych pożyczek (kredytów), w tym również uregulowanych w naturze, z wyjątkiem 

skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów); 

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

udzielonych pożyczek; 

3)   zwróconych, umorzonych lub zaniechanych podatków i opłat stanowiących dochody 

budżetu państwa albo budżetów jednostek samorządu terytorialnego, niezaliczonych do 

kosztów uzyskania przychodów; 

3a)  zwróconych innych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów; 

3b)  zwróconych, umorzonych lub zaniechanych wpłat dokonywanych na Państwowy 

Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie odrębnych przepisów, 

niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów; 

4)   (uchylony); 

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

socjalnych - zwiększają ten fundusz; 
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6)    kwoty stanowiącej równowartość umorzonych zobowiązań, w tym także umorzonych 

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

restrukturyzacyjnym lub postępowaniem upadłościowym; 

7)   zwolnionych od wpłat należności z tytułu podatku od towarów i usług oraz zwróconej 

różnicy podatku od towarów i usług, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów; 

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

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

przeniesienia własności przedmiotu umowy; 

9)   (uchylony); 

10)  środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z 

tytułu likwidacji takiej spółki; 

11)   środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z 

tytułu wystąpienia z takiej spółki, w części odpowiadającej uzyskanej przed wystąpieniem 

przez wspólnika nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, o których mowa w 

art. 8, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w tej spółce i wydatki 

niestanowiące kosztów uzyskania przychodów; 

12)   przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku: 

a)  pozostałych na dzień likwidacji prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej lub 

prowadzonych samodzielnie działów specjalnych produkcji rolnej, 

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

wspólnika z takiej spółki 

- jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła 

likwidacja: prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej, prowadzonych 

samodzielnie działów specjalnych produkcji rolnej, spółki niebędącej osobą prawną lub 

nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło 

sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej lub 

działów specjalnych produkcji rolnej; 

13)   kwot otrzymanych od agencji wykonawczych, jeżeli agencje te otrzymały środki na ten 

cel z budżetu państwa. 

3a. Przepisu ust. 3 pkt 1 nie stosuje się do przychodów, o których mowa w ust. 1j. 

4. (uchylony). 

5. (uchylony). 

6. (uchylony). 
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7. Przy określaniu wysokości przychodów, o których mowa w ust. 2 pkt 17, przepisy ust. 1 i 

art. 19 stosuje się odpowiednio. 

8. Przez środki pieniężne, o których mowa w ust. 3 pkt 10 i 11, rozumie się również wartość 

wierzytelności uprzednio zarachowanej jako przychód należny, pomniejszonej o należny 

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

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

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

wierzytelności te zostały spłacone na rzecz otrzymującego je wspólnika. 

 

Art. 22a. 

1. Amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność 

podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w 

dniu przyjęcia do używania: 

1)   budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, 

2)   maszyny, urządzenia i środki transportu, 

3)   inne przedmioty 

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na 

potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do 

używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, 

zwane środkami trwałymi. 

2. Amortyzacji podlegają również, z zastrzeżeniem art. 22c, niezależnie od przewidywanego 

okresu używania: 

1)   przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych, zwane dalej "inwestycjami 

w obcych środkach trwałych", 

2)   budynki i budowle wybudowane na cudzym gruncie, 

3)   składniki majątku, wymienione w ust. 1, niestanowiące własności lub współwłasności 

podatnika, wykorzystywane przez niego na potrzeby związane z prowadzoną 

działalnością na podstawie umowy określonej w art. 23a pkt 1, zawartej z właścicielem 

lub współwłaścicielami tych składników - jeżeli zgodnie z przepisami rozdziału 4a 

odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający 

- zwane także środkami trwałymi; 

[4)   tabor transportu morskiego w budowie (PKWiU 30.11).] 

<4) tabor transportu morskiego w budowie (PKWiU ex 30.11).> 
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Art. 22p. 

1. 
(39)

 Podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie zaliczają do kosztów 

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

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

1)   została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub 

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

wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i 

usług - w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, potwierdzonych fakturą, 

dokonanych przez dostawcę towarów lub usługodawcę zarejestrowanego na potrzeby 

podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny, lub 

3)   pomimo zawarcia na fakturze wyrazów "mechanizm podzielonej płatności" zgodnie z art. 

106e ust. 1 pkt 18a ustawy o podatku od towarów i usług, została dokonana z 

pominięciem mechanizmu podzielonej płatności określonego w art. 108a ust. 1a tej 

ustawy. 

2. 
(40)

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

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

przedsiębiorców została dokonana z naruszeniem ust. 1, podatnicy prowadzący 

pozarolniczą działalność gospodarczą w tej części: 

1)   zmniejszają koszty uzyskania przychodów albo 

2)   w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów - 

zwiększają przychody 

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

płatniczego, został zlecony przelew albo płatność została dokonana z pominięciem 

mechanizmu podzielonej płatności. 

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

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

prawnych; 

2)   dokonania płatności: 

a)  po likwidacji pozarolniczej działalności gospodarczej, 

b)  po zmianie formy opodatkowania na zryczałtowaną formę opodatkowania określoną w 

ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym albo w ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 

r. o podatku tonażowym 
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–   z tym że zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów lub zwiększenie przychodów 

następuje za rok podatkowy, w którym nastąpiła likwidacja tej działalności, albo za rok 

podatkowy poprzedzający rok podatkowy, w którym nastąpiła zmiana formy 

opodatkowania. 

[4. 
(41)

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

płatności dokonał zapłaty należności przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień 

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

podatku od towarów i usług, i złożył zawiadomienie, o którym mowa w art. 117ba § 3 

Ordynacji podatkowej, do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy 

faktury w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu.] 

<4. Przepisów ust. 1 pkt 2 i ust. 2 w zakresie, w jakim przepis ten dotyczy płatności 

dokonanej z naruszeniem ust. 1 pkt 2, nie stosuje się, jeżeli zapłata należności przez 

podatnika: 

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

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

od towarów i usług, a podatnik złożył przy pierwszej zapłacie należności przelewem 

na ten rachunek zawiadomienie, o którym mowa w art. 117ba § 3 pkt 2 Ordynacji 

podatkowej, do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika, który 

dokonał zapłaty należności, w terminie 7 dni od dnia zlecenia przelewu lub  

2) została dokonana przelewem na rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej: 

a) służący do dokonywania rozliczeń z tytułu nabywanych przez ten bank lub tę kasę 

wierzytelności pieniężnych lub 

b) wykorzystywany przez ten bank lub tę kasę do pobrania należności od nabywcy 

towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone 

fakturą, i przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy, 

lub  

c) prowadzony przez ten bank lub tę kasę w ramach gospodarki własnej, niebędący 

rachunkiem rozliczeniowym 

– jeżeli odpowiednio bank, spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa lub podmiot 

będący wystawcą faktury, wraz z informacją o numerze rachunku do zapłaty, 

przekazali podatnikowi informację, że rachunek wskazany do zapłaty jest 

rachunkiem, o którym mowa w lit. a, b lub c, lub 
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3) została dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym 

mowa w art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług, lub  

4) wynika z faktury dokumentującej czynności z tytułu wewnątrzwspólnotowego 

nabycia towarów, importu towarów, importu usług lub dostawy towarów rozliczanej 

przez nabywcę.> 

Art. 30ca. 

1. Podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej 

kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% 

podstawy opodatkowania. 

2. Kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są: 

1)   patent, 

2)   prawo ochronne na wzór użytkowy, 

3)   prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, 

4)   prawo z rejestracji topografii układu scalonego, 

5)   dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin, 

6)   prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego 

dopuszczonych do obrotu, 

7)   wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej 

odmian roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 432), 

8)   autorskie prawo do programu komputerowego 

–   podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub 

ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, 

oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których 

przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w 

ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej. 

3. Podstawę opodatkowania stanowi suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych 

praw własności intelektualnej osiągniętych w roku podatkowym. 

4. Wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej 

ustala się jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej 

osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika obliczonego według wzoru: 
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w którym poszczególne litery oznaczają koszty faktycznie poniesione przez podatnika na: 

a-   prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową 

związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, 

b-   nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym 

prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu 

niepowiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 3, 

c-   nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym 

prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu 

powiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4, 

d-   nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. 

 

5. Do kosztów, o których mowa w ust. 4, nie zalicza się kosztów, które nie są bezpośrednio 

związane z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, w szczególności odsetek, 

opłat finansowych oraz kosztów związanych z nieruchomościami. 

6. W przypadku gdy wartość wskaźnika, o którym mowa w ust. 4, jest większa od 1, 

przyjmuje się, że wartość ta wynosi 1. 

7. Dochodem (stratą) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest obliczony 

zgodnie z art. 9 ust. 2 dochód (strata) z pozarolniczej działalności gospodarczej w 

zakresie, w jakim został osiągnięty: 

1)   z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy 

kwalifikowanego prawa własności intelektualnej; 

2)   ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej; 

3)   z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży 

produktu lub usługi; 

4)   z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności 

intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu 

sądowym albo arbitrażu. 

8. Do ustalenia dochodów  <(strat)>, o których mowa w ust. 7 pkt 3, przepis art. 23o stosuje 

się odpowiednio. 

9. W przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie dochodu przypadającego na poszczególne 

kwalifikowane prawa własności intelektualnej, podatnik może obliczyć kwalifikowany 

dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej zgodnie z ust. 4-6 dla tego 
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samego rodzaju produktu lub usługi lub dla tej samej grupy produktów lub usług, w 

których zostało wykorzystane kwalifikowane prawo własności intelektualnej. 

10. O wysokość straty z kwalifikowanych praw własności intelektualnej poniesionej w roku 

podatkowym obniża się dochód osiągnięty w najbliższych kolejno następujących po sobie 

5 latach podatkowych z tego samego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, 

tego samego rodzaju produktu lub usługi lub tej samej grupy produktów lub usług, w 

których zostało wykorzystane kwalifikowane prawo własności intelektualnej. 

11. Podatnicy korzystający z opodatkowania zgodnie z ust. 1 są obowiązani do wykazania 

dochodu (straty) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w zeznaniu za rok 

podatkowy, w którym osiągnięto ten dochód (poniesiono stratę). 

12. Przepisy ust. 1-11 stosuje się odpowiednio do ekspektatywy uzyskania kwalifikowanego 

prawa własności intelektualnej w związku ze zgłoszeniem lub złożeniem wniosku o 

uzyskanie takiego prawa ochronnego do właściwego organu, od dnia zgłoszenia lub 

złożenia wniosku. 

13. W przypadku wycofania zgłoszenia lub wniosku, odmowy udzielenia prawa ochronnego, 

odrzucenia zgłoszenia lub odrzucenia wniosku o rejestrację podatnik jest obowiązany 

opodatkować zgodnie z art. 27 lub art. 30c kwalifikowane dochody z prawa własności 

intelektualnej uzyskane w okresie od dnia zgłoszenia lub złożenia wniosku, o którym 

mowa w ust. 12, do dnia wycofania wniosku lub zgłoszenia, odmowy udzielenia prawa 

ochronnego, odrzucenia zgłoszenia lub odrzucenia wniosku o rejestrację. W tym 

przypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się podatek 

zapłacony na podstawie ust. 1. 

14. Przepisy ust. 1-13 stosuje się odpowiednio do dochodów z licencji do korzystania z 

kwalifikowanego prawa własności intelektualnej przysługującej podatnikowi na 

podstawie umowy, w której zastrzeżono wyłączność korzystania przez podatnika z tego 

prawa, pod warunkiem uprzedniego prowadzenia przez podatnika prac badawczo - 

rozwojowych, których efektem jest kwalifikowane prawo własności intelektualnej, na 

które udzielono tej licencji. 

Art. 34. 

1. Organy rentowe są obowiązane jako płatnicy pobierać zaliczki miesięczne od wypłacanych 

bezpośrednio przez te organy emerytur i rent, świadczeń przedemerytalnych i zasiłków 

przedemerytalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, zasiłków pieniężnych z 
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ubezpieczenia społecznego, rent strukturalnych, rent socjalnych oraz rodzicielskich 

świadczeń uzupełniających. 

1a. Płatnik nie pobiera zaliczek na podatek od dochodów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 

100, jeżeli podatnik przedłoży płatnikowi dokumenty określone w tym przepisie. 

2. Zaliczki, o których mowa w ust. 1, za miesiące od stycznia do grudnia, ustala się w sposób 

określony w art. 32 ust. 1-1e, odejmując kwotę obliczoną zgodnie z art. 32 ust. 3 

miesięcznie. Przepis art. 27 ust. 1b pkt 2 stosuje się odpowiednio. 

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

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

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

którym otrzymał wniosek, nie miał możliwości jego uwzględnienia.  <Wniosek ten 

dotyczy również kolejnych lat podatkowych, chyba że podatnik wycofa wniosek.> 

<2b. W przypadku wycofania wniosku, o którym mowa w ust. 2a, organ rentowy 

pomniejsza zaliczkę o kwotę określoną w art. 32 ust. 3 od miesiąca, w którym 

nastąpiło wycofanie wniosku, albo od następnego miesiąca, jeżeli w miesiącu, w 

którym nastąpiło wycofanie wniosku, nie miał takiej możliwości.> 

3. Zaliczkę, o której mowa w ust. 1, od zasiłków z ubezpieczenia społecznego wypłaconych 

bezpośrednio przez organ rentowy pobiera się, stosując najniższą stawkę podatkową 

określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. 

4. Zaliczkę obliczoną w sposób określony w ust. 3 zmniejsza się o kwotę obliczoną zgodnie z 

art. 32 ust. 3, jeżeli: 

1)   wypłata zasiłków dotyczy okresu pełnego miesiąca kalendarzowego i związana jest z 

pozostawaniem w stosunku służbowym, w stosunku pracy, pracy nakładczej lub 

spółdzielczym stosunku pracy oraz 

2)   łącznie z dokumentacją uzasadniającą wypłatę zasiłków organowi rentowemu złożone 

zostanie przez zasiłkobiorcę oświadczenie według ustalonego wzoru, w którym stwierdzi, 

że w okresie zasiłkowym: 

a)   nie otrzymuje emerytury, renty lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego za 

pośrednictwem płatnika, 

b)  nie osiąga innych dochodów poza dochodami uzyskiwanymi w zakładzie pracy, w którym 

ubezpieczenie z tytułu zatrudnienia jest podstawą powstania prawa do zasiłku, 

c)  zakład pracy, o którym mowa pod lit. b, oblicza zaliczki od dochodów pracownika w 

sposób określony w art. 32 ust. 3, 
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d)  nie otrzymuje świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z Funduszu 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 

Przepis art. 32 ust. 4 stosuje się odpowiednio. 

4a. Zaliczkę obliczoną w sposób określony w ust. 2 zmniejsza się o kwotę składki na 

ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, pobranej w tym miesiącu przez organ 

rentowy ze środków podatnika. 

5. (uchylony). 

6. W przypadku wypłaty zasiłków bezpośrednio przez organ rentowy po ustaniu zatrudnienia, 

zasady określone w ust. 3 i 4 oraz w art. 32 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

7. Organy rentowe są obowiązane sporządzić i przekazać roczne obliczenie podatku, według 

ustalonego wzoru, podatnikom uzyskującym dochód z emerytur i rent, rent strukturalnych, 

rent socjalnych, świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych, 

nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych i rodzicielskich świadczeń uzupełniających 

oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego właściwy według miejsca zamieszkania 

podatnika naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania, a w przypadku 

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

właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych naczelnik urzędu skarbowego 

wykonuje swoje zadania; obowiązek ten nie dotyczy podatników: 

1)   w stosunku do których ustał obowiązek poboru zaliczek; 

2)   którym zaliczki były ustalane w sposób określony w art. 32 ust. 1a-1c, chyba że podatnik 

przed końcem roku podatkowego złoży oświadczenie o rezygnacji z zamiaru 

opodatkowania w sposób określony w art. 6 ust. 2 lub ust. 4; 

3)   w stosunku do których, na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, zwolniono organ 

rentowy w całości lub w części z obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy; 

4)   którym nie pobierano zaliczek na podatek dochodowy stosownie do postanowień umów o 

unikaniu podwójnego opodatkowania; 

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

niesporządzanie rocznego obliczenia podatku[.] <;> 

<6) u których suma zaliczek pobranych w roku podatkowym przewyższa kwotę podatku 

obliczonego przez organ rentowy za ten rok.> 

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

chyba że przed upływem roku podatkowego podatnik wycofa wniosek o niesporządzanie 

rocznego obliczenia podatku. 
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8. W przypadku gdy organ rentowy nie jest obowiązany do dokonania rocznego obliczenia 

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

dochodu, według ustalonego wzoru, i przekazuje podatnikowi oraz urzędowi 

skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według 

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

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

urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje 

swoje zadania. Informację, o której mowa w zdaniu pierwszym, organ rentowy sporządza 

również w przypadku, gdy dokonuje wypłaty świadczeń określonych w art. 21 ust. 1 pkt 

2, 75 i 100. 

9. Jeżeli podatnik poza dochodami uzyskanymi od organu rentowego: 

1)   nie uzyskał w roku podatkowym innych dochodów, z wyjątkiem określonych w art. 30-

30c oraz art. 30e, 

2)   nie korzysta z odliczeń, z zastrzeżeniem ust. 10-10b, 

3)   nie korzysta z możliwości łącznego opodatkowania jego dochodów z dochodami 

małżonka bądź nie korzysta z możliwości opodatkowania, o którym mowa w art. 6 ust. 4, 

4)   nie uzyskał dochodów powodujących obliczenie należnego podatku w sposób określony 

w art. 27 ust. 8, 

5)   (uchylony), 

6)   nie ma obowiązku doliczenia kwot uprzednio odliczonych, z zastrzeżeniem ust. 11, 

- podatek wynikający z rozliczenia rocznego obniżony o kwotę składki na ubezpieczenie 

zdrowotne, o której mowa w art. 27b, pobranej w roku podatkowym przez organ rentowy 

ze środków podatnika, jest podatkiem należnym od podatnika za dany rok, chyba że 

naczelnik urzędu skarbowego wyda decyzję określającą wysokość zobowiązania 

podatkowego w innej wysokości. 

10. Jeżeli podatnik dokonał zwrotu nienależnie pobranych emerytur i rent lub zasiłków z 

ubezpieczenia społecznego, rent strukturalnych, rent socjalnych, świadczeń 

przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych, nauczycielskich świadczeń 

kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających, otrzymanych bezpośrednio 

z tego organu, a obowiązek poboru zaliczek przez ten organ trwa - organ rentowy 

odejmuje od dochodu kwoty zwrotów dokonanych w roku podatkowym przy ustalaniu 

wysokości zaliczek oraz w rocznym obliczeniu dochodu, zamieszczając na tym 

rozliczeniu odpowiednie informacje. 
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10a. W przypadku przyznania podatnikowi prawa do emerytury, renty z tytułu niezdolności 

do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej, renty strukturalnej lub 

zasiłków z ubezpieczenia społecznego, za okres, za który podatnik pobierał świadczenie z 

innego organu rentowego w wysokości uwzględniającej zaliczkę na podatek i składkę na 

ubezpieczenie zdrowotne - organ rentowy odejmuje te kwoty od przyznanego świadczenia 

przy ustalaniu wysokości zaliczek oraz w rocznym obliczeniu podatku, zamieszczając na 

tym rozliczeniu odpowiednie informacje. 

10b. W przypadku przyznania podatnikowi prawa do emerytury, renty z tytułu niezdolności 

do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, zasiłków z ubezpieczenia społecznego lub 

renty rodzinnej, za okres, za który podatnik pobierał zasiłek, dodatek szkoleniowy, 

stypendium albo inne świadczenie pieniężne z tytułu pozostawania bez pracy, 

nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, zasiłek przedemerytalny lub świadczenie 

przedemerytalne, pobrane z tego tytułu kwoty w wysokości uwzględniającej zaliczkę na 

podatek i składkę na ubezpieczenie zdrowotne - organ rentowy odejmuje od przyznanego 

świadczenia przy ustalaniu wysokości zaliczek oraz w rocznym obliczeniu podatku, 

zamieszczając na tym rozliczeniu odpowiednie informacje. 

11. Jeżeli podatnik otrzymał bezpośrednio od tego organu zwrot uprzednio zapłaconej i 

odliczonej składki na ubezpieczenie zdrowotne, a obowiązek poboru zaliczek przez ten 

organ trwa - organ rentowy w rocznym obliczeniu podatku sporządzanym za rok, w 

którym dokonał zwrotu składki, dolicza do podatku obliczonego zgodnie z art. 27 kwotę 

tej składki. 

12. Różnicę między podatkiem wynikającym z rocznego obliczenia podatku a sumą zaliczek 

pobranych za miesiące od stycznia do grudnia pobiera się z dochodu za marzec lub 

kwiecień roku następnego. Pobraną różnicę płatnicy wpłacają na rachunek urzędu 

skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według 

siedziby płatnika wykonuje swoje zadania, łącznie z zaliczkami za te miesiące. [Jeżeli z 

rocznego obliczenia podatku wynika nadpłata, zalicza się ją na poczet zaliczki należnej za 

marzec, a jeżeli po pobraniu tej zaliczki pozostaje nadpłata, płatnik zwraca ją 

podatnikowi w gotówce. Zwrócone nadpłaty w gotówce płatnik potrąca z kwot pobranych 

zaliczek przekazywanych urzędom skarbowym, wykazując je w deklaracji, o której mowa 

w art. 38 ust. 1a.]  

13. Organ rentowy jest obowiązany: 
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1)   pobrać różnicę, o której mowa w ust. 12, z dochodu za miesiąc, za który pobrana została 

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

styczniu albo w lutym, albo 

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

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

pkt 1. 

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

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

podatnika o przyczynie i skutkach przekazania imiennej informacji o wysokości 

uzyskanego dochodu. 

Art. 44. 

1. Podatnicy osiągający dochody: 

1)   z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14, 

2)   z najmu lub dzierżawy 

- są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek 

dochodowy według zasad określonych w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3f-3h. 

1a. Podatnicy osiągający dochody bez pośrednictwa płatników: 

1)   ze stosunku pracy z zagranicy, 

2)   z emerytur i rent z zagranicy, 

3)   z tytułów określonych w art. 13 pkt 2, 4 i 6-9, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 1 

- są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek 

dochodowy, według zasad określonych w ust. 3a. 

1b. Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 2a, uzyskujący przychody określone w art. 29 bez 

pośrednictwa płatników, są obowiązani bez wezwania wpłacać zryczałtowany podatek 

dochodowy na zasadach, o których mowa w art. 29, za miesiące, w których uzyskali ten 

przychód, w terminie do dnia 20 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Podatek za 

grudzień jest płatny przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania. 

1c. Podatnik uzyskujący przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, na 

podstawie umowy, do której stosuje się przepisy prawa cywilnego dotyczące umowy 

zlecenia lub o dzieło, może w ciągu roku podatkowego wpłacać zaliczki miesięczne, 

stosując do uzyskanego dochodu najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której 

mowa w art. 27 ust. 1. Przy obliczaniu zaliczki podatnik może stosować wyższą stawkę 

podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. Za dochód podlegający 



- 30 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

opodatkowaniu uważa się przychód uzyskany w danym miesiącu pomniejszony o koszty 

uzyskania określone w art. 22 ust. 9 pkt 6. 

1d. Podatnik, o którym mowa w ust. 1c, jeżeli dokonał w trakcie roku podatkowego wpłaty 

zaliczki jest obowiązany do wpłacania kolejnych zaliczek od dochodów uzyskanych z 

tego tytułu w następnych miesiącach, aż do końca tego roku podatkowego. 

1e. Zaliczkę obliczoną w sposób określony w ust. 1c zmniejsza się o kwotę składki na 

ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, zapłaconej w danym miesiącu ze 

środków podatnika. 

1f. Miesięczne zaliczki obliczone w sposób określony w ust. 1c i 1e podatnik jest obowiązany 

wpłacać na rachunek urzędu skarbowego, w terminie do 20 dnia miesiąca następującego 

po miesiącu, w którym uzyskał dochód, a za grudzień - przed upływem terminu 

określonego na złożenie zeznania. 

1g. Podatnik uzyskujący przychody z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach może w ciągu 

roku podatkowego wpłacać zaliczki miesięczne, stosując do uzyskanego dochodu 

najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. Przy 

obliczaniu zaliczki podatnik może stosować wyższą stawkę podatkową określoną w skali, 

o której mowa w art. 27 ust. 1. 

2. Dochodem z działalności gospodarczej stanowiącym podstawę obliczenia zaliczki u 

podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów jest różnica 

pomiędzy wynikającym z tych ksiąg przychodem i kosztami jego uzyskania. Jeżeli jednak 

podatnik na koniec miesiąca sporządza remanent towarów, surowców i materiałów 

pomocniczych lub naczelnik urzędu skarbowego zarządzi sporządzenie takiego 

remanentu, dochód ustala się według zasad określonych w art. 24 ust. 2. 

3. Podatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani wpłacać zaliczki miesięczne. 

Wysokość zaliczek, z zastrzeżeniem ust. 3f, ustala się w następujący sposób: 

1)    obowiązek wpłacania zaliczki powstaje, poczynając od miesiąca, w którym dochody te 

przekroczyły kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek określonej w art. 27 

ust. 1b pkt 1 oraz najniższej stawki podatkowej określonej w skali, o której mowa w art. 

27 ust. 1; 

2)   zaliczkę za ten miesiąc stanowi podatek obliczony od tego dochodu według zasad 

określonych w art. 26, 27 i 27b; 
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3)   zaliczkę za dalsze miesiące ustala się w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem 

należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za miesiące 

poprzedzające. 

3a. Podatnicy uzyskujący dochody, o których mowa w ust. 1a, są obowiązani w terminie do 

20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód był uzyskany, a za 

grudzień - przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania, wpłacać zaliczki 

miesięczne, stosując do uzyskanego dochodu najniższą stawkę podatkową określoną w 

skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. Za dochód, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 

uważa się uzyskane w ciągu miesiąca przychody po odliczeniu miesięcznych kosztów 

uzyskania w wysokości określonej w art. 22 ust. 2 lub 9 oraz zapłaconych w danym 

miesiącu składek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lub 2a. Przy obliczaniu zaliczki 

podatnik może stosować wyższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w 

art. 27 ust. 1. 

3b. (uchylony). 

3c. Zaliczkę obliczoną w sposób określony w ust. 3a zmniejsza się o kwotę składki na 

ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, zapłaconej w danym miesiącu ze 

środków podatnika. 

3d. Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 2a, uzyskujący z zagranicy dochody z pracy 

wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku pracy, są 

obowiązani wpłacać zaliczki na zasadach określonych w ust. 3a i 3c, po przekroczeniu 

okresu, który zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania stanowi warunek 

wyłączenia z opodatkowania tych dochodów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; w 

tym przypadku przy obliczaniu pierwszej zaliczki podatnik jest obowiązany uwzględnić 

dochody uzyskane od początku roku podatkowego. 

3e. Przepisy ust. 1a i 7 stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego 

opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Przepisy art. 27 ust. 9 i 9a 

stosuje się odpowiednio. 

3f. Podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, opodatkowani na zasadach określonych w art. 

30c, są obowiązani wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w 

wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku 

roku, obliczonym zgodnie z art. 30c, a sumą należnych zaliczek za poprzednie miesiące, z 

uwzględnieniem art. 27b. 
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3g. Podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, będący małymi podatnikami oraz podatnicy 

rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej, o których mowa w art. 22k ust. 

11, mogą wpłacać zaliczki kwartalne. Wysokość zaliczek, z zastrzeżeniem ust. 3h, ustala 

się w następujący sposób: 

1)    obowiązek wpłacania zaliczki powstaje, poczynając od kwartału, w którym dochody 

przekroczyły kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek określonej w art. 27 

ust. 1b pkt 1 oraz najniższej stawki podatkowej określonej w skali, o której mowa w art. 

27 ust. 1; 

2)   zaliczkę za ten kwartał stanowi podatek obliczony od dochodu według zasad określonych 

w art. 26, 27 i 27b; 

3)   zaliczkę za kolejne kwartały ustala się w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem 

należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za poprzednie 

kwartały. 

3h. Podatnicy, o których mowa w ust. 3f, będący małymi podatnikami oraz podatnicy 

rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej mogą wpłacać na rachunek urzędu 

skarbowego zaliczki kwartalne w wysokości różnicy między podatkiem należnym od 

dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonym zgodnie z art. 30c, a sumą należnych 

zaliczek za poprzednie kwartały, z uwzględnieniem art. 27b. Przepis art. 22k ust. 11 

stosuje się odpowiednio. 

3i. O wyborze sposobu wpłacania zaliczek według zasad, o których mowa w ust. 3g lub 3h, 

podatnicy informują w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub ust. 1a pkt 2, 

składanym za rok podatkowy, w którym stosowali kwartalny sposób wpłacania zaliczek. 

4. (uchylony). 

5. (uchylony). 

6. Zaliczki miesięczne od dochodów wymienionych w ust. 1, wpłaca się w terminie do 20 

dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczki kwartalne podatnicy wpłacają w 

terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest 

zaliczka. Zaliczkę za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał roku podatkowego podatnik 

wpłaca w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego. 

6a. (uchylony). 

6aa. Jeżeli zmarły przedsiębiorca w roku podatkowym, w którym zmarł, wpłacał zaliczki w 

sposób określony w ust. 3g albo 3h, przedsiębiorstwo w spadku może stosować ten sposób 

w tym roku podatkowym. 
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6ab. Pierwszą zaliczkę przedsiębiorstwo w spadku oblicza za miesiąc albo kwartał, w którym 

dokonano zgłoszenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1c ustawy z dnia 13 października 

1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, a jeżeli zgłoszenia 

nie dokonano - za miesiąc albo kwartał, w którym został ustanowiony zarząd sukcesyjny, 

uwzględniając przy jej obliczeniu dochody przedsiębiorstwa osiągnięte od otwarcia 

spadku, i wpłaca w terminie do 20 dnia następnego miesiąca albo kwartału. 

6b. Podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, z wyłączeniem przedsiębiorstw w spadku, 

mogą wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym w uproszczonej formie w 

wysokości 1/12 kwoty obliczonej, z zastrzeżeniem ust. 6h i 6i, przy zastosowaniu skali 

podatkowej obowiązującej w danym roku podatkowym określonej w art. 27 ust. 1, od 

dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu o wysokości 

osiągniętego dochodu (poniesionej straty), o którym mowa w art. 45 ust. 1, lub w 

zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) z pozarolniczej 

działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, opodatkowanych na 

zasadach określonych w art. 30c, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 2, złożonym: 

1)   w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy albo 

2)    w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata - jeżeli w zeznaniu, 

o którym mowa w pkt 1, podatnicy nie wykazali dochodu z pozarolniczej działalności 

gospodarczej albo wykazali dochód w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej 

iloraz kwoty zmniejszającej podatek określonej w art. 27 ust. 1b pkt 1 oraz najniższej 

stawki podatkowej określonej w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1; jeżeli również w 

tym zeznaniu podatnicy nie wykazali dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej 

albo wykazali dochód z tego źródła w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej 

iloraz kwoty zmniejszającej podatek określonej w art. 27 ust. 1b pkt 1 oraz najniższej 

stawki podatkowej określonej w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, nie są możliwe 

wpłaty zaliczek w uproszczonej formie. 

6c. Podatnicy, którzy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek, są obowiązani: 

1)    (uchylony); 

2)   stosować uproszczoną formę wpłacania zaliczek przez cały rok podatkowy; 

3)   wpłacać zaliczki w terminach określonych w ust. 6; 

4)   dokonać rozliczenia podatku za rok podatkowy zgodnie z art. 45. 
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6d. O wyborze formy wpłacania zaliczek według zasad, o których mowa w ust. 6b, podatnicy 

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

podatkowy, w którym wpłacali zaliczki w uproszczonej formie. 

6e. Przepisy ust. 6b-6d, 6h i ust. 6i nie mają zastosowania do podatników, którzy po raz 

pierwszy podjęli działalność w roku podatkowym albo w roku poprzedzającym rok 

podatkowy. 

6f. Jeżeli podatnik złoży korektę zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub ust. 1a pkt 2, 

powodującą zmianę wysokości podstawy obliczenia miesięcznych zaliczek wpłacanych w 

uproszczonej formie, kwota tych zaliczek: 

1)   ulega zwiększeniu lub zmniejszeniu, odpowiednio do zmiany wysokości podstawy ich 

obliczenia - jeżeli zeznanie korygujące zostało złożone w urzędzie skarbowym do końca 

roku poprzedzającego rok, za który zaliczki są płacone w uproszczonej formie; 

2)   ulega zwiększeniu lub zmniejszeniu począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, 

w którym została złożona korekta, odpowiednio do zmiany wysokości podstawy ich 

obliczenia - jeżeli zeznanie korygujące zostało złożone w roku, za który zaliczki są 

płacone w uproszczonej formie; 

3)   nie zmienia się - jeżeli zeznanie korygujące zostało złożone w terminie późniejszym niż 

wymieniony w pkt 1 i 2. 

6g. W przypadku gdy właściwy organ podatkowy stwierdzi inną wysokość dochodu z 

pozarolniczej działalności gospodarczej niż wysokość dochodu z tej działalności 

wykazana w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub ust. 1a pkt 2, albo w zeznaniu 

korygującym, przepisy ust. 6f stosuje się odpowiednio. 

6h. Podatnicy opodatkowani w danym roku podatkowym na zasadach określonych w art. 30c, 

którzy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek, kwotę zaliczek obliczają, z 

zastrzeżeniem ust. 6i, od dochodu, o którym mowa w ust. 6b, przy zastosowaniu stawki 

podatku w wysokości 19%. 

6i. Kwotę zaliczki podlegającą wpłacie, obliczoną w sposób określony w ust. 6b lub 6h, 

zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, 

zapłaconej w danym miesiącu przez podatnika. 

7. Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1, czasowo przebywający za granicą, którzy 

osiągają dochody ze źródeł przychodów położonych poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, są obowiązani w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 

którym wrócili do kraju, wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy. Jeżeli termin płatności 
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przypada po zakończeniu roku podatkowego, należny podatek jest płatny przed upływem 

terminu określonego na złożenie zeznania. Do obliczenia należnej zaliczki stosuje się 

odpowiednio ust. 3a oraz 3c. 

7a. Podatnicy, którzy po raz pierwszy rozpoczęli prowadzenie pozarolniczej działalności 

gospodarczej, są zwolnieni na warunkach określonych w ust. 7c z obowiązków 

wynikających z ust. 6, z tytułu tej działalności, w roku podatkowym następującym: 

1)   bezpośrednio po roku, w którym rozpoczęli prowadzenie tej działalności, jeżeli w roku jej 

rozpoczęcia działalność ta była prowadzona co najmniej przez pełnych 10 miesięcy, albo 

2)   dwa lata po roku, w którym rozpoczęli prowadzenie tej działalności, jeżeli nie został 

spełniony warunek, o którym mowa w pkt 1. 

7b. Przez podatnika rozpoczynającego po raz pierwszy prowadzenie pozarolniczej 

działalności gospodarczej rozumie się osobę, która w roku rozpoczęcia tej działalności, a 

także w okresie trzech lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, nie 

prowadziła pozarolniczej działalności gospodarczej samodzielnie lub jako wspólnik spółki 

niebędącej osobą prawną oraz działalności takiej nie prowadził małżonek tej osoby, o ile 

między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa. 

7c. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 7a, dotyczy podatników, którzy łącznie spełniają 

następujące warunki: 

1)   w okresie poprzedzającym rok korzystania z tego zwolnienia osiągnęli przychód z 

pozarolniczej działalności gospodarczej średniomiesięcznie w wysokości stanowiącej 

równowartość w złotych kwoty co najmniej 1000 euro, przeliczonej według średniego 

kursu euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roku 

poprzedzającego rok rozpoczęcia tej działalności; 

2)   od dnia rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej do dnia 1 

stycznia roku podatkowego, w którym rozpoczynają korzystanie ze zwolnienia, byli 

małym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej, a w okresie 

poprzedzającym rok korzystania ze zwolnienia zatrudniali, na podstawie umowy o pracę, 

w każdym miesiącu co najmniej 5 osób w przeliczeniu na pełne etaty; 

3)   w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej nie wykorzystują środków 

trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także innych składników majątku, o 

znacznej wartości, udostępnionych im nieodpłatnie przez osoby zaliczone do I i II grupy 

podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn, 
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wykorzystywanych uprzednio w działalności gospodarczej prowadzonej przez te osoby i 

stanowiących ich własność; 

4)   złożyli właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenie o korzystaniu z tego 

zwolnienia; oświadczenie składa się w formie pisemnej w terminie do dnia 31 stycznia 

roku podatkowego, w którym podatnik będzie korzystał z tego zwolnienia; 

5)    w roku korzystania ze zwolnienia są opodatkowani na zasadach określonych w art. 27. 

7d. Przez znaczną wartość rozumie się łączną wartość środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych, a także innych składników majątku, wymienionych w ust. 7c 

pkt 3, stanowiącej równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro, przeliczonej 

według średniego kursu euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia 

roku poprzedzającego rok korzystania z tego zwolnienia. Przy określaniu tych wartości 

art. 19 stosuje się odpowiednio. 

7e. Podatnicy korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 7a, wykazują w zeznaniu o 

wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) składanym za rok podatkowy, w 

którym korzystali z tego zwolnienia, dochód osiągnięty (stratę poniesioną) z pozarolniczej 

działalności gospodarczej. Dochodu tego nie łączy się z dochodami z innych źródeł. Strata 

podlega rozliczeniu zgodnie z art. 9. 

7f. Dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w ust. 7e, łączy się z 

dochodem (stratą) z tego źródła, wykazanym w zeznaniach o wysokości osiągniętego 

dochodu (poniesionej straty) składanych za pięć kolejnych lat następujących bezpośrednio 

po roku, w którym podatnik korzystał ze zwolnienia - w wysokości 20% tego dochodu w 

każdym z tych lat. Przepis ten stosuje się odpowiednio również do podatników, którzy w 

latach następujących po roku korzystania ze zwolnienia wybrali sposób opodatkowania na 

zasadach określonych w art. 30c. 

7g. Podatnicy tracą prawo do zwolnienia, jeżeli odpowiednio w roku lub za rok korzystania ze 

zwolnienia albo w pięciu następnych latach podatkowych: 

1)    zlikwidowali działalność gospodarczą albo została ogłoszona ich upadłość lub upadłość 

spółki niebędącej osobą prawną, której są wspólnikami, lub 

2)   osiągnęli przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej średniomiesięcznie w 

wysokości stanowiącej równowartość w złotych kwoty niższej niż 1000 euro, przeliczonej 

według średniego kursu euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia 

roku poprzedniego, lub 
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3)   w którymkolwiek z miesięcy w tych latach zmniejszą przeciętne miesięczne zatrudnienie 

na podstawie umowy o pracę o więcej niż 10%, w stosunku do najwyższego przeciętnego 

miesięcznego zatrudnienia w roku poprzedzającym rok podatkowy, lub 

4)   mają zaległości z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu państwa, ceł oraz 

składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w 

ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych; określenie lub wymierzenie w innej formie - w wyniku 

postępowania prowadzonego przez właściwy organ - zaległości z wymienionych tytułów 

nie pozbawia podatnika prawa do skorzystania ze zwolnienia, jeżeli zaległość ta wraz z 

odsetkami za zwłokę zostanie uregulowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji 

ostatecznej. 

7h. Przeciętne miesięczne zatrudnienie, o którym mowa w ust. 7c pkt 2 oraz ust. 7g pkt 3, 

ustala się w przeliczeniu na pełne etaty, pomijając liczby po przecinku; w przypadku gdy 

przeciętne miesięczne zatrudnienie jest mniejsze od jedności, przyjmuje się liczbę jeden. 

7i. Podatnicy, którzy utracili prawo do zwolnienia: 

1)   w roku podatkowym, w którym korzystają z tego zwolnienia - są obowiązani do 

wpłacenia należnych zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, w terminie do 

20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utracili prawo do zwolnienia, 

chyba że przed upływem tego terminu złożyli zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu 

(poniesionej straty) w roku podatkowym, w którym korzystali ze zwolnienia, i zapłacili 

podatek na zasadach określonych w art. 45; w tych przypadkach nie nalicza się odsetek za 

zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek;  

2)    w okresie między dniem 1 stycznia następnego roku a upływem terminu określonego na 

złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok 

podatkowy, w którym korzystali ze zwolnienia - są obowiązani do złożenia zeznania o 

wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w którym 

korzystali ze zwolnienia i zapłaty podatku, na zasadach określonych w art. 45; w tym 

przypadku nie nalicza się odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu zaliczek za 

poszczególne miesiące roku, w którym podatnicy korzystali ze zwolnienia; 

3)    w okresie między upływem terminu określonego dla złożenia zeznania o wysokości 

osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok podatkowy, w którym korzystali ze 

zwolnienia, a upływem terminu określonego na złożenie zeznania o wysokości 

osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za pierwszy rok podatkowy następujący po 
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roku, w którym korzystali ze zwolnienia - są obowiązani do złożenia korekty zeznania, o 

którym mowa w pkt 2, i zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę; odsetki nalicza się 

od dnia następnego po upływie terminu określonego dla złożenia zeznania o wysokości 

osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok podatkowy, w którym mieli obowiązek 

złożyć to zeznanie; 

4)   w okresie od upływu terminu określonego dla złożenia zeznania o wysokości osiągniętego 

dochodu (poniesionej straty) za pierwszy rok podatkowy następujący po roku, w którym 

korzystali ze zwolnienia, do końca piątego roku podatkowego następującego po roku, w 

którym korzystali ze zwolnienia - są obowiązani do złożenia: 

a)  korekty zeznania, o którym mowa w pkt 2, i zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę; 

odsetki nalicza się od dnia następnego po upływie terminu określonego dla złożenia 

zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok podatkowy, w 

którym mieli obowiązek złożyć to zeznanie, 

b)  korekt zeznań o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), w których doliczyli 

po 20% dochodu, o którym mowa w ust. 7e, składanych za kolejne lata podatkowe 

następujące po roku korzystania ze zwolnienia. 

7j. Przepis ust. 7i stosuje się odpowiednio również do podatników, którzy wybrali sposób 

opodatkowania na zasadach określonych w art. 30c. 

7k. Pomoc, o której mowa w ust. 7a, 7e i 7f, stanowi pomoc de minimis udzielaną w zakresie 

i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego 

dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis. 

7l. W przypadku gdy zmarły przedsiębiorca korzystał ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 

7a, do przedsiębiorstwa w spadku mają zastosowanie przepisy ust. 7f-7j. 

8. (uchylony). 

9. (uchylony). 

10. Podatnik, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, który na podstawie przepisów dotyczących 

zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej zawiesił wykonywanie działalności 

gospodarczej, jest zwolniony, w zakresie tej działalności, z obowiązków wynikających z 

ust. 1 pkt 1, ust. 3, 3f, 3g, 6 i 6b za okres objęty zawieszeniem. 

11. Podatnik, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, będący wspólnikiem spółki jawnej, spółki 

partnerskiej lub spółki komandytowej, która zawiesiła wykonywanie działalności 

gospodarczej na podstawie przepisów dotyczących zawieszenia wykonywania 



- 39 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

działalności gospodarczej, jest zwolniony, w zakresie tej działalności, z obowiązków 

wynikających z ust. 1 pkt 1, ust. 3, 3f, 3g, 6 i 6b za okres objęty zawieszeniem. 

12. Podatnicy, o których mowa w ust. 11, informują o okresie zawieszenia w roku 

podatkowym wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów 

dotyczących zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej w zeznaniu, o którym 

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

działalność ta była zawieszona. 

13. Po okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów 

dotyczących zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej podatnicy, o których 

mowa w ust. 10 i 11, wpłacają zaliczki według zasad, o których mowa w ust. 3, 3f, 3g, 6 i 

6b. 

14. Do podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej i ustalających dochód na 

podstawie prowadzonych ksiąg przepisy ust. 3, 3f-3i, 6 oraz 6b-6i stosuje się 

odpowiednio. 

15. Podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mogą nie wpłacać zaliczki obliczonej według 

zasad określonych w ust. 3 i ust. 3f-3h, jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od 

początku roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku nie 

przekracza 1000 zł. Jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku 

pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku przekracza 1000 zł, wpłacie 

podlega różnica pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku 

roku a sumą zaliczek wpłaconych od początku roku. 

16. Przepis ust. 15 stosuje się również do podatników, którzy równocześnie z przychodami z 

pozarolniczej działalności gospodarczej osiągają przychody z najmu lub dzierżawy lub 

działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochód ustalany jest na podstawie 

prowadzonych ksiąg. 

17. 
(78)

 [Dochód stanowiący podstawę obliczenia zaliczki, o której mowa w ust. 3, 3a, 3c, 3d i 

3f:] 

 <Dochód stanowiący podstawę obliczenia zaliczki, o której mowa w ust. 3 i 3f–3h:> 

1)   może być zmniejszony o zaliczaną do przychodów należnych wartość wierzytelności o 

zapłatę świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy o przeciwdziałaniu 

nadmiernym opóźnieniom, która nie została uregulowana lub zbyta, przy czym 

zmniejszenia dokonuje się począwszy od okresu rozliczeniowego, w którym upłynęło 90 
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dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, do 

okresu, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta; 

2)   podlega zwiększeniu o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość 

zobowiązania do zapłaty świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy o 

przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, które nie zostało uregulowane, przy czym 

zwiększenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki dokonuje się począwszy 

od okresu rozliczeniowego, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty 

określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, do okresu, w którym zobowiązanie 

zostanie uregulowane. 

18. 
(79)

 Jeżeli wartość zmniejszenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki, 

przysługującego na podstawie ust. 17 pkt 1, jest wyższa od tego dochodu, zmniejszenia 

dochodu o nieodliczoną wartość dokonuje się w kolejnych okresach rozliczeniowych roku 

podatkowego, za który powstało prawo do zmniejszenia. Zmniejszenia dochodu w 

kolejnych okresach dokonuje się, jeżeli wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta. 

19. 
(80)

 Zmniejszenia na podstawie ust. 17 pkt 1 dokonuje się, jeżeli do dnia terminu płatności 

zaliczki, określonego w ust. 6, wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta. 

20. 
(81)

 Zwiększenia na podstawie ust. 17 pkt 2 dokonuje się, jeżeli do dnia terminu płatności 

zaliczki, określonego w ust. 6, zobowiązanie nie zostało uregulowane. 

21. 
(82)

 Podatnik, który dokonał zmniejszenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia 

zaliczki na podstawie ust. 17 pkt 1, obowiązany jest do zwiększenia dochodu 

stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki w okresie rozliczeniowym roku podatkowego, 

w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta. 

22. 
(83)

 Podatnik, który dokonał zwiększenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia 

zaliczki na podstawie ust. 17 pkt 2, zmniejsza dochód stanowiący podstawę obliczenia 

zaliczki w okresie rozliczeniowym roku podatkowego, w którym zobowiązanie zostało 

uregulowane. 

23. 
(84)

 Przepisy ust. 17-22 stosuje się odpowiednio przy obliczaniu podatku należnego, o 

którym mowa w ust. 15. 

24. 
(85)

 W zakresie nieuregulowanym w ust. 17-23 przepis art. 26i stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 45cd. 

1. 
(88)

 Z dniem 15 lutego roku następującego po roku podatkowym organ podatkowy 

udostępnia podatnikowi, z wyjątkiem podatnika składającego zeznanie w związku z 
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prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą lub działami specjalnymi produkcji 

rolnej oraz podatnika będącego przedsiębiorstwem w spadku, za pośrednictwem portalu 

podatkowego zeznania, o których mowa w art. 45 ust. 1 oraz ust. 1a pkt 1, uwzględniając 

w nich dane będące w posiadaniu Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, w tym dane: 

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

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

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

2. Akceptacja przez podatnika udostępnionego zeznania przed upływem terminu określonego 

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

zeznania w dniu dokonania akceptacji. 

<2a. Akceptacja przez podatnika zmian wprowadzonych do złożonego zeznania oznacza 

złożenie korekty zeznania w dniu dokonania tej akceptacji.> 

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

udostępnionego zeznania przed upływem terminu określonego na jego złożenie albo je 

odrzuci przed tym terminem. 

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

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

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

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

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

przed upływem terminu określonego na jego złożenie oznacza złożenie udostępnionego 

zeznania w ostatnim dniu tego terminu (automatyczna akceptacja). 

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się, jeżeli: 

1)   organ rentowy dokonał rocznego obliczenia podatku, a podatek wynikający z tego 

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

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

podatkowy. 

[6. Akceptacji oraz odrzucenia udostępnionego zeznania podatnik dokonuje za pośrednictwem 

portalu podatkowego.] 

<6. Akceptacji i odrzucenia udostępnionego zeznania oraz akceptacji zmian 

wprowadzonych do złożonego zeznania podatnik dokonuje za pośrednictwem 

portalu podatkowego.> 
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U S T A W A   z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 865, z późn. zm.) 

Art. 12. 

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

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

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

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

innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń 

związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez samorządowe zakłady 

budżetowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz 

spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego 

lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich 

związków w nieodpłatny zarząd lub używanie; 

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

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

pożyczek z Funduszu Pracy, 

b)  środków na rachunkach bankowych - w bankach; 

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

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

przychodów; 

4a)  (uchylony); 

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

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

4c)  wartość zwróconych wierzytelności wynikających z umowy, o której mowa w art. 17f, 

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

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

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

uzyskania przychodów; 

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

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

tych odpisów; 

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

akcyzowego zgodnie z odrębnymi przepisami - naliczony podatek od towarów i usług lub 
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zwrócony podatek akcyzowy, w tej części, w której podatek uprzednio został zaliczony do 

kosztów uzyskania przychodów; 

4g)  kwota podatku od towarów i usług: 

a)  nieuwzględniona w wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych 

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

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

niematerialnymi i prawnymi, o których mowa w lit. a 

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

zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług; 

5)   u ubezpieczycieli - kwota stanowiąca równowartość zmniejszenia stanu rezerw 

techniczno-ubezpieczeniowych utworzonych dla celów rachunkowości zgodnie z 

odrębnymi przepisami; 

5a)  równowartość rozwiązanych lub zmniejszonych rezerw, o których mowa w art. 16 ust. 1 

pkt 27, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów; 

5b)  (uchylony); 

5c)   (uchylony); 

6)   w bankach - kwota stanowiąca równowartość: 

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

bankowe, rozwiązanej lub wykorzystanej w inny sposób, 

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

zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 15 

lit. b, 

c)   rozwiązanych lub zmniejszonych odpisów na straty kredytowe, o których mowa w art. 16 

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

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

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

równowartość rozwiązanych lub zmniejszonych odpisów aktualizujących, o których 

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

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

wkładu określona w innym dokumencie o podobnym charakterze - w przypadku 

wniesienia do spółki albo spółdzielni wkładu niepieniężnego; jeżeli jednak wartość ta jest 

niższa od wartości rynkowej tego wkładu albo wartość wkładu nie została określona w 

statucie, umowie albo innym dokumencie o podobnym charakterze, przychodem jest 
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wartość rynkowa takiego wkładu określona na dzień przeniesienia własności przedmiotu 

wkładu niepieniężnego; przepis art. 14 ust. 2 stosuje się odpowiednio; 

7a)  (uchylony); 

8)   (uchylony); 

8a)  (uchylony); 

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

nowo zawiązanej przydzielonych udziałowcowi (akcjonariuszowi) spółki dzielonej, jeżeli 

majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie - majątek 

przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią 

zorganizowanej części przedsiębiorstwa; przepis art. 14 ust. 2 stosuje się odpowiednio; 

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

dzielonej otrzymanego przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną; 

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

podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek 

pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa - wartość 

rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo 

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

się odpowiednio; 

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

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

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

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

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

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

pieniężne stanowiące spłatę kapitału w wysokości niższej od kwoty otrzymanej pożyczki 

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

zwróconego kapitału; 

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

gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 542). 

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

proporcjonalnie do udziału zwróconej części wierzytelności w jej ogólnej kwocie. 

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

1)  zarejestrowania spółki, spółdzielni albo 
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2)   
(22)

 wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego albo emisji nowych akcji w 

prostej spółce akcyjnej, albo 

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

podwyższenie kapitału spółki nie podlegają obowiązkowi rejestracji we właściwym 

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

3)  
(23)

 wpisu do rejestru akcjonariuszy, o którym mowa w art. 300
30

 § 1 albo art. 328
1
 § 1 

ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

505, 1543, 1655, 1798 i 2217 oraz z 2020 r. poz. 288), jeżeli objęcie akcji jest związane 

odpowiednio z warunkową emisją akcji albo z warunkowym podwyższeniem kapitału 

zakładowego, albo 

4)   podjęcia uchwały o przyjęciu w poczet członków spółdzielni. 

5)   (uchylony). 

1ba) 
(24)

 W przypadku akcjonariusza prostej spółki akcyjnej albo wspólnika spółki, o której 

mowa w art. 1 ust. 3, przepis ust. 1 pkt 7 stosuje się wyłącznie do wniesienia wkładu 

niepieniężnego stanowiącego rzeczy lub prawa zbywalne. 

1c. (uchylony). 

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

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

określonych tymi przepisami. 

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

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

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

przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień 

uzyskania przychodu. 

2a. (uchylony). 

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

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

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

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

wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. 

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

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

usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień: 
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1)   wystawienia faktury albo 

2)   uregulowania należności. 

3aa. Przy ustaleniu wysokości przychodu uwzględnia się: 

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

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

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

5; 

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

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

art. 11d ust. 1-3, spełniającą warunki, o których mowa w art. 11e pkt 1 i 2. 

3b. (uchylony). 

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

powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w 

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

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

gazu przewodowego. 

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

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

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

instrumentów finansowych uważa się moment realizacji tych praw. 

3g. W przypadku pobrania wpłat na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane 

w następnych okresach sprawozdawczych, podlegających zarejestrowaniu przy 

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

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

przypadku wyboru takiego sposobu ustalania daty powstania przychodu podatnik jest 

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

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

stosował ten sposób. 

3h. (uchylony). 

3i. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki niebędącej osobą 

prawną wszyscy wspólnicy informują o wyborze sposobu ustalania daty powstania 

przychodu, o którym mowa w ust. 3g. 
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3j. Jeżeli korekta przychodu nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą 

omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów 

osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca 

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

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

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

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

zmniejszone przychody. 

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

1)   korekty dotyczącej przychodu związanego ze zobowiązaniem podatkowym, które uległo 

przedawnieniu; 

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

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

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

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

okrętowego i przemysłów komplementarnych, zmniejszenia lub zwiększenia przychodów 

dokonuje się w ostatnim okresie rozliczeniowym przed zmianą formy opodatkowania. 

4. Do przychodów nie zalicza się: 

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

zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, a także otrzymanych lub 

zwróconych pożyczek (kredytów), w tym również uregulowanych w naturze, z wyjątkiem 

skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów); 

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

udzielonych pożyczek (kredytów); 

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

tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz takiej spółki w celu 

umorzenia tych udziałów (akcji) - w części stanowiącej koszt ich nabycia bądź objęcia; 

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

tytułu: 

a)  likwidacji takiej spółki, 

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

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

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

niestanowiące kosztów uzyskania przychodów; 

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

otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z 

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

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

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

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

3c)  przychodów z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem 

wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym 

wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w 

następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki; 

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

udziału kapitałowego wspólnika w takiej spółce - w części stanowiącej koszt uzyskania 

przychodu obliczony odpowiednio zgodnie z art. 15 ust. 1l albo art. 16 ust. 1 pkt 8; 

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

przejmującą odpowiadającej wartości emisyjnej udziałów (akcji) przydzielonych 

udziałowcom (akcjonariuszom) spółek łączonych lub spółki dzielonej; 

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

udziałowi spółki przejmującej w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej, 

określonemu na ostatni dzień poprzedzający dzień łączenia lub podziału, otrzymanego 

przez spółkę przejmującą posiadającą w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub 

dzielonej udział w wysokości nie mniejszej niż 10%; 

4)   przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego, 

funduszu udziałowego albo funduszu założycielskiego, albo funduszu statutowego w 

banku państwowym, albo funduszu organizacyjnego ubezpieczyciela; 

4a)  przychodów otrzymywanych przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych z tytułu 

zapisów na jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne; 

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

socjalnych zwiększają ten fundusz; 

6)   zwróconych, umorzonych lub zaniechanych podatków i opłat stanowiących dochody 

budżetu państwa albo budżetów jednostek samorządu terytorialnego, niezaliczonych do 

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

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

Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie odrębnych przepisów, 

niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów; 

7)   odsetek otrzymanych w związku ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań podatkowych i 

innych należności budżetowych, a także oprocentowania zwrotu różnicy podatku od 

towarów i usług, w rozumieniu odrębnych przepisów; 

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

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

a)  bankowym postępowaniem ugodowym w rozumieniu przepisów o restrukturyzacji 

finansowej przedsiębiorstw i banków lub 

b)  postępowaniem restrukturyzacyjnym, postępowaniem upadłościowym lub 

c)  realizacją programu restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw lub 

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

Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz 

przymusowej restrukturyzacji; 

9)   należnego podatku od towarów i usług; 

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

jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia podatku od towarów i 

usług związanego z tym zakładem; 

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

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

przepisów o podatku od towarów i usług; 

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

określonych w odrębnych przepisach, kwot i wartości stanowiących nadwyżkę ponad 

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

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

przeznaczonych na fundusz zasobowy; 

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

wspólnika spółki przejmowanej lub dzielonej stanowiącego wartość emisyjną udziałów 

(akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną; 
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13)  przychodów z odpłatnego zbycia na podstawie umowy przewłaszczenia w celu 

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

przeniesienia własności przedmiotu umowy; 

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

wartości innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń finansowanych lub 

współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, 

ze środków agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze środków pochodzących od 

rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji 

finansowych, w ramach rządowych programów; 

15)  w bankach: 

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

przedsiębiorców objętych programem restrukturyzacji realizowanym na podstawie 

odrębnych ustaw w zamian za wkład niepieniężny w postaci wierzytelności z tytułu 

kredytów (pożyczek) udzielonych tym przedsiębiorcom, na które utworzono rezerwy albo 

odpisy na straty kredytowe, zaliczone uprzednio do kosztów uzyskania przychodów; w 

przypadku odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) nie ustala się kosztów uzyskania 

przychodów, 

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

kredytowe, rozwiązanych lub zmniejszonych w wyniku zamiany wierzytelności z tytułu 

kredytów (pożyczek) na udziały (akcje) przedsiębiorców objętych programem 

restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw, 

c)  przychodów ze zbycia funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy 

inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny: 

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

udzielonych kredytów (pożyczek), 

–  praw do strumienia pieniądza w części niewymagalnej sekurytyzowanych wierzytelności z 

tytułu kredytów (pożyczek) objętych umową o subpartycypację, z zastrzeżeniem ust. 4f; 

16)  wartości świadczeń wolontariuszy, udzielanych na zasadach określonych w przepisach o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

17)  kwot odpowiadających wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi 

granicami państwa polskiego w części zaliczonej na podstawie odrębnych przepisów na 

poczet ceny sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu 

Państwa; 
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18)   wartości nieodpłatnie otrzymanych rzeczy lub praw, będących przedmiotem umowy o 

partnerstwie publiczno-prywatnym, przekazanych podmiotowi publicznemu lub innemu 

podmiotowi, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, 

przez partnera prywatnego lub spółkę, o której mowa w art. 14 ust. 1 albo 1a ustawy o 

partnerstwie publiczno-prywatnym; 

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

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

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

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

20)  przychodów z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa subfunduszu funduszu 

inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami, w przypadku zamiany jednostek 

uczestnictwa subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu tego samego 

funduszu inwestycyjnego, dokonanej zgodnie z przepisami ustawy o funduszach 

inwestycyjnych; 

21)  zwróconych wspólnikom dopłat wniesionych do spółki zgodnie z odrębnymi przepisami 

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

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

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

zyskach tej osoby prawnej; 

23)   otrzymanych środków, o których mowa w art. 112 ust. 3 pkt 2 i art. 179 ustawy z dnia 10 

czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania 

depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, przekazywanych przez Bankowy Fundusz 

Gwarancyjny podmiotowi przejmującemu zobowiązania podmiotu w restrukturyzacji, a w 

przypadku przejęcia praw udziałowych, o którym mowa w art. 174 ust. 1 pkt 3 tej ustawy 

- podmiotowi będącemu emitentem tych praw; 

23a)   otrzymanych środków, o których mowa w art. 264 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 10 

czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania 

depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, przekazywanych przez Bankowy Fundusz 

Gwarancyjny podmiotowi przejmującemu zobowiązania spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej; 

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

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

depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, przekazywanych przez Bankowy Fundusz 
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Gwarancyjny instytucji pomostowej, a w przypadku przeniesienia praw udziałowych, o 

którym mowa w art. 188 ust. 1 pkt 1 tej ustawy - podmiotowi będącemu emitentem tych 

praw; 

24a)   otrzymanych środków z tytułu wsparcia, o którym mowa w art. 268a ust. 2 pkt 4 

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

gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, przekazywanych przez 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny podmiotowi przejmującemu bank; 

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

a)  spółki kapitałowej jest komercjalizowana własność intelektualna wniesiona przez podmiot 

komercjalizujący, 

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

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

pieniężnej lub papierów wartościowych lub udziałów w spółkach z ograniczoną 

odpowiedzialnością, przyjętych w zamian za przydział lub zbycie uczestnikom funduszu, 

a w przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami - uczestnikom subfunduszu, 

jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych; 

27)   wartości waluty wirtualnej otrzymanej w zamian za inną walutę wirtualną. 

4a. (uchylony). 

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

podobnym charakterze, jeżeli wynajmujący lub wydzierżawiający przeniósł na rzecz 

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

między stronami nie wygasają, do przychodów wynajmującego lub wydzierżawiającego 

nie zalicza się kwot wypłaconych przez osobę trzecią z tytułu przeniesienia 

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

stanowią przychód wynajmującego lub wydzierżawiającego w dniu wymagalności 

zapłaty. 

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

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

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

krótkiej sprzedaży ustala się na dzień, w którym: 

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

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

dokonania rozrachunku zbywca zawarł taką umowę; 
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2)   na rachunku papierów wartościowych zbywcy dokonano, na potrzeby dokonania 

rozrachunku, zapisu papierów wartościowych będących przedmiotem krótkiej sprzedaży, 

nie później niż na dzień rozrachunku - w pozostałych przypadkach. 

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

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

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

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

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

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

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

(akcje) są nabywane, albo 

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

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

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

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

biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub 

innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od 

całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów). 

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

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

kredytów (pożyczek). 

4f. Przychód ze zbycia funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy 

inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny na podstawie umowy o 

subpartycypację praw do strumienia pieniądza w części sekurytyzowanych wierzytelności 

z tytułu kredytów (pożyczek) objętych umową o subpartycypację powstaje w dacie 

wymagalności rat kapitałowych tych wierzytelności lub w dacie ich zapłaty, jeżeli zapłata 

nastąpiła przed upływem terminu wymagalności. Przychodem jest kwota uzyskana z 

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

stanowi wymagalna lub zapłacona rata kapitałowa w kwocie stanowiącej sumę rat 

kapitałowych wierzytelności z tytułu kapitałowej części kredytów (pożyczek) objętych 

umową o subpartycypację. 

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

wierzytelności uprzednio zarachowanej jako przychód należny, pomniejszonej o należny 
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podatek od towarów i usług, oraz wierzytelności z tytułu udzielonej przez spółkę 

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

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

wierzytelności te zostały spłacone na rzecz otrzymującego je wspólnika. 

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

[4i. 
(25)

 W przypadku gdy podatnik, który na podstawie umowy zawartej z dostawcą towarów 

lub usługodawcą zarejestrowanym na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik 

VAT czynny albo nabywcą towarów lub usługobiorcą jest obowiązany do pobrania 

należności od nabywcy towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie 

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

usługodawcy, dokona zapłaty tej należności przelewem na rachunek inny niż zawarty na 

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

podatku od towarów i usług, u podatnika ustala się przychód w dniu zlecenia przelewu. 

Przychód ten ustala się w takiej wysokości, w jakiej płatność została dokonana na 

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

mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. 

4j. 
(26)

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

podatnika: 

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

przedsiębiorców lub 

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

wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i 

usług, a podatnik złożył zawiadomienie, o którym mowa w art. 117ba § 3 Ordynacji 

podatkowej, do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w 

terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu.] 

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

towarów lub usługodawcą zarejestrowanym na potrzeby podatku od towarów i usług 

jako podatnik VAT czynny albo z nabywcą towarów lub usługobiorcą jest 

obowiązany do pobrania należności od nabywcy towarów lub usługobiorcy za 

dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i przekazania jej w 

całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy, dokonał zapłaty tej 

należności bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub przelewem na rachunek inny 

niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 
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96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, u podatnika ustala się przychód w 

dniu zapłaty tej należności bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub zlecenia 

przelewu. Przychód ten ustala się w takiej wysokości, w jakiej należność została 

zapłacona bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub przelewem na rachunek inny 

niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 

96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. 

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

podatnika: 

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

Prawo przedsiębiorców lub 

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

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

od towarów i usług, a podatnik złożył przy pierwszej zapłacie należności przelewem 

na ten rachunek zawiadomienie, o którym mowa w art. 117ba § 3 pkt 2 Ordynacji 

podatkowej, do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika, który 

dokonał zapłaty należności, w terminie 7 dni od dnia zlecenia przelewu, lub 

3) została dokonana przelewem na rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej: 

a) służący do dokonywania rozliczeń z tytułu nabywanych przez ten bank lub tę kasę 

wierzytelności pieniężnych lub 

b) wykorzystywany przez ten bank lub tę kasę do pobrania należności od nabywcy 

towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone 

fakturą, i przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy, 

lub  

c) prowadzony przez ten bank lub tę kasę w ramach gospodarki własnej, niebędący 

rachunkiem rozliczeniowym 

– jeżeli odpowiednio bank, spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa lub podmiot 

będący wystawcą faktury, wraz z informacją o numerze rachunku do zapłaty, 

przekazali podatnikowi informację, że rachunek wskazany do zapłaty jest 

rachunkiem, o którym mowa w lit. a, b lub c, lub 

4) została dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym 

mowa w art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług, lub  
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5) wynika z faktury dokumentującej czynności z tytułu wewnątrzwspólnotowego 

nabycia towarów, importu towarów, importu usług lub dostawy towarów rozliczanej 

przez nabywcę.> 

5. Wartość otrzymanych rzeczy lub praw, w tym otrzymanych nieodpłatnie, określa się na 

podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego 

rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz 

czasu i miejsca ich uzyskania, z zastrzeżeniem ust. 6b. 

5a. Wartością rzeczy lub praw częściowo odpłatnych stanowiącą przychód podatnika jest 

różnica między wartością tych rzeczy lub praw, ustaloną według zasad określonych w ust. 

5, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika. Przepis art. 14 ust. 3 stosuje się 

odpowiednio. 

6. Wartość świadczeń w naturze, w tym nieodpłatnych świadczeń, ustala się: 

1)   jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej 

dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców; 

2)   jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu; 

3)   jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu - w wysokości równowartości 

czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu; 

4)   w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu 

usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z 

uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca 

udostępnienia. 

6a. Wartością świadczeń częściowo odpłatnych stanowiącą przychód podatnika jest różnica 

między wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określonych w ust. 6, a 

odpłatnością ponoszoną przez podatnika. Przepis art. 14 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

6b. 
(27)

 W przypadku transakcji kontrolowanej w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 6 wartość 

otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, o których 

mowa w ust. 1 pkt 2, ustala się na podstawie przepisów art. 11c i art. 11d. 

7. (uchylony). 

8. (uchylony). 

9. Przepisu ust. 4 pkt 15 lit. c nie stosuje się do otrzymanych kwot spłat kredytów (pożyczek), 

nieprzekazanych funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy 

inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny - po upływie 5 dni roboczych od 

dnia wymagalności ich przekazania. 
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9a. Przepisy ust. 4 pkt 15 lit. c stosuje się odpowiednio do spółdzielczych kas 

oszczędnościowo-kredytowych. 

10. Przepis ust. 1 pkt 4g 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. 

11. Przepis ust. 4d stosuje się, jeżeli: 

1)   spółka nabywająca oraz spółka, której udziały (akcje) są nabywane, są podmiotami 

wymienionymi w załączniku nr 3 do ustawy lub są spółkami podlegającymi 

opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na 

miejsce ich osiągania, w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej państwie 

należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 

2)   wspólnik jest podatnikiem podatku dochodowego i wnoszone przez niego udziały (akcje) 

stanowią wkład niepieniężny przeznaczony w całości lub w części na podwyższenie 

kapitału zakładowego spółki nabywającej. 

12. Przepis ust. 4d stosuje się również w przypadku dokonania więcej niż jednej transakcji 

nabycia udziałów (akcji), przeprowadzonych w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy 

liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze ich nabycie, jeżeli w 

wyniku tych transakcji są spełnione warunki określone w tym przepisie. 

13. Przepisów ust. 4 pkt 3e, 3f, 12 i pkt 25 lit. b oraz ust. 4d nie stosuje się w przypadkach, 

gdy głównym lub jednym z głównych celów połączenia spółek, podziału spółek, wymiany 

udziałów lub wniesienia wkładu niepieniężnego jest uniknięcie lub uchylenie się od 

opodatkowania. 

14. Jeżeli połączenie spółek, podział spółek, wymiana udziałów lub wniesienie wkładu 

niepieniężnego nie zostały przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, 

dla celów ust. 13 domniemywa się, że głównym lub jednym z głównych celów tych 

czynności jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania. 

14a. 
(28)

 Przepisy ust. 4 pkt 3e, 3f, 12 i pkt 25 lit. b oraz ust. 4d stosuje się odpowiednio w 

przypadku połączenia funduszy inwestycyjnych zamkniętych w rozumieniu ustawy o 

funduszach inwestycyjnych, z tym że przepisów tych nie stosuje się w przypadkach, gdy 

głównym lub jednym z głównych celów takiego połączenia jest uniknięcie lub uchylenie 

się od opodatkowania. 

14b. 
(29)

 Jeżeli połączenie funduszy inwestycyjnych zamkniętych w rozumieniu ustawy o 

funduszach inwestycyjnych nie zostało przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn 
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ekonomicznych, dla celów ust. 14a domniemywa się, że głównym lub jednym z głównych 

celów takiego połączenia jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania. 

15. Przepisy ust. 4 pkt 3e, 3f, 12 i pkt 25 lit. b mają zastosowanie wyłącznie do spółek 

będących podatnikami, o których mowa w: 

1)   art. 3 ust. 1, przejmujących majątek innych spółek mających siedzibę lub zarząd na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo 

2)   art. 3 ust. 1, przejmujących majątek spółek podlegających w państwie członkowskim Unii 

Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, albo 

3)   art. 3 ust. 2, podlegających w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym 

państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości 

swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, przejmujących majątek spółek 

będących podatnikami, o których mowa w art. 3 ust. 1. 

16. Przepisy ust. 4 pkt 3e, 3f, 12 i pkt 25 lit. b oraz ust. 4d stosuje się odpowiednio do 

podmiotów wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy. 

 

Art. 15cb. 

1. W spółce za koszt uzyskania przychodów uznaje się również kwotę odpowiadającą 

iloczynowi stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego obowiązującej w ostatnim 

dniu roboczym roku poprzedzającego rok podatkowy powiększonej o 1 punkt procentowy 

oraz kwoty: 

1)   dopłaty wniesionej do spółki w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach 

lub 

2)   zysku przekazanego na kapitał rezerwowy lub zapasowy spółki. 

2. Koszt, o którym mowa w ust. 1, przysługuje w roku wniesienia dopłaty lub podwyższenia 

kapitału rezerwowego lub zapasowego oraz w kolejnych dwóch bezpośrednio po sobie 

następujących latach podatkowych. 

3. Łączna kwota kosztów uzyskania przychodów odliczona w roku podatkowym z tytułów 

wymienionych w ust. 1 nie może przekroczyć kwoty 250 000 zł. 

4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do dopłat i zysków przeznaczonych na pokrycie straty 

bilansowej. 
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5. Przepis ust. 1 stosuje się, jeżeli zwrot dopłaty lub podział i wypłata zysku nastąpi nie 

wcześniej niż po upływie 3 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym ta dopłata 

została wniesiona do spółki albo została podjęta uchwała o zatrzymaniu zysku w spółce. 

6. Za rok podatkowy, w którym dopłata została wniesiona do spółki, uznaje się rok, w którym 

dopłata wpłynęła na rachunek płatniczy spółki. 

7. Jeżeli dopłata, o której mowa w ust. 1, zostanie zwrócona przed upływem terminu 

wskazanego w ust. 5, w roku podatkowym, w którym dokonano zwrotu, przychodem jest 

wartość odpowiadająca odliczonym, zgodnie z ust. 1, kosztom uzyskania przychodów. 

8. Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio do przychodów spółki proporcjonalnie 

odpowiadających tej części kosztów uzyskania przychodów, która odpowiada zwróconej 

kwocie dopłaty - w przypadku zwrotu części dopłaty, o której mowa w ust. 1. 

9. W przypadku gdy spółka, o której mowa w ust. 1, zostanie przejęta w wyniku łączenia albo 

podziału albo przekształcona w spółkę niebędącą osobą prawną przed upływem terminu, o 

którym mowa w ust. 5, na dzień poprzedzający dzień przejęcia albo przekształcenia ustala 

się przychód w wysokości odpowiadającej odliczonym, zgodnie z ust. 1, kosztom 

uzyskania przychodów. 

<10. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli uznanie kwoty określonej w ust. 1 za koszt 

uzyskania przychodów było głównym celem dokonania przez podatnika lub 

podmioty powiązane w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 z tym podatnikiem czynności 

prawnej albo powiązanych czynności prawnych, których dokonano bez 

uzasadnionych przyczyn ekonomicznych. Do uzasadnionych przyczyn 

ekonomicznych nie zalicza się przypadku, gdy korzyść uzyskana w roku 

podatkowym lub w latach następnych wynika z zaliczenia do kosztów uzyskania 

przychodów.> 

Art. 15d. 

1. 
(31)

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

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

przedsiębiorców: 

1)   została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub 

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

wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i 

usług - w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, potwierdzonych fakturą, 
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dokonanych przez dostawcę towarów lub usługodawcę zarejestrowanego na potrzeby 

podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny, lub 

3)   pomimo zawarcia na fakturze wyrazów "mechanizm podzielonej płatności" zgodnie z art. 

106e ust. 1 pkt 18a ustawy o podatku od towarów i usług, została dokonana z 

pominięciem mechanizmu podzielonej płatności określonego w art. 108a ust. 1a tej 

ustawy. 

2. 
(32)

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

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

przedsiębiorców została dokonana z naruszeniem ust. 1, podatnicy w tej części: 

1)   zmniejszają koszty uzyskania przychodów albo 

2)   w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów - 

zwiększają przychody 

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

rachunku płatniczego, został zlecony przelew albo płatność została dokonana z 

pominięciem mechanizmu podzielonej płatności. 

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

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

prawnych; 

2)   dokonania płatności po zmianie formy opodatkowania na zryczałtowaną formę 

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

tym że zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów lub zwiększenie przychodów 

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

formy opodatkowania. 

[4. 
(33)

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

płatności dokonał zapłaty należności przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień 

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

podatku od towarów i usług, i złożył zawiadomienie, o którym mowa w art. 117ba § 3 

Ordynacji podatkowej, do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy 

faktury w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu.] 

<4. Przepisów ust. 1 pkt 2 i ust. 2 w zakresie, w jakim przepis ten dotyczy płatności 

dokonanej z naruszeniem ust. 1 pkt 2, nie stosuje się, jeżeli zapłata należności przez 

podatnika: 
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1) została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia 

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

od towarów i usług, a podatnik złożył przy pierwszej zapłacie należności przelewem 

na ten rachunek zawiadomienie, o którym mowa w art. 117ba § 3 pkt 2 Ordynacji 

podatkowej, do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika, który 

dokonał zapłaty należności, w terminie 7 dni od dnia zlecenia przelewu lub  

2) została dokonana przelewem na rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej: 

a) służący do dokonywania rozliczeń z tytułu nabywanych przez ten bank lub tę kasę 

wierzytelności pieniężnych lub 

b) wykorzystywany przez ten bank lub tę kasę do pobrania należności od nabywcy 

towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone 

fakturą, i przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy, 

lub  

c) prowadzony przez ten bank lub tę kasę w ramach gospodarki własnej, niebędący 

rachunkiem rozliczeniowym 

– jeżeli odpowiednio bank, spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa lub podmiot 

będący wystawcą faktury, wraz z informacją o numerze rachunku do zapłaty, 

przekazali podatnikowi informację, że rachunek wskazany do zapłaty jest 

rachunkiem, o którym mowa w lit. a, b lub c, lub 

3) została dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym 

mowa w art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług, lub  

4) wynika z faktury dokumentującej czynności z tytułu wewnątrzwspólnotowego 

nabycia towarów, importu towarów, importu usług lub dostawy towarów rozliczanej 

przez nabywcę.> 

Art. 16a. 

1. Amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, stanowiące własność lub współwłasność 

podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w 

dniu przyjęcia do używania: 

1)   budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, 

2)   maszyny, urządzenia i środki transportu, 

3)   inne przedmioty 
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- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na 

potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do 

używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, 

zwane środkami trwałymi. 

2. Amortyzacji podlegają również, z zastrzeżeniem art. 16c, niezależnie od przewidywanego 

okresu używania: 

1)   przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych, zwane dalej "inwestycjami 

w obcych środkach trwałych", 

2)   budynki i budowle wybudowane na cudzym gruncie, 

3)   składniki majątku, wymienione w ust. 1, niestanowiące własności lub współwłasności 

podatnika, wykorzystywane przez niego na potrzeby związane z prowadzoną 

działalnością na podstawie umowy określonej w art. 17a pkt 1, zawartej z właścicielem 

lub współwłaścicielami tych składników - jeżeli zgodnie z przepisami rozdziału 4a 

odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający 

- zwane także środkami trwałymi; 

[4)   tabor transportu morskiego w budowie, sklasyfikowany w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów 

i Usług (PKWiU) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 

2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1293 i 

1435 oraz z 2009 r. poz. 256 i 1753)
(43)

 w grupowaniu o symbolu 30.11 "Statki i 

konstrukcje pływające".] 

<4) tabor transportu morskiego w budowie, sklasyfikowany w Polskiej Klasyfikacji 

Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 

4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. 

U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440 oraz z 2019 r. poz. 2554) w 

grupowaniu o symbolu ex 30.11 „Statki i konstrukcje pływająceˮ, przy czym 

oznaczenie „ex” oznacza, że zakres wyrobów i usług jest węższy niż określony w 

grupowaniu.> 

Art. 24d. 

1. Podatek od osiągniętego przez podatnika kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych 

praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania. 

2. Kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są: 

1) patent, 

2) prawo ochronne na wzór użytkowy, 
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3) prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, 

4) prawo z rejestracji topografii układu scalonego, 

5) dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin, 

6) prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego 

dopuszczonych do obrotu, 

7) wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej 

odmian roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 432), 

8) autorskie prawo do programu komputerowego 

– podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub 

ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, 

oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których 

przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w 

ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej. 

3. Podstawę opodatkowania stanowi suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych 

praw własności intelektualnej osiągniętych w roku podatkowym. 

4. Wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej 

ustala się jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej 

osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika obliczonego według wzoru: 

 

 

 

w którym poszczególne litery oznaczają koszty faktycznie poniesione przez podatnika na: 

a - prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związaną z 

kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, 

b - nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem 

własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu niepowiązanego w 

rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 3, 

c - nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem 

własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu powiązanego w 

rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, 

d - nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. 
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5. Do kosztów, o których mowa w ust. 4, nie zalicza się kosztów, które nie są bezpośrednio 

związane z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, w szczególności odsetek, 

opłat finansowych oraz kosztów związanych z nieruchomościami. 

6. W przypadku gdy wartość wskaźnika, o którym mowa w ust. 4, jest większa od 1, 

przyjmuje się, że wartość ta wynosi 1. 

7. Dochodem (stratą) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest osiągnięty przez 

podatnika w roku podatkowym dochód (strata) < ustalony zgodnie z art. 7 ust. 2>: 

1) z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego 

prawa własności intelektualnej; 

2) ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej; 

3) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży 

produktu lub usługi; 

4) z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności 

intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu 

sądowym albo arbitrażu. 

8. Do ustalenia dochodów <(strat)>, o których mowa w ust. 7 pkt 3, przepis art. 11c stosuje 

się odpowiednio. 

9. W przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie dochodu przypadającego na poszczególne 

kwalifikowane prawa własności intelektualnej, podatnik może obliczyć kwalifikowany 

dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej zgodnie z ust. 4-6 dla tego 

samego rodzaju produktu lub usługi lub dla tej samej grupy produktów lub usług, w 

których zostało wykorzystane kwalifikowane prawo własności intelektualnej. 

10. O wysokość straty z kwalifikowanych praw własności intelektualnej poniesionej w roku 

podatkowym obniża się dochód osiągnięty w najbliższych kolejno następujących po sobie 

5 latach podatkowych z tego samego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, 

tego samego rodzaju produktu lub usługi lub tej samej grupy produktów lub usług, w 

których zostało wykorzystane kwalifikowane prawo własności intelektualnej. 

11. Podatnicy korzystający z opodatkowania zgodnie z ust. 1 są obowiązani do wykazania 

dochodu (straty) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w zeznaniu za rok 

podatkowy, w którym osiągnięto ten dochód (poniesiono stratę). 

12. Przepisy ust. 1-11 stosuje się odpowiednio do ekspektatywy uzyskania kwalifikowanego 

prawa własności intelektualnej w związku ze zgłoszeniem lub złożeniem wniosku o 
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uzyskanie takiego prawa ochronnego do właściwego organu, od dnia zgłoszenia lub 

złożenia wniosku. 

13. W przypadku wycofania zgłoszenia lub wniosku, odmowy udzielenia prawa ochronnego, 

odrzucenia zgłoszenia lub odrzucenia wniosku o rejestrację podatnik jest obowiązany 

opodatkować na zasadach określonych w art. 19 kwalifikowane dochody, o których mowa 

w ust. 4, uzyskane w okresie od dnia zgłoszenia lub złożenia wniosku, o którym mowa w 

ust. 12, do dnia wycofania wniosku lub zgłoszenia, odmowy udzielenia prawa 

ochronnego, odrzucenia zgłoszenia lub odrzucenia wniosku o rejestrację. W tym 

przypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się podatek 

zapłacony na podstawie ust. 1. 

14. Przepisy ust. 1-13 stosuje się odpowiednio do dochodów z licencji do korzystania z 

kwalifikowanego prawa własności intelektualnej przysługującej podatnikowi na 

podstawie umowy, w której zastrzeżono wyłączność korzystania przez podatnika z tego 

prawa, pod warunkiem uprzedniego prowadzenia przez podatnika prac badawczo-

rozwojowych, których efektem jest kwalifikowane prawo własności intelektualnej, na 

które udzielono tej licencji. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od 

niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 43, 1495, 

1649 i 2200 oraz z 2020 r. poz. 179 i 568) 

 

Art. 4. 

1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

[1)    działalność usługowa - pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są 

czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług 

wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie 

Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1293 i 1435 oraz z 2009 r. 

poz. 256 i 1753)
(1)

 wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. 

o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997, 1000, 1629 i 1669), z zastrzeżeniem pkt 

2 i 3;] 
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<1) działalność usługowa – pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są 

czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług 

(PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. 

w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 

r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440 oraz z 2019 r. poz. 2554), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;> 

2)   działalność gastronomiczna - usługi związane z przygotowaniem posiłków oraz sprzedażą 

posiłków i towarów; 

3)   działalność usługowa w zakresie handlu - sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, nabytych 

uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez 

sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, 

puszek lub mniejszych pojemników; 

4)   działalność wytwórcza - działalność, w wyniku której powstają nowe wyroby, w tym 

również sprzedaż wyrobów własnej produkcji, prowadzoną przez podatnika; 

5)   towary - towary handlowe, surowce i materiały podstawowe, z tym że: 

a)  towarami handlowymi są towary (wyroby) zakupione w celu dalszej odprzedaży, w stanie 

nieprzetworzonym, 

b)  surowcami i materiałami podstawowymi są materiały, które w procesie produkcji lub przy 

świadczeniu usług stają się główną substancją gotowego wyrobu; do materiałów 

podstawowych zalicza się również materiały stanowiące część składową (montażową) 

wyrobu lub ściśle z wyrobem złączone, z tym że za surowce i materiały podstawowe nie 

uważa się paliw i olejów zużywanych w transporcie; 

6)   dowody zakupu - otrzymane faktury, rachunki, paragony, dowody wewnętrzne oraz opis 

otrzymanego towaru; 

7)    (uchylony); 

8)   podatek dochodowy na ogólnych zasadach - podatek dochodowy od osób fizycznych, 

opłacany przy zastosowaniu podstawy obliczania podatku, o której mowa w art. 26 

ustawy o podatku dochodowym, i skali, o której mowa w art. 27 ustawy o podatku 

dochodowym; 

9)   księgi - księgi rachunkowe albo podatkową księgę przychodów i rozchodów, prowadzone 

na zasadach określonych w odrębnych przepisach; 

10)  gospodarstwo rolne - gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym; 

11)   wolny zawód - pozarolniczą działalność gospodarczą wykonywaną osobiście przez 

lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, 
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felczerów, położne, pielęgniarki, tłumaczy oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług 

edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny, jeśli działalność ta nie jest 

wykonywana na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 

osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie 

pozarolniczej działalności gospodarczej, z tym że za osobiste wykonywanie wolnego 

zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o 

pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, 

które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu; 

12)   pozarolnicza działalność gospodarcza - pozarolniczą działalność gospodarczą w 

rozumieniu ustawy o podatku dochodowym; 

13)   urząd skarbowy - urząd skarbowy, przy pomocy którego właściwy dla podatnika 

naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania; 

14)  
(2)

 przedsiębiorstwo w spadku - przedsiębiorstwo w spadku w rozumieniu ustawy z dnia 5 

lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych 

ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. poz. 1629), zwanej dalej 

"ustawą o zarządzie sukcesyjnym"; 

15)  
(3)

 zmarły przedsiębiorca - zmarłego przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 1 pkt 1 

ustawy o zarządzie sukcesyjnym; 

16)   zarząd sukcesyjny - zarząd sukcesyjny w rozumieniu ustawy o zarządzie sukcesyjnym; 

17)   ustawa - Ordynacja podatkowa - ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja 

podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.); 

18)  
(4)

 ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom - oznacza to ustawę z dnia 8 

marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 118 i 1649). 

2. Kwoty wyrażone w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro 

ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku 

poprzedzającego rok podatkowy. 

3. Do udokumentowania zakupu towarów stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące 

prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. 

4. Ilekroć w ustawie używa się oznaczenia "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU, 

oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu. 

 

Art. 12. 
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1. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi: 

1)   20% przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów; 

2)    17% przychodów ze świadczenia usług: 

a)  reprodukcji komputerowych nośników informacji (PKWiU 18.20.30.0), 

b)  pośrednictwa w: 

–  sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek prowadzonej przez Internet 

(PKWiU 45.11.41.0), 

–  pozostałej sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek (PKWiU 45.11.49.0), 

–  sprzedaży hurtowej pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) 

prowadzonej przez Internet (PKWiU 45.19.41.0), 

–  pozostałej sprzedaży hurtowej pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem 

motocykli (PKWiU 45.19.49.0), 

–  sprzedaży hurtowej części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem 

motocykli (PKWiU 45.31.20.0), 

–  sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich (PKWiU 45.40.40.0), 

c)  pośrednictwa w sprzedaży hurtowej (PKWiU grupa 46.1), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 

do ustawy, 

d)  parkingowych (PKWiU 52.21.24.0), obsługi centrali wzywania radio-taxi (PKWiU ex 

52.21.29.0), pilotowania na wodach morskich i przybrzeżnych (PKWiU ex 52.22.13.0), 

pilotowania na wodach śródlądowych (PKWiU ex 52.22.14.0), 

e)  związanych z zakwaterowaniem (PKWiU dział 55), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do 

ustawy, 

[f)  związanych z wydawaniem: 

-  pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier 

komputerowych w trybie on-line, 

-  pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1), 

-  pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2), 

-  oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z 

wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line,] 

< f)związanych z wydawaniem: 

– pakietów gier komputerowych (PKWiU 58.21.10.0), 

– pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1), 

– pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2),  
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– oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU 58.29.3),> 

g)  związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), 

związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały 

oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w 

zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania 

(PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi 

(PKWiU 62.03.1), 

[h)  przetwarzania danych (PKWiU ex 63.11.1), przesyłania strumieni audiowizualnych przez 

Internet (PKWiU 63.11.2),] 

< h) przetwarzania danych (PKWiU ex 63.11.1), przesyłania strumieni wideo przez 

Internet (PKWiU 59.11.25.0), przesyłania strumieni audio przez Internet (PKWiU 

59.20.36.0),> 

i)  zarządzania nieruchomościami na zlecenie (PKWiU 68.32.1), z zastrzeżeniem załącznika 

nr 2 do ustawy, 

j)  wynajmu i dzierżawy: 

–  samochodów osobowych i furgonetek, bez kierowcy (PKWiU 77.11.10.0), 

–  pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), bez kierowcy (PKWiU 

77.12.1), 

–  środków transportu wodnego bez załogi (PKWiU 77.34.10.0), 

–  środków transportu lotniczego bez załogi (PKWiU 77.35.10.0), 

–  pojazdów szynowych (bez obsługi) (PKWiU 77.39.11.0), 

–  kontenerów (PKWiU 77.39.12.0), 

–  motocykli, przyczep kempingowych i samochodów z częścią mieszkalną, bez kierowcy 

(PKWiU 77.39.13.0), 

k)  przez agencje pracy tymczasowej (PKWiU 78.20.1), pozostałych związanych z 

udostępnianiem pracowników (PKWiU 78.30.1), 

[l)  przez agentów i pośredników turystycznych w zakresie rezerwacji biletów (PKWiU 

79.11.1), przez agentów i pośredników turystycznych w zakresie rezerwacji 

zakwaterowania, rejsów wycieczkowych i wycieczek zorganizowanych (PKWiU 79.11.2), 

przez organizatorów turystyki (PKWiU 79.12.1), związanych z promowaniem turystyki 

(PKWiU 79.90.11.0), w zakresie informacji turystycznej (PKWiU 79.90.12.0), przez 

pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKWiU 79.90.20.0), w zakresie 

rezerwacji nieruchomości będących we współwłasności (PKWiU 79.90.31.0), 
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m)  obsługi nieruchomości wykonywanej na zlecenie, polegającej m.in. na utrzymaniu 

porządku w budynkach, kontroli systemów ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, 

wykonywaniu drobnych napraw (PKWiU ex 81.10.10.0), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 

do ustawy, dezynfekcji i tępienia szkodników (PKWiU 81.29.11.0),] 

< l) rezerwacji biletów na różne środki transportu, świadczonych przez agentów i 

pośredników turystycznych (PKWiU 79.11.1), rezerwacji zakwaterowania, rejsów 

wycieczkowych i wycieczek zorganizowanych świadczonych przez agentów i 

pośredników turystycznych (PKWiU 79.11.2), przez organizatorów turystyki 

(PKWiU 79.12.1), związanych z promowaniem turystyki (PKWiU 79.90.11.0), w 

zakresie informacji turystycznej (PKWiU 79.90.12.0), przez pilotów wycieczek 

i przewodników turystycznych (PKWiU 79.90.20.0), w zakresie rezerwacji 

nieruchomości będących we współwłasności (PKWiU 79.90.31.0), 

m) obsługi nieruchomości wykonywanych na zlecenie, polegających m.in. na utrzymaniu 

porządku w budynkach, kontroli systemów ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, 

wykonywaniu drobnych napraw (PKWiU ex 81.10.10.0), z zastrzeżeniem załącznika 

nr 2 do ustawy, dezynfekcji i tępienia szkodników (PKWiU 81.29.11.0),> 

n)  fotograficznych (PKWiU 74.20), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy, 

o)  przyjmowania telefonów (PKWiU 82.99.12.0), centrów telefonicznych (call center) 

(PKWiU 82.20.10.0), powielania (PKWiU 82.19.11.0), związanych z organizowaniem 

kongresów, targów i wystaw (PKWiU 82.30), 

p)  poradnictwa dla dzieci dotyczącego problemów edukacyjnych (PKWiU ex 85.60.10.0), 

r)  pomocy społecznej: 

–   bez zakwaterowania w zakresie odwiedzania i pomocy domowej świadczonych osobom w 

podeszłym wieku przez instytucje o charakterze doraźnym (PKWiU ex 88.10.11.0), 

–  bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej świadczonych osobom w podeszłym wieku 

przez instytucje o charakterze doraźnym (PKWiU ex 88.10.12.0), 

–  bez zakwaterowania związane z przystosowaniem zawodowym dla osób 

niepełnosprawnych (PKWiU 88.10.13.0), 

–  bez zakwaterowania w zakresie poradnictwa dla dzieci, gdzie indziej niesklasyfikowanych 

(PKWiU 88.99.11.0), 

–  doraźnej bez zakwaterowania (PKWiU 88.99.12.0), 

–  bez zakwaterowania związane z przystosowaniem zawodowym dla osób bezrobotnych 

(PKWiU 88.99.13.0) 
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- z zastrzeżeniem pkt 1 i 3-5; 

3)    8,5%: 

a)   przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, do kwoty 100 000 zł; od nadwyżki ponad tę 

kwotę ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 12,5% przychodów, 

b)  przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej 

w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 

1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy, 

[c)   przychodów związanych ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom (PKWiU 

84.25.11.0), 

d)   przychodów ze świadczenia usług wychowania przedszkolnego (PKWiU 85.10.10.0), 

e)   przychodów ze świadczenia usług związanych z działalnością ogrodów botanicznych i 

zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody (PKWiU 91.04.1),] 

<c) przychodów ze świadczenia usług związanych ze zwalczaniem pożarów 

i zapobieganiem pożarom (PKWiU 84.25.11.0), 

d)  przychodów ze świadczenia usług placówek wychowania przedszkolnego (PKWiU 

85.10.10.0), 

e) przychodów ze świadczenia usług związanych z działalnością ogrodów botanicznych i 

zoologicznych oraz obszarów i obiektów objętych formami ochrony przyrody 

(PKWiU 91.04.1),> 

f)  przychodów z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z 

materiału powierzonego przez zamawiającego, 

g)  prowizji uzyskanej przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu, 

h)  prowizji uzyskanej przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy, 

i)  przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 11 i 12 ustawy o podatku dochodowym; 

4)   5,5%: 

a)  przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów 

ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton, 

b)   uzyskanej prowizji z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów 

komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, 

żetonów i kart magnetycznych do automatów, 

c)   przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym; 

5)   3,0% przychodów: 
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a)  z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o 

zawartości alkoholu powyżej 1,5%, 

b)  z działalności usługowej w zakresie handlu, 

c)   ze świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą (PKWiU 01.62.10.0), 

d)  z działalności rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb i innych 

surowców pochodzących z własnych połowów, z wyjątkiem sprzedaży konserw oraz 

prezerw z ryb i innych surowców z połowów, 

e)  o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2 i 5-10 ustawy o podatku dochodowym, 

f)   z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku wykorzystywanych w pozarolniczej 

działalności gospodarczej, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z tej działalności 

gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w 

którym składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło 

sześć lat, będących: 

–  środkami trwałymi podlegającymi ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych, 

–  składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, z 

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

ustawy o podatku dochodowym, nie przekracza 1500 zł, 

–  składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub 

krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i 

prawnych; 

g)   z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku przedsiębiorstwa w spadku; 

6)    2% przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1d. 

2. Podatek zryczałtowany, o którym mowa w ust. 1, pobiera się bez pomniejszania przychodu 

o koszty uzyskania. 

3. Jeżeli podatnik obowiązany do prowadzenia ewidencji przychodów prowadzi działalność, z 

której przychody są opodatkowane różnymi stawkami określonymi w ust. 1, ryczałt od 

przychodów ewidencjonowanych ustala się według stawki właściwej dla przychodów z 

każdego rodzaju działalności, pod warunkiem, że ewidencja przychodów jest prowadzona 

w sposób umożliwiający określenie przychodów z każdego rodzaju działalności. W razie, 

gdy podatnik, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie prowadzi ewidencji w sposób 

zapewniający ustalenie przychodów dla każdego rodzaju działalności, ryczałt od 

przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów, z tym że w przypadku 
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osiągania również przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, ryczałt wynosi 20% albo 

17%, w przypadku osiągania również przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2. 

4. (uchylony). 

5. Przychody z udziału w spółce w odniesieniu do każdego podatnika określa się 

proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku. W razie braku przeciwnego dowodu 

przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe. 

5a. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio w przypadku osiągania przychodów, o których 

mowa w art. 6 ust. 1d, w ramach wspólnej własności, wspólnego posiadania, wspólnego 

użytkowania upraw, hodowli lub chowu lub w ramach wspólnego przedsięwzięcia. 

6. Zasada, o której mowa w ust. 5, ma również zastosowanie do małżonków, między którymi 

istnieje wspólność majątkowa, osiągających przychody, o których mowa w art. 6 ust. 1a, 

chyba że złożą pisemne oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodu przez jednego z 

nich. 

7. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 6, składa się właściwemu naczelnikowi urzędu 

skarbowego do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymany został 

pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, 

jeżeli pierwszy taki przychód osiągnięty został w grudniu roku podatkowego. 

8. Wybór zasady opodatkowania całości przychodu przez jednego z małżonków wyrażony w 

oświadczeniu, o którym mowa w ust. 6, obowiązuje przy dokonywaniu wpłat na ryczałt 

od przychodów ewidencjonowanych za cały dany rok podatkowy, chyba że w wyniku 

rozwodu albo orzeczenia przez sąd separacji nastąpił podział majątku wspólnego 

małżonków i przedmiot umowy przypadł temu z małżonków, na którym nie ciążył 

obowiązek dokonywania wpłat na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. 

8a. Wybór zasady opodatkowania całości przychodu przez jednego z małżonków, wyrażony 

w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 6, dotyczy również lat następnych, chyba że w 

terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został otrzymany 

pierwszy w roku podatkowym przychód, albo do końca roku podatkowego, jeżeli 

pierwszy taki przychód otrzymany został w grudniu roku podatkowego, małżonkowie 

zawiadomią w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z 

opodatkowania całości przychodu przez jednego z małżonków. 

8b. (uchylony). 

8c. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 6, oraz zawiadomienie, o którym mowa w ust. 8a, 

mogą być podpisane przez jednego z małżonków. Podpisanie oświadczenia lub 
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zawiadomienia przez jednego z małżonków traktuje się na równi ze złożeniem przez 

niego oświadczenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia 

oświadczenia lub zawiadomienia w imieniu obojga małżonków. Oświadczenie to składa 

się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania. 

9. Zasady określone w ust. 5 stosuje się odpowiednio do ulg podatkowych związanych z 

działalnością prowadzoną w formie spółki. 

9a. Przepisy ust. 6-9 stosuje się odpowiednio do podatników osiągających przychody, o 

których mowa w art. 6 ust. 1d. 

10. W przypadku odpłatnego zbycia praw majątkowych lub nieruchomości będących: 

1)   środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu 

w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, 

2)   składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, z 

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

ustawy o podatku dochodowym, nie przekracza 1500 zł, 

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

krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i 

prawnych, 

4)   składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział 

w takim prawie, które nie podlegają ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych, 

5)    składnikami majątku przedsiębiorstwa w spadku 

- bez względu na okres ich nabycia - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 10% 

uzyskanego przychodu, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z pozarolniczej 

działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia 

nie upłynęło sześć lat. 

10a. W przypadku odpłatnego zbycia budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim 

budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim 

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

udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego 

własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do 

domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie 

wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej - jeżeli odpłatne zbycie 
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zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w 

którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie - stosuje się art. 21 ust. 1 pkt 131 i art. 30e 

ustawy o podatku dochodowym. 

10b. Ryczałt od przychodu, o którym mowa w ust. 10, jest płatny bez wezwania w terminie, o 

którym mowa w art. 21 ust. 1 lub 1a, na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy 

którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, 

a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania 

zmarłego przedsiębiorcy, wykonuje swoje zadania. 

11. (uchylony). 

12. Przepisy art. 27 ust. 8-9a ustawy o podatku dochodowym stosuje się odpowiednio. 

13. W przypadku osiągania przez małżonków przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, 

kwota przychodów określona w ust. 1 pkt 3 lit. a, dotyczy łącznie obojga małżonków. 

 

Art. 21c. 

1. 
(25)

 Z dniem 15 lutego roku następującego po roku podatkowym organ podatkowy 

udostępnia podatnikowi, z wyjątkiem podatnika składającego zeznanie w związku z 

prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą oraz podatnika będącego 

przedsiębiorstwem w spadku, za pośrednictwem portalu podatkowego zeznanie, o którym 

mowa w art. 21 ust. 2 pkt 2, uwzględniając w nim dane będące w posiadaniu Szefa 

Krajowej Administracji Skarbowej, w tym dane o wpłaconym w trakcie roku 

podatkowego przez podatnika ryczałcie. 

2. Akceptacja przez podatnika udostępnionego zeznania przed upływem terminu określonego 

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

zeznania w dniu dokonania akceptacji. 

<2a. Akceptacja przez podatnika zmian wprowadzonych do złożonego zeznania oznacza 

złożenie korekty zeznania w dniu dokonania tej akceptacji.> 

3. Podatnik składa zeznanie na zasadach określonych w art. 21, jeżeli nie dokona akceptacji 

udostępnionego zeznania przed upływem terminu określonego na jego złożenie albo je 

odrzuci przed tym terminem. 

[4. Akceptacji oraz odrzucenia udostępnionego zeznania podatnik dokonuje za pośrednictwem 

portalu podatkowego.] 
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<4. Akceptacji i odrzucenia udostępnionego zeznania oraz akceptacji zmian 

wprowadzonych do złożonego zeznania podatnik dokonuje za pośrednictwem 

portalu podatkowego.> 

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1 

 

WYKAZ WYROBÓW RĘKODZIEŁA LUDOWEGO I ARTYSTYCZNEGO 

(ATESTOWANYCH PRZEZ KOMISJE ARTYSTYCZNE I ETNOGRAFICZNE) 

 

Część I. Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego z metalu 

  

Lp. Symbol 

PKWiU 

Nazwa wyrobu 

1 2 3 

1 ex 25.71.1 Wyroby nożownicze i sztućce, z wyłączeniem PKWiU 

25.71.15.0 

2 ex 

25.72.14.0 

Zawiasy, zamocowania, obsady i podobne wyroby do pojazdów 

silnikowych, drzwi, okien, mebli itp., wykonane z metali 

nieszlachetnych 

3 ex 

25.99.24.0 

Statuetki i pozostałe wyroby dekoracyjne oraz ramki do 

fotografii, obrazków lub podobne, ramki z lusterkami z metali 

nieszlachetnych - w tym medale 

4 ex 

25.99.29.0 

Wyroby z metali nieszlachetnych pozostałe, gdzie indziej 

niesklasyfikowane 

[5 ex 

26.52.26.0 

Koperty do zegarków, obudowy zegarów i ich części] 

<5 ex 

26.52.22.0 

Koperty do zegarków, obudowy zegarów i ich części> 

6 ex 27.40.2 Lampy i osprzęt oświetleniowy 

[7 ex 

32.12.13.0 

Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich 

części, ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym 

8 ex 

32.12.14.0 

Pozostałe wyroby wykonane z metali szlachetnych; wyroby z 

pereł naturalnych lub hodowlanych, kamieni szlachetnych lub 

półszlachetnych - w tym medale z metali szlachetnych, z 

wyłączeniem pasków i bransoletek do zegarków oraz ich części 

wykonanych z metali szlachetnych] 

<7 ex 

32.12.13.0 

Biżuteria i inne wyroby jubilerskie oraz ich części, z metalu 

szlachetnego lub metalu platerowanego metalem 

szlachetnym, w tym medale z metali szlachetnych 

8 ex 

32.12.14.0 

Pozostałe wyroby wykonane z metali szlachetnych; wyroby z 

pereł naturalnych lub hodowlanych, kamieni szlachetnych 
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lub półszlachetnych, z wyłączeniem pasków i bransoletek do 

zegarków oraz ich części wykonanych z metali szlachetnych> 

9 ex 

32.13.10.0 

Biżuteria sztuczna i podobne wyroby - w tym medale oprawione 

w biżuterię, z wyłączeniem pasków i bransoletek do zegarków 

oraz ich części wykonanych z metali nieszlachetnych pokrytych 

metalem szlachetnym 

  

Część II. Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego z ceramiki 

  

Lp. Symbol 

PKWiU 

Nazwa wyrobu 

1 2 3 

[1 ex 

23.41.11.0 

Zastawy stołowe, naczynia kuchenne oraz pozostałe artykuły 

gospodarstwa domowego i toaletowe, z porcelany, również 

chińskiej 

2 ex 

23.41.12.0 

Zastawy stołowe, naczynia kuchenne oraz pozostałe artykuły 

gospodarstwa domowego i toaletowe, z wyłączeniem z 

porcelany, również chińskiej] 

<1 ex 

23.41.11.0 

Zastawy stołowe, naczynia kuchenne oraz pozostałe artykuły 

gospodarstwa domowego i toaletowe, z porcelany lub 

porcelany chińskiej 

2 ex 

23.41.12.0 

Zastawy stołowe, naczynia kuchenne oraz pozostałe artykuły 

gospodarstwa domowego i toaletowe, z wyłączeniem z 

porcelany lub porcelany chińskiej> 

3 ex 

23.41.13.0 

Statuetki i pozostałe ceramiczne wyroby dekoracyjne 

4 ex 

23.49.12.0 

Pozostałe wyroby ceramiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane - 

z wyłączeniem wyrobów budowlanych 

[5 ex 

26.52.26.0 

Koperty do zegarków, obudowy do zegarów i ich części] 

<5 ex 

26.52.22.0 

Koperty do zegarków, obudowy zegarów i ich części> 

6 ex 27.40.2 Lampy i osprzęt oświetleniowy 

7 ex 

32.13.10.0 

Biżuteria sztuczna i podobne wyroby 

8 ex 

32.99.41.0 

Zapalniczki do papierosów i pozostałe zapalniczki; fajki do 

tytoniu (włączając cybuchy), cygarniczki oraz części tych 

wyrobów 

wyłącznie: fajki i cybuchy, cygarniczki do papierosów i cygar 

oraz ich części, części fajek, z ceramiki 

9 ex 

90.03.12.0 

Oryginały prac autorów, kompozytorów i pozostałych artystów, 

z wyłączeniem artystów wykonawców, malarzy, grafików i 

rzeźbiarzy dotyczy wyłącznie: 
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- współczesnych artystycznych wyrobów z ceramiki innych niż 

rzeźby i posągi 

10 ex 

90.03.13.0 

Oryginały prac malarzy, grafików i rzeźbiarzy dotyczy 

wyłącznie: 

- współczesnych oryginałów rzeźb, posągów, z ceramiki 

  

Część III. Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego ze szkła 

  

Lp. Symbol 

PKWiU 

Nazwa wyrobu 

1 2 3 

[1 ex 

23.13.12.0 

Kieliszki i szklanki z wyłączeniem szklano-ceramicznych 

2 ex 

23.13.13.0 

Wyroby ze szkła w rodzaju stosowanych do celów stołowych, 

kuchennych, toaletowych, biurowych, do dekoracji wnętrz itp.] 

<1 ex 

23.13.12.0 

Kieliszki i szklanki, z wyłączeniem z tworzywa szklano-

ceramicznego 

2 ex 

23.13.13.0 

Wyroby ze szkła, w rodzaju stosowanych do celów 

stołowych, kuchennych, toaletowych, biurowych, dekoracji 

wnętrz lub podobnych celów> 

3 ex 

23.19.24.0 

Części szklane do lamp i osprzętu oświetleniowego, 

podświetlane tablice informacyjne itp. 

4 ex 

23.19.26.0 

Wyroby szklane, gdzie indziej niesklasyfikowane 

5 ex 

32.13.10.0 

Biżuteria sztuczna i podobne wyroby 

dotyczy wyłącznie: 

- biżuterii sztucznej szklanej 

6 ex 

90.03.12.0 

Oryginały prac autorów, kompozytorów i pozostałych artystów, 

z wyłączeniem artystów wykonawców, malarzy, grafików i 

rzeźbiarzy 

dotyczy wyłącznie: 

- współczesnych artystycznych wyrobów ze szkła innych niż 

rzeźby i posągi 

7 ex 

90.03.13.0 

Oryginały prac malarzy, grafików i rzeźbiarzy 

dotyczy wyłącznie: 

- współczesnych oryginałów rzeźb i posągów, ze szkła 

  

 

Część V. Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego włókiennicze 

  

Lp. Symbol 

PKWiU 

Nazwa wyrobu 

1 2 3 

1 ex 13.20.1 Tkaniny z włókien naturalnych innych niż bawełniane, z 

wyłączeniem tkanin specjalnych 
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2 ex 

13.20.20.0 

Tkaniny bawełniane 

[3 ex 13.20.4 Tkaniny z okrywą runową, tkaniny ręcznikowe, włączając frotté 

oraz pozostałe tkaniny specjalne] 

<3 ex 13.20.4 

 

 

Tkaniny włosowe, tkaniny pętelkowe i pozostałe tkaniny 

specjalne 

z wyłączeniem: 

– gazy, z wyłączeniem taśm tkanych (PKWiU 13.20.44.0), 

– tkanin z włókien szklanych, włącznie z taśmami tkanymi 

(PKWiU 13.20.46.0). 

  z 

wyjątkiem: 

  

  13.20.44.0 Gaza, z wyłączeniem taśm tkanych 

  13.20.46.0 Tkaniny z włókien szklanych, włącznie z taśmami tkanymi 

4 ex 

13.91.19.0 

Pozostałe dzianiny metrażowe, włącznie z dzianinami 

futerkowymi 

dotyczy wyłącznie: 

- tkanin o ściegu dzianinowym lub szydełkowym 

5 ex 

13.92.11.0 

Koce i pledy, z wyłączeniem koców elektrycznych 

6 ex 

13.92.12.0 

Pościel 

7 ex 

13.92.13.0 

Obrusy i serwety 

8 ex 

13.92.14.0 

Wyroby tekstylne toaletowe i kuchenne 

[9 ex 

13.92.15.0 

Firanki, włącznie z draperiami, zasłony i rolety wewnętrzne; 

lambrekiny okienne i łóżkowe 

10 ex 

13.92.16.0 

Wyroby wyposażenia wnętrz, gdzie indziej niesklasyfikowane; 

zestawy tkanin i przędzy do wykonywania dywaników, 

gobelinów itp.] 

<9 ex 

13.92.15.0 

Firanki, zasłony (włącznie z draperiami) i wewnętrzne 

rolety; lambrekiny zasłonowe lub łóżkowe 

10 ex 

13.92.16.0 

Wyroby wyposażenia wnętrz, gdzie indziej 

niesklasyfikowane; zestawy składające się z tkaniny i 

przędzy do wykonywania dywaników, gobelinów i 

podobnych wyrobów> 

11 ex 

13.93.11.0 

Dywany, chodniki i pozostałe tekstylne pokrycia podłogowe 

wiązane 

12 ex 

13.93.12.0 

Dywany, chodniki i pozostałe tekstylne pokrycia podłogowe 

tkane, z wyłączeniem igłowych i flokowanych 

13 ex Dywany, chodniki i pozostałe tekstylne pokrycia podłogowe 
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13.93.13.0 igłowe 

14 ex 

13.93.19.0 

Pozostałe dywany, chodniki i tekstylne pokrycia podłogowe, 

włączając filcowe 

[15 ex 

13.96.17.0 

Taśmy tkane; taśmy tkane z osnowy bez wątku, połączone za 

pomocą kleju (bolducs); wykończenia itp. 

16 ex 

13.99.11.0 

Tiule i pozostałe wyroby siatkowe, z wyłączeniem tkanin i 

dzianin; koronki w sztukach, w postaci taśm lub aplikacji 

17 ex 

13.99.12.0 

Hafty w sztukach, w postaci taśm lub aplikacji] 

<15 ex 

13.96.17.0 

Taśmy tkane; taśmy składające się z osnowy bez wątku, 

połączone za pomocą kleju (bolducs); wykończenia (ozdoby) 

itp. 

16 ex 

13.99.11.0 

Tiule i pozostałe wyroby sieciowe (z wyłączeniem tkanych i 

dzianych); koronki w sztukach, paskach lub w postaci 

motywów 

17 ex 

13.99.12.0 

Hafty w sztukach, paskach lub motywach> 

  

Część VI. Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego odzieżowe 

  

Lp. Symbol 

PKWiU 

Nazwa wyrobu 

1 2 3 

1 ex 

13.92.12.0 

Pościel 

2 ex 

13.92.13.0 

Obrusy i serwety 

[3 ex 14.13 Pozostała odzież wierzchnia 

  z wyjątkiem:   

  14.13.4 Odzież używana i pozostałe używane artykuły, gdzie indziej 

niesklasyfikowane 

4 ex 14.14 Bielizna 

  z wyjątkiem:   

  14.14.25.0 Biustonosze, pasy, gorsety, szelki, pasy do pończoch, podwiązki 

i podobne artykuły oraz ich części 

5 ex 14.19 Pozostała odzież i dodatki odzieżowe] 

  z wyjątkiem:   

  14.19.12.0 Dresy, ubiory narciarskie, stroje kąpielowe i pozostała odzież, 

z dzianin metrażowych 

<3 ex 14.13 

 

Pozostała odzież wierzchnia 

 z wyłączeniem: 

– odzieży używanej i pozostałych używanych artykułów 
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włókienniczych (PKWiU 14.13.4) 

4 ex 14.14 

 

Bielizna 

z wyłączeniem: 

– biustonoszy, pasów, gorsetów, szelek, pasów do pończoch, 

podwiązek i podobnych artykułów oraz ich części (PKWiU 

14.14.25.0) 

5 ex 14.19 

 

Pozostała odzież i dodatki odzieżowe 

z wyłączeniem: 

– dresów, ubiorów narciarskich, strojów kąpielowych i 

pozostałej odzieży, dzianych (PKWiU 14.19.12.0)> 

6 ex 

14.31.10.0 

Rajstopy, pończochy, skarpetki i pozostałe wyroby 

pończosznicze 

7 ex 

14.39.10.0 

Blezery, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne 

wyroby dziane 

  

Część VII. Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego skórzane 

  

Lp. Symbol 

PKWiU 

Nazwa wyrobu 

1 2 3 

[1 ex 

14.11.10.0 

Odzież ze skóry lub skóry wtórnej] 

<1 ex 

14.11.10.0 

Odzież ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej> 

2 ex 

14.20.10.0 

Odzież, dodatki odzieżowe i pozostałe wyroby ze skór 

futerkowych, z wyłączeniem nakryć głowy 

[3 ex 

15.12.11.0 

Wyroby rymarskie z dowolnego materiału przeznaczone dla 

zwierząt - z wyłączeniem biczy i szpicrut, lasek, lasek z 

siodełkiem i innych lasek] 

3 ex 

15.12.11.0 

Wyroby rymarskie z dowolnego materiału przeznaczone dla 

zwierząt, z wyłączeniem biczy i szpicrut oraz akcesoriów do 

nich, lasek, lasek z siodełkiem i innych lasek> 

4 ex 

15.12.19.0 

Pozostałe wyroby ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej, gdzie 

indziej niesklasyfikowane, włączając wyroby w rodzaju 

stosowanych w maszynach lub urządzeniach mechanicznych itp. 

dotyczy wyłącznie: 

- wyrobów ze skóry lub skóry wtórnej, gdzie indziej 

niesklasyfikowanych 

5 ex 15.20 Obuwie 

6 ex 

90.03.12.0 

Oryginały prac autorów, kompozytorów i pozostałych artystów, 

z wyłączeniem artystów wykonawców, malarzy, grafików i 
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rzeźbiarzy 

dotyczy wyłącznie: 

- współczesnych artystycznych wyrobów ze skóry 

7 ex 

90.03.13.0 

Oryginały prac malarzy, grafików i rzeźbiarzy 

dotyczy wyłącznie: 

- współczesnych artystycznych wyrobów ze skóry 

  

 

 

[ZAŁĄCZNIK Nr 2 

 

WYKAZ USŁUG, KTÓRYCH ŚWIADCZENIE WYŁĄCZA PODATNIKA Z 

OPODATKOWANIA RYCZAŁTEM OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH, 

OZNACZONYCH WEDŁUG POLSKIEJ KLASYFIKACJI WYROBÓW I USŁUG 

  

Lp. Symbol 

PKWiU 

Nazwa usługi 

1 2 3 

1 ex 02.40.10 Usługi związane z leśnictwem 

dotyczy wyłącznie: 

- doradztwa w zakresie zarządzania lasem 

2 41.00.10.0 Usługi objęte grupowaniem "Budynki mieszkalne" 

3 41.00.20.0 Usługi objęte grupowaniem "Budynki niemieszkalne" 

4 ex 42.1 Drogi kołowe i szynowe; roboty ogólnobudowlane związane z 

budową dróg kołowych i szynowych 

dotyczy wyłącznie usług: 

- realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek 

obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w 

celu przygotowania lub budowy: dróg i autostrad, dróg 

szynowych i kolei podziemnej oraz przejść podziemnych, mostów 

i tuneli 

5 ex 42.21 Rurociągi przesyłowe i sieci rozdzielcze; roboty 

ogólnobudowlane związane z budową rurociągów 

dotyczy wyłącznie usług: 
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- realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek 

obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w 

celu przygotowania lub budowy rurociągów przesyłowych i sieci 

rozdzielczych 

6 ex 42.22 Linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne; roboty 

ogólnobudowlane związane z budową linii telekomunikacyjnych 

i elektroenergetycznych 

dotyczy wyłącznie usług: 

- realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek 

obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w 

celu przygotowania lub budowy rozdzielczych linii 

elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych 

7 ex 42.91 Pozostałe obiekty inżynierii wodnej; roboty ogólnobudowlane 

związane z budową pozostałych obiektów inżynierii wodnej 

dotyczy wyłącznie usług: 

- realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek 

obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w 

celu przygotowania lub budowy portów morskich i pozostałych 

obiektów inżynierii wodnej 

8 ex 42.99 Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej 

niesklasyfikowane; roboty ogólnobudowlane związane z budową 

pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej 

niesklasyfikowane 

dotyczy wyłącznie usług: 

- realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek 

obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w 

celu przygotowania lub budowy obiektów górniczych i 

produkcyjnych, obiektów innych niż budynki i pozostałych 

obiektów inżynierskich 

9 46.12 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej paliw, rud, metali i 

chemikaliów przemysłowych 

10 46.14 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej maszyn, urządzeń 
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przemysłowych, statków i samolotów 

11 46.18 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej pozostałych 

określonych towarów 

12 46.19 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej towarów różnego 

rodzaju 

13 52.10.12.0 Magazynowanie i przechowywanie cieczy i gazów 

14 ex 

52.10.19.0 

Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 

dotyczy wyłącznie: 

- usług magazynowania i przechowywania towarów w strefach 

wolnocłowych 

15 55.90.13.0 Usługi oferowania miejsc sypialnych w wagonach kolejowych i 

w pozostałych środkach transportu 

16 58.11.60.0 Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do książek, 

broszur, ulotek, map itp. 

17 58.12.30.0 Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania z 

wykazów i list (np. adresowych, telefonicznych) 

18 58.14.40.0 Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do czasopism i 

pozostałych periodyków 

19 58.19.30.0 Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do pozostałych 

wyrobów drukowanych 

20 58.21.40.0 Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania z 

gier komputerowych 

21 58.29.50.0 Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania z 

programów komputerowych 

22 ex dział 59 Usługi związane z produkcją filmów, nagrań wideo, programów 

telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych 

z wyłączeniem: 

- sprzedaży miejsca lub czasu na cele reklamowe w filmach, 

nagraniach wideo i programach telewizyjnych (PKWiU 

59.11.30.0), 

- usług związanych z wydawaniem nagrań dźwiękowych (PKWiU 

59.20.3), 
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- udzielania licencji na korzystanie z praw do oryginałów 

nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKWiU 59.20.40.0) 

23 dział 60 Usługi związane z nadawaniem programów ogólnodostępnych i 

abonamentowych 

24 63.91.1 Usługi agencji informacyjnych 

25 63.99 Pozostałe usługi w zakresie informacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowane 

26 Sekcja K Usługi finansowe i ubezpieczeniowe 

27 68.10.1 Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 

28 68.20.1 Wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub 

dzierżawionymi**** 

29 ex 68.3 Usługi związane z obsługą rynku nieruchomości 

  z 

wyjątkiem: 

  

  68.32.1 Usługi zarządzania nieruchomościami świadczone na zlecenie** 

30 dział 69 Usługi prawne, rachunkowo-księgowe i doradztwa podatkowego 

31 ex dział 70 Usługi firm centralnych (head office); usługi doradztwa 

związane z zarządzaniem 

z wyłączeniem: 

- usług związanych z zarządzaniem rynkiem rybnym (PKWiU ex 

70.22.16.0) 

32 dział 71 Usługi architektoniczne i inżynierskie; usługi badań i analiz 

technicznych 

33 dział 72 Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych 

34 dział 73 Usługi reklamowe; usługi badania rynku i opinii publicznej 

35 74.1 Usługi w zakresie specjalistycznego projektowania 

36 ex 74.20.2 Usługi fotograficzne specjalistyczne 

dotyczy wyłącznie: 

- usług fotoreporterów, 

- usług wykonywania fotografii reklamowych i podobnych 

37 74.3 Usługi tłumaczeń pisemnych i ustnych* 

38 ex 74.90.1 Usługi profesjonalne i techniczne wspomagające i usługi 
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doradztwa, gdzie indziej niesklasyfikowane 

dotyczy wyłącznie: 

- usług związanych z wykonywaniem obmiarów budowlanych, 

- usług prognozowania pogody, 

- usług pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem 

wyceny nieruchomości i ubezpieczeń, 

- usług doradztwa w zakresie bezpieczeństwa 

39 ex 

74.90.20.0 

Pozostałe usługi profesjonalne, techniczne i handlowe, gdzie 

indziej niesklasyfikowane 

z wyłączeniem: 

- usług doradców w zakresie agronomii 

40 77.40 Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów z 

wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim 

41 78.10.1 Usługi świadczone przez urzędy/agencje pracy 

42 79.90.32.0 Usługi w zakresie rezerwacji centrów konferencyjnych i hal 

wystawienniczych 

43 79.90.39.0 Usługi w zakresie rezerwacji biletów wstępu na imprezy 

rekreacyjne, rozrywkowe i sportowe oraz pozostałe usługi w 

zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 

44 dział 80 Usługi detektywistyczne i ochroniarskie 

z wyłączeniem: 

- robót związanych z instalowaniem systemów 

przeciwpożarowych i przeciwwłamaniowych z późniejszym 

monitoringiem 

45 ex 

81.10.10.0 

Usługi pomocnicze związane z utrzymaniem porządku 

dotyczy wyłącznie: 

- usług związanych z obsługą budynków będących własnością 

rządu lub zajmowanych przez instytucje rządowe 

46 ex 82.9 Usługi wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej, 

gdzie indziej niesklasyfikowane 

z wyłączeniem: 

- usług przyjmowania telefonów 
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47 ex dział 84 Usługi administracji publicznej i obrony narodowej; usługi w 

zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych 

z wyłączeniem: 

- usług związanych ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem 

pożarom (PKWiU 84.25.11.0)*** 

48 ex dział 85 Usługi w zakresie edukacji* 

z wyłączeniem: 

- usług wychowania przedszkolnego (PKWiU 85.10.10.0),*** 

- usług szkół pozwalających uzyskać zawodowe certyfikaty i 

uprawnienia w zakresie prowadzenia statków oraz w zakresie 

pilotażu (PKWiU ex 85.53.12.0) 

49 dział 86 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej* 

50 87.10.10.0 Usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem zapewniającej 

opiekę pielęgniarską* 

51 ex 87.20.1 Usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczone 

osobom z zaburzeniami psychicznymi 

dotyczy wyłącznie: 

- usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczonych 

osobom z zaburzeniami psychicznymi przez placówki inne niż 

zarejestrowane szpitale* 

52 ex 87.30.1 Usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczone 

osobom w podeszłym wieku i osobom niepełnosprawnym 

dotyczy wyłącznie: 

- usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczonych 

osobom w podeszłym wieku i osobom niepełnosprawnym przez 

placówki inne niż zarejestrowane szpitale* 

53 ex 88.99.1 Pozostałe usługi pomocy społecznej bez zakwaterowania, gdzie 

indziej niesklasyfikowane 

dotyczy wyłącznie: 

- usług pomocy społecznej świadczonych przez psychologów, 

psychoterapeutów w placówkach innych niż zarejestrowane 

szpitale i niezwiązanych z prowadzeniem praktyki prywatnej,* 
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- pomocy międzynarodowej dla ofiar katastrof, uchodźców i 

imigrantów, włącznie z udzielaniem schronienia 

54 dział 90 Usługi kulturalne i rozrywkowe 

55 ex dział 91 Usługi bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałe usługi w 

zakresie kultury 

z wyłączeniem: 

- usług związanych z działalnością ogrodów botanicznych i 

zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody 

(PKWiU 91.04.1)*** 

56 dział 93 Usługi związane ze sportem, rozrywką i rekreacją 

57 dział 94 Usługi świadczone przez organizacje członkowskie 

58 96.09.1 Pozostałe usługi indywidualne, gdzie indziej niesklasyfikowane 

  

*   Wyłączenie nie dotyczy pozarolniczej działalności gospodarczej świadczonej w ramach 

wolnych zawodów. 

**   Usługi podlegają opodatkowaniu według stawki 17% przychodów. 

***   Usługi podlegają opodatkowaniu według stawki 8,5% przychodów. 

****   Wyłączenie nie dotyczy przychodów osiąganych z tytułu umowy najmu, podnajmu, 

dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, o których mowa w 

art. 6 ust. 1a.] 

 

<Załącznik nr 2 do ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. (poz. …) 

 

 

WYKAZ USŁUG, KTÓRYCH ŚWIADCZENIE WYŁĄCZA PODATNIKA Z 

OPODATKOWANIA RYCZAŁTEM OD PRZYCHODÓW 

EWIDENCJONOWANYCH, OZNACZONYCH WEDŁUG POLSKIEJ 

KLASYFIKACJI WYROBÓW I USŁUG  

Lp. Symbol PKWiU  Nazwa usługi 

1 2 3 

1 ex 02.40.10 Usługi związane z leśnictwem 

dotyczy wyłącznie: 

– doradztwa w zakresie zarządzania lasem 
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2   

41.00.11.0 

41.00.12.0 

41.00.13.0 

41.00.14.0 

Usługi objęte grupowaniem: 

„Budynki mieszkalne jednorodzinne”, 

„Budynki o dwóch mieszkaniach”, 

„Budynki o trzech i więcej mieszkaniach”, 

„Budynki zbiorowego zamieszkania” 

3   

41.00.21.0 

41.00.22.0 

41.00.23.0 

41.00.24.0 

41.00.25.0 

41.00.26.0 

41.00.27.0 

41.00.28.0 

 

 

 

41.00.29.0 

Usługi objęte grupowaniem: 

„Budynki przemysłowe”, 

„Budynki gospodarstw rolnych, niemieszkalne”, 

„Budynki biurowe”, 

„Budynki handlowo-usługowe”, 

„Budynki transportu i łączności”, 

„Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe”, 

„Hotele i podobne budynki”, 

„Ogólnodostępne obiekty kulturalne, budynki o charakterze 

edukacyjnym, budynki szpitali i zakładów opieki społecznej 

oraz budynki przeznaczone do sprawowania kultu religijnego 

i czynności religijnych”, 

„Pozostałe budynki niemieszkalne” 

4 ex 42.1 Drogi kołowe i szynowe; roboty ogólnobudowlane związane 

z budową dróg kołowych i szynowych 

dotyczy wyłącznie: 

– realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek 

obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe 

w celu przygotowania lub budowy: dróg i autostrad, dróg 

szynowych i kolei podziemnej oraz przejść podziemnych, 

mostów i tuneli 

5 ex 42.21 Rurociągi przesyłowe i sieci rozdzielcze; roboty 

ogólnobudowlane związane z budową rurociągów 

dotyczy wyłącznie: 

– realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek 

obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe 

w celu przygotowania lub budowy rurociągów przesyłowych i 
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sieci rozdzielczych 

6 ex 42.22 Linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne; roboty 

ogólnobudowlane związane z budową linii 

telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 

dotyczy wyłącznie: 

– realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek 

obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe 

w celu przygotowania lub budowy rozdzielczych linii 

elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych 

7 ex 42.91 Pozostałe obiekty inżynierii wodnej; roboty ogólnobudowlane 

związane z budową pozostałych obiektów inżynierii wodnej 

dotyczy wyłącznie: 

– realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek 

obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe 

w celu przygotowania lub budowy portów morskich i 

pozostałych obiektów inżynierii wodnej 

8 ex 42.99 Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej 

niesklasyfikowane; roboty ogólnobudowlane związane z 

budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, 

gdzie indziej niesklasyfikowane 

dotyczy wyłącznie: 

– realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek 

obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe 

w celu przygotowania lub budowy obiektów górniczych 

i produkcyjnych, obiektów innych niż budynki i pozostałych 

obiektów inżynierskich 

9  46.12 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej paliw, rud, metali 

i chemikaliów przemysłowych 

10  46.14 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej maszyn, urządzeń 

przemysłowych, statków, samolotów i pozostałych środków 

transportu 

11  46.18 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej pozostałych 
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określonych towarów  

12  46.19 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej towarów różnego 

rodzaju 

13  52.10.12.0 Magazynowanie i przechowywanie cieczy i gazów 

14 ex 52.10.19.0 Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 

dotyczy wyłącznie: 

– usług magazynowania i przechowywania towarów w strefach 

wolnocłowych 

15  55.90.13.0 Usługi oferowania miejsc sypialnych w wagonach kolejowych 

i w pozostałych środkach transportu 

16  58.11.60.0 Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do książek, 

broszur, ulotek, map itp. 

17  58.12.30.0 

 

58.12.40.0 

Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania 

z wykazów i list (np. adresowych, telefonicznych). 

Sprzedaż miejsca reklamowego w wykazach i listach 

(np. adresowych, telefonicznych) 

18  58.14.40.0 Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do czasopism 

i pozostałych periodyków 

19  58.19.30.0 Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do pozostałych 

wyrobów drukowanych 

20  58.21.40.0 Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania 

z gier komputerowych 

21  58.29.50.0 Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania 

z programów komputerowych 

22 ex dział 59 Usługi związane z produkcją filmów, nagrań wideo, 

programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych 

z wyłączeniem: 

– sprzedaży miejsca lub czasu na cele reklamowe w filmach, 

nagraniach wideo i programach telewizyjnych (PKWiU 

59.11.30.0), 

– usług związanych z wydawaniem nagrań dźwiękowych 

i muzycznych (PKWiU 59.20.3), 
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– udzielania licencji na korzystanie z praw do oryginałów 

nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKWiU 59.20.40.0) 

23  dział 60 Usługi związane z nadawaniem programów ogólnodostępnych 

i abonamentowych 

24  63.91.1 Usługi agencji informacyjnych 

25  63.99 Pozostałe usługi w zakresie informacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowane 

26  Sekcja K Usługi finansowe i ubezpieczeniowe 

27  68.10.1 Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 

28  68.20.1 Wynajem i obsługa nieruchomości własnych lub 

dzierżawionych* 

29 ex 68.3 

 

Usługi związane z obsługą nieruchomości, świadczone na 

zlecenie  

z wyłączeniem: 

– usług zarządzania nieruchomościami świadczonych na 

zlecenie (PKWiU 68.32.1)**  

30  dział 69 Usługi prawne, rachunkowo-księgowe i doradztwa 

podatkowego 

31 ex dział 70 

 

Usługi firm centralnych (head offices); usługi doradztwa 

związane z zarządzaniem 

z wyłączeniem: 

– usług doradztwa związanych z zarządzaniem rynkiem 

rybnym (PKWiU ex 70.22.16.0)  

32  dział 71 Usługi architektoniczne i inżynierskie; usługi w zakresie badań 

i analiz technicznych 

33  dział 72 Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych 

34  dział 73 Usługi reklamowe; usługi badania rynku i opinii publicznej 

35  74.1 Usługi w zakresie specjalistycznego projektowania  

36 ex 74.20.2 Usługi fotograficzne specjalistyczne  

dotyczy wyłącznie: 

– usług fotoreporterów, 

– usług wykonywania fotografii reklamowych i podobnych 
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37  74.3 Usługi tłumaczeń pisemnych i ustnych*** 

38 ex 74.90.1 Usługi profesjonalne i techniczne wspomagające i usługi 

doradztwa, gdzie indziej niesklasyfikowane  

dotyczy wyłącznie:  

– usług prognozowania pogody, 

– usług pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem 

wyceny nieruchomości i ubezpieczeń, 

– usług doradztwa w zakresie bezpieczeństwa 

39  74.90.20.0 Pozostałe usługi profesjonalne, techniczne i handlowe, gdzie 

indziej niesklasyfikowane 

40  77.40 Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, 

z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim 

41  78.10.1 Usługi związane z wyszukiwaniem miejsc pracy i 

pozyskiwaniem pracowników 

42  79.90.32.0 Usługi rezerwacji centrów konferencyjnych, hal 

wystawienniczych 

43  79.90.39.0 Usługi rezerwacji biletów wstępu na imprezy rekreacyjne, 

rozrywkowe i sportowe oraz usługi w zakresie pozostałych 

rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych 

44  ex dział 80 Usługi detektywistyczne i ochroniarskie 

z wyłączeniem: 

– robót związanych z instalowaniem systemów 

przeciwpożarowych i przeciwwłamaniowych z późniejszym 

monitoringiem 

45 ex 81.10.10.0 Usługi pomocnicze związane z utrzymaniem porządku 

dotyczy wyłącznie: 

– usług związanych z obsługą budynków będących własnością 

rządu lub zajmowanych przez instytucje rządowe 

46 ex 82.9 Usługi wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej, 

gdzie indziej niesklasyfikowane  

z wyłączeniem:  

– usług przyjmowania telefonów 



- 94 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

47 ex dział 84 Usługi administracji publicznej i obrony narodowej; usługi 

w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych 

z wyłączeniem: 

– usług związanych ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem 

pożarom (PKWiU 84.25.11.0)**** 

48 ex dział 85 Usługi w zakresie edukacji*** 

z wyłączeniem: 

– usług placówek wychowania przedszkolnego (PKWiU 

85.10.10.0),**** 

– usług szkół pozwalających uzyskać zawodowe certyfikaty i 

uprawnienia w zakresie prowadzenia statków oraz w zakresie 

pilotażu (PKWiU ex 85.53.12.0) 

49  dział 86 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej*** 

50  87.10.10.0 Usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem zapewniającej 

opiekę pielęgniarską*** 

51  ex 87.20.1 Usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczone 

osobom z zaburzeniami psychicznymi 

dotyczy wyłącznie: 

– usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczonych 

osobom z zaburzeniami psychicznymi przez placówki inne niż 

zarejestrowane szpitale*** 

52  ex 87.30.1 Usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczone 

osobom w podeszłym wieku i osobom niepełnosprawnym 

dotyczy wyłącznie: 

– usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczonych 

osobom w podeszłym wieku i osobom niepełnosprawnym przez 

placówki inne niż zarejestrowane szpitale*** 

53 ex 88.99.1 Pozostałe usługi pomocy społecznej bez zakwaterowania, gdzie 

indziej niesklasyfikowane 

dotyczy wyłącznie: 

– usług pomocy społecznej świadczonych przez psychologów, 

psychoterapeutów w placówkach innych niż zarejestrowane 
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szpitale i niezwiązanych z prowadzeniem praktyki 

prywatnej,*** 

– pomocy międzynarodowej dla ofiar katastrof, uchodźców 

i imigrantów, włącznie z udzielaniem schronienia 

54  dział 90 Usługi kulturalne i rozrywkowe 

55 ex dział 91 Usługi bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałe usługi w 

zakresie kultury 

z wyłączeniem: 

– usług związanych z działalnością ogrodów botanicznych 

i zoologicznych oraz obszarów i obiektów objętych formami 

ochrony przyrody (PKWiU 91.04.1)**** 

56  dział 93 Usługi związane ze sportem, rozrywką i rekreacją 

57  dział 94 Usługi świadczone przez organizacje członkowskie 

58  96.09.1 Pozostałe usługi świadczone dla ludności, gdzie indziej 

niesklasyfikowane 

 

* Wyłączenie nie dotyczy przychodów osiąganych z tytułu umowy najmu, podnajmu, 

dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, o których 

mowa w art. 6 ust. 1a.  

** Usługi podlegają opodatkowaniu według stawki 17% przychodów. 

*** Wyłączenie nie dotyczy pozarolniczej działalności gospodarczej świadczonej w 

ramach wolnych zawodów. 

**** Usługi podlegają opodatkowaniu według stawki 8,5% przychodów.> 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 3 
 

 

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK PODATKU DOCHODOWEGO W FORMIE 

KARTY PODATKOWEJ (W ZŁOTYCH) 

 

Część I. 



- 96 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

Działalność usługowa oraz wytwórczo-usługowa 

Objaśnienia: 

1.   Stawki oznaczone w rubryce 3: 

-    "0" dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników, 

-    "1" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika, 

-    "2" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników, 

-    "3" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 3 pracowników, 

-    "4" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 4 pracowników, 

-    "5" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 5 pracowników. 

2.   Za pracowników nie uważa się osób wymienionych w art. 25 ust. 6 pkt 2 ustawy. 

3.   Przy prowadzeniu działalności wymienionej w tej części tabeli dopuszczalne jest - poza 

usługami, o których mowa w art. 4 pkt 1 ustawy - wytwarzanie: 

a)   przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego, 

b)   przedmiotów (wyrobów) na indywidualne zamówienie z materiałów własnych 

wykonawcy, w tym także połączone z czynnościami ich instalowania, uwzględniające 

indywidualne cechy przedmiotów (wyrobów) lub życzenia zamawiającego, 

-   jeżeli przedmioty (wyroby) te nie są przeznaczone przez zamawiającego do dalszej 

odprzedaży lub nie służą zamawiającemu do celów wytwórczych lub usługowych jako 

surowce, materiały, półfabrykaty, elementy, części. 

4.   Przy prowadzeniu działalności wymienionej w lp. 70-76 dopuszczalne jest - poza 

świadczeniami dla ludności - wykonywanie świadczeń dla innych odbiorców w rozmiarze 

nieprzekraczającym kwoty 48 000 zł przychodu rocznie. 

5.   Za świadczenia dla ludności uważa się opłacane ze środków pieniężnych ludności 

świadczenia określone w ust. 3 oraz usługi, o których mowa w art. 4 pkt 1 ustawy. Przez 

pojęcie "ludność" rozumie się osoby fizyczne i gospodarstwa domowe oraz inne 

podmioty, tj. indywidualne gospodarstwa rolne i ogrodnicze, zakłady wytwórcze, 

budowlane, handlowe i usługowe, prowadzone przez osoby fizyczne i spółki niemające 

osobowości prawnej, oraz zakłady prowadzone przez agentów. Pojęcie "ludność" 

obejmuje również organizacje wyznaniowe i zakonne, placówki państw obcych 

(wyłącznie w rozumieniu służb dyplomatycznych i konsularnych) oraz rady szkół i 

placówek, rady rodziców i inaczej nazwane reprezentacje rodziców. 

6.   Pojęcie świadczeń dla ludności nie obejmuje czynności związanych z wytwarzaniem 

wyrobów (w tym półfabrykatów, elementów, części, obróbki elementów) przeznaczonych 
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do celów produkcyjnych lub do dalszej odprzedaży oraz wykonywania robót budowlano-

montażowych w ramach tzw. podwykonawstwa, jeżeli inwestorem są inne osoby i 

jednostki niż wymienione w ust. 5. 

7.   Zakres działalności oznaczonej w rubryce 2 tabeli symbolem "*" obejmuje działalność 

usługową i wytwórczo-usługową. 

8.   Przy prowadzeniu działalności wymienionej w lp. 79 w zakresie zbiorowego wypasu 

owiec w rejonach górskich w sezonie letnim stawki określone w rubrykach 4-6 dotyczą 

działalności przy zatrudnieniu nieprzekraczającym 4 pracowników.  

  

Lp. 

  

Zakres działalności 

  

Oznaczenie 

stawek 

  

W miejscowości o liczbie 

mieszkańców 

(wysokość stawek w 

złotych) 

do 

5000 

powyżej 

5000 

do 

50 000 

powyżej 

50 000 

1 2 3 4 5 6 

1 

    

usługi ślusarskie 

    

0 384 451 495 

1 669 723 835 

2 855 984 1119 

3 1073 1230 1366 

2 

   

usługi w zakresie wyrobu i 

naprawy naczyń blaszanych 

   

0 273 298 343 

1 533 573 616 

2 656 723 812 

3 

  

usługi rusznikarskie 

  

0 190 215 231 

1 361 427 474 

4 

   

usługi w zakresie złotnictwa - 

jubilerstwa 

- dla ludności 

   

0 451 495 495 

1 770 883 883 

2 1157 1292 1292 

5 usługi grawerskie 0 402 451 513 
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    1 748 855 966 

6 

  

usługi w zakresie wyrobu 

pieczątek 

  

0 361 427 474 

1 684 748 855 

7 

  

usługi pobielania kotłów i naczyń 

  

0 812 812 812 

1 1593 1593 1593 

8 

    

usługi kowalskie 

    

0 190 215 231 

1 384 451 495 

2 533 573 616 

3 588 643 697 

9 

    

usługi w zakresie 

elektromechaniki chłodniczej 

    

0 402 474 513 

1 748 855 966 

2 1141 1302 1429 

3 1429 1578 1717 

10 

  

usługi w zakresie kotlarstwa 

  

0 361 427 474 

1 656 723 812 

11 

     

usługi w zakresie mechaniki 

maszyn 

     

0 320 361 402 

1 588 630 684 

2 748 855 966 

3 901 1030 1157 

4 1097 1250 1383 

12 

     

usługi w zakresie mechaniki 

maszyn i urządzeń rolniczych 

     

0 190 231 257 

1 402 451 513 

2 545 599 643 

3 630 684 748 

4 697 791 901 

13 

    

usługi w zakresie 

elektromechaniki sprzętu 

medycznego i laboratoryjnego 

    

0 231 273 298 

1 533 588 630 

2 684 748 855 

3 835 943 1073 

14 

    

usługi w zakresie mechaniki 

precyzyjnej 

0 257 273 320 

1 533 573 616 
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    2 656 723 812 

3 770 883 984 

15 

  

usługi w zakresie mechaniki 

maszyn biurowych 

  

0 257 273 320 

1 545 599 643 

16 

  

usługi w zakresie wyrobu i 

naprawy wag 

  

0 320 361 402 

1 616 669 723 

17 

    

usługi zegarmistrzowskie 

    

0 190 231 257 

1 427 474 533 

2 561 616 656 

3 643 712 791 

18 

    

usługi w zakresie antykorozyjnego 

zabezpieczania pojazdów 

    

0 573 616 669 

1 1119 1272 1397 

2 1608 1768 1942 

3 2062 2361 2660 

19 

      

usługi w zakresie mycia oraz 

smarowania samochodów i 

motocykli oraz inne usługi 

niezwiązane z ich naprawą 

      

0 343 384 427 

1 656 723 812 

2 883 1010 1141 

3 1157 1336 1448 

4 1336 1479 1608 

5 1557 1717 1880 

20 

    

usługi w zakresie 

elektromechaniki, z wyjątkiem 

dźwigowej, chłodniczej i 

pojazdowej 

    

0 427 474 533 

1 770 901 1010 

2 1141 1316 1429 

3 1366 1494 1642 

21 

   

naprawa i konserwacja urządzeń 

elektronicznych 

   

0 273 320 361 

1 573 616 669 

2 712 812 924 

22 

     

usługi w zakresie tele- i 

radiomechaniki 

0 273 298 343 

1 545 599 643 
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     2 684 748 855 

3 901 1030 1157 

4 1097 1250 1383 

23 

    

usługi w zakresie bieżnikowania 

opon 

    

0 561 561 561 

1 966 966 966 

2 1292 1292 1292 

3 1464 1464 1464 

24 

    

usługi wulkanizatorskie, z 

wyjątkiem bieżnikowania opon 

    

0 384 451 495 

1 684 748 855 

2 966 1119 1250 

3 1205 1353 1479 

25 

    

szklarstwo* 

    

0 343 343 343 

1 669 669 669 

2 855 855 855 

3 1030 1030 1030 

26 

    

witrażownictwo * 

    

0 257 273 320 

1 533 588 630 

2 656 723 812 

3 669 855 966 

27 

    

usługi stolarskie, z wyjątkiem 

wyrobu trumien 

    

0 343 384 427 

1 616 669 723 

2 812 924 1051 

3 1030 1157 1316 

28 

   

kołodziejstwo* 

   

0 257 257 257 

1 513 513 513 

2 630 630 630 

29 

    

usługi w zakresie pozłotnictwa 

    

0 215 257 273 

1 451 513 561 

2 573 616 669 

3 630 684 748 

30 

    

usługi tapicerskie 

    

0 231 273 298 

1 533 588 630 
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2 669 723 835 

3 770 901 1010 

31 

   

bednarstwo* 

   

0 169 169 169 

1 361 361 361 

2 495 495 495 

32 

   

koszykarstwo* 

   

0 427 427 495 

1 984 984 984 

2 1397 1397 1397 

33 

  

wytwarzanie mioteł, wyrobów z 

gałęzi i słomy* 

  

0 231 231 231 

1 513 513 513 

34 

   

gręplarstwo* 

   

0 126 147 169 

1 343 384 427 

2 451 513 561 

35 

   

kilimiarstwo* 

   

0 298 298 298 

1 616 616 616 

2 770 770 770 

36 

  

koronkarstwo, z wyjątkiem 

maszynowego* 

  

0 147 147 147 

1 343 343 343 

37 

     

usługi hafciarskie 

     

0 215 231 231 

1 427 474 474 

2 573 616 616 

3 656 712 712 

4 712 791 791 

38 

   

dziewiarstwo na drutach i 

szydełkach* 

   

0 82 82 82 

1 231 231 231 

2 320 320 320 

39 

  

repasacja pończoch 

  

0 82 82 82 

1 231 231 231 

40 

   

usługi w zakresie bieliźniarstwa 

   

0 147 169 190 

1 361 402 451 
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2 495 545 588 

41 

   

usługi w zakresie gorseciarstwa 

   

0 147 169 190 

1 361 402 451 

2 495 545 588 

42 

   

czapnictwo i kapelusznictwo 

męskie* 

   

0 231 231 231 

1 474 474 474 

2 599 599 599 

43 

   

modniarstwo* 

   

0 257 257 257 

1 513 513 513 

2 643 643 643 

44 

      

usługi krawieckie 

      

0 126 147 169 

1 273 320 361 

2 451 513 561 

3 573 616 669 

4 616 669 723 

5 697 791 901 

45 

   

cerowanie i naprawa odzieży, 

obciąganie guzików, 

okrętkowanie, mereżkowanie, 

plisowanie 

   

0 82 82 82 

1 190 215 231 

2 257 273 320 

46 

    

usługi w zakresie kożuszkarstwa 

    

0 298 343 343 

1 616 669 669 

2 812 924 924 

3 1073 1205 1205 

47 

   

cholewkarstwo* 

   

0 190 190 190 

1 427 427 427 

2 573 573 573 

48 

    

szewstwo miarowe 

    

0 215 257 273 

1 495 545 588 

2 616 669 723 

3 697 770 883 
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49 

    

szewstwo ortopedyczne* 

    

0 147 169 190 

1 384 451 495 

2 533 573 616 

3 616 669 723 

50 

   

szewstwo naprawkowe 

   

0 103 126 147 

1 273 298 343 

2 384 451 495 

51 

    

odświeżanie i renowacja wyrobów 

skórzanych i futrzarskich, z 

wyjątkiem mechanicznego 

czyszczenia i farbowania 

wyrobów futrzarskich 

    

0 215 257 273 

1 427 474 533 

2 573 616 669 

3 643 712 791 

52 

   

usługi w zakresie mechanicznego 

czyszczenia i farbowania 

wyrobów futrzarskich 

   

0 320 361 402 

1 588 643 697 

2 748 855 966 

53 

    

usługi w zakresie kuśnierstwa 

    

0 320 361 361 

1 630 684 684 

2 855 966 966 

3 1097 1230 1230 

54 

   

rymarstwo, z wyjątkiem produkcji 

plandek* 

   

0 147 169 190 

1 343 384 451 

2 474 533 573 

55 

   

rękawicznictwo - wyrób 

rękawiczek skórzanych i 

skóropodobnych, z wyjątkiem 

roboczych, ochronnych i 

sportowych* 

   

0 231 231 231 

1 474 474 474 

2 599 599 599 

56 

   

młynarstwo* 

   

0 126 126 126 

1 231 231 231 
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2 343 343 343 

57 

   

przemiał i przerób zbóż w 

wiatrakach oraz śrutowanie 

zboża* 

   

0 82 82 82 

1 103 103 103 

2 169 169 169 

58 

  

wytwarzanie waty z cukru*, 

prażenie kukurydzy* 

  

0 82 103 103 

1 215 231 231 

59 

   

usługi w zakresie introligatorstwa 

   

0 231 273 298 

1 533 573 616 

2 656 723 812 

60 

   

usługi w zakresie lutnictwa 

   

0 190 215 231 

1 361 427 474 

2 533 573 616 

61 

   

usługi w zakresie 

organmistrzostwa 

   

0 231 273 298 

1 474 533 573 

2 599 656 712 

62 

   

usługowy wyrób i naprawa 

instrumentów dętych 

   

0 190 231 257 

1 402 451 513 

2 545 599 643 

63 

   

usługowy wyrób i naprawa 

instrumentów perkusyjnych 

   

0 231 273 298 

1 474 533 573 

2 588 643 697 

64 

   

usługowy wyrób i naprawa 

instrumentów harmoniowych i 

fortepianowych 

   

0 190 231 257 

1 427 474 533 

2 573 616 669 

65 

  

usługowy wyrób i naprawa 

instrumentów muzycznych 

elektrycznych i elektronicznych 

  

0 231 273 298 

1 513 561 599 

66 ortopedyka* 0 103 103 126 
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        1 231 273 298 

2 361 402 451 

3 402 451 513 

67 

  

usługi w zakresie lakiernictwa 

  

0 273 273 273 

1 588 588 588 

68 

   

usługowe wytwarzanie szyldów 

   

0 231 273 298 

1 533 573 616 

2 656 723 812 

69 

    

konserwacja i naprawa 

przedmiotów zabytkowych i 

artystycznych 

    

0 257 273 320 

1 533 573 616 

2 656 723 812 

3 770 901 1010 

70 

      

usługi w zakresie robót 

budowlanych: murarskich, 

ciesielskich, dekarskich, 

posadzkarskich, malarskich, 

związanych z wykładaniem i 

tapetowaniem ścian, izolatorskich, 

związanych ze wznoszeniem i 

montażem konstrukcji stalowych - 

dla ludności 

      

0 343 384 427 

1 588 630 684 

2 812 924 1051 

3 1141 1292 1429 

4 1336 1464 1608 

5 1544 1706 1864 

71 

    

usługi w zakresie sztukatorstwa 

- dla ludności 

    

0 257 273 320 

1 451 513 561 

2 599 656 712 

3 712 812 924 

72 

  

usługi w zakresie odgrzybiania 

budynków 

- dla ludności 

  

0 343 384 427 

1 588 630 684 

73 

  

usługi w zakresie cyklinowania 

- dla ludności 

0 257 273 320 

1 533 573 616 
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74 

    

usługi w zakresie zduństwa 

- dla ludności 

    

0 257 273 298 

1 495 545 588 

2 630 684 748 

3 812 924 1051 

75 

    

usługi w zakresie robót 

budowlanych instalacyjnych 

związanych z zakładaniem 

instalacji: grzewczych, 

wentylacyjnych, 

klimatyzacyjnych, 

wodnokanalizacyjnych, 

gazowych, elektrycznych i 

osprzętu elektrycznego - dla 

ludności 

    

0 451 513 561 

1 812 924 1051 

2 1205 1353 1478 

3 1429 1593 1738 

76 

   

studniarstwo, z wyjątkiem 

wiercenia studni o głębokości 

ponad 30 m - dla ludności 

   

0 427 427 427 

1 545 545 545 

2 1073 1073 1073 

77 

    

obsługa maszynowa produkcji 

rolniczej i ogrodniczej 

    

0 451 451 451 

1 748 748 748 

2 1097 1097 1097 

3 1353 1353 1353 

78 

  

usługi zwalczania szkodników 

roślin i zwierząt 

  

0 231 231 231 

1 495 495 495 

79 

   

usługi utrzymania i pielęgnacji 

zwierząt 

z czego usługi w zakresie 

zbiorowego wypasu owiec w 

rejonach górskich w sezonie 

0 384 384 384 

1 697 697 697 

  298 298 298 
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letnim 

   

80 

   

usługi w zakresie prania, 

prasowania i prężenia firanek 

   

0 273 298 343 

1 533 588 630 

2 669 723 835 

81 

   

usługi w zakresie maglowania 

   

0 103 126 147 

1 273 298 343 

2 361 427 474 

82 

     

usługi w zakresie chemicznego 

czyszczenia i farbowania, z 

wyjątkiem czyszczenia i 

farbowania wyrobów futrzarskich 

     

0 257 273 320 

1 513 561 599 

2 630 684 748 

3 770 791 901 

4 812 901 1010 

83 

   

pranie pierza i puchu 

   

0 190 231 257 

1 427 474 533 

2 573 616 669 

84 

   

kominiarstwo 

   

0 169 190 215 

1 402 451 513 

2 545 599 643 

85 

   

usługi odkażania, tępienia 

owadów i odszczurzania 

   

0 320 361 402 

1 630 684 748 

2 835 943 1073 

86 

      

usługi fryzjerskie dla kobiet i 

dziewcząt 

      

0 126 147 169 

1 343 384 427 

2 474 533 573 

3 573 616 669 

4 616 669 723 

5 748 855 966 

87 

      

usługi fryzjerskie dla mężczyzn i 

chłopców 

      

0 126 126 147 

1 273 320 361 

2 427 474 533 

3 533 573 616 
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4 545 599 643 

5 684 748 855 

88 

      

usługi kosmetyczne 

      

0 126 147 169 

1 343 384 427 

2 495 545 588 

3 588 643 697 

4 630 684 748 

5 684 748 855 

89 

      

manicure, pedicure 

      

0 82 103 103 

1 215 231 231 

2 257 273 320 

3 361 427 474 

4 402 451 513 

5 545 599 643 

90 

         

usługi fotograficzne: świadczone z 

wykorzystaniem urządzeń do 

samoczynnego automatycznego 

naświetlania odbitek 

(samoczynnych printerów) 

usługi pozostałe 

         

0 588 643 697 

1 1157 1316 1429 

2 1514 1674 1833 

3 1706 1886 2104 

0 231 273 298 

1 513 561 599 

2 630 684 748 

3 712 812 924 

4 812 943 1048 

91 

  

wyświetlanie rysunków, planów i 

tekstów techniką kserografii i 

diazotypii 

  

0 533 573 616 

1 1030 1157 1316 

92 

   

sprzątanie wnętrz 

   

0 231 273 298 

1 474 533 573 

2 599 656 712 

93 ważenie osób 0 62 62 62 

94 usługi w zakresie radiestezji 0 126 126 126 



- 109 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

95 usługi świadczone 

w gospodarstwach domowych 

0 231 273 298 

  

Usługi parkingowe 

Objaśnienie: Stawki dotyczą działalności bez względu na stan zatrudnienia. 

  

Lp. Parkingi o liczbie 

stanowisk 

Stawka 

1 2 3 

1 do 140 7,10 zł od każdego stanowiska 

2 powyżej 140 do 180 994 zł + 10,60 zł od każdego stanowiska powyżej 

140 

3 powyżej 180 1418 zł + 12,60 zł od każdego stanowiska 

powyżej 180 

  

 

 

 

Usługi inne, gdzie indziej w załączniku niewymienione 

  

Usługi inne, gdzie indziej w 

załączniku niewymienione 

   

W miejscowości o liczbie mieszkańców (wysokość 

stawek w złotych) 

do 5000 ponad 5000 do 

50 000 

powyżej 

50 000 

od do od do od do 

1 2 3 4 5 6 7 

  2104 3514 2812 4217 3514 4922 

  

Objaśnienia: 

1.   Stawki dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudniania pracowników (działalność 

prowadzona samodzielnie). Przez pracownika rozumie się w szczególności osoby 
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zatrudnione jedynie przy sprzedaży wyrobów, przyjmowaniu zleceń na usługi, utrzymaniu 

czystości w zakładzie, prowadzeniu kasy i księgowości, kierowców i konwojentów. 

2.   Do usług innych, gdzie indziej w załączniku niewymienionych, nie stosuje się przepisów 

rozdziału 3 ustawy, w zakresie dotyczącym możliwości zwiększania stanu zatrudnienia, 

lub niewliczania do stanu zatrudnienia pracowników. 

3.   Przez pojęcie usługi inne, gdzie indziej w załączniku niewymienione, rozumie się usługi 

w pojęciu PKWiU. W przypadku wymienienia usług w innym miejscu załącznika nr 3 do 

ustawy stosuje się zawsze stawki tam określone. 

4.   W razie wyłączenia danych usług z opodatkowania w formie karty podatkowej, zgodnie z 

ust. 5, nie stosuje się do tych usług przepisów rozdziału 3 ustawy, chyba że dany rodzaj 

usług został wymieniony w innej części załącznika nr 3. 

5.   Do usług innych, gdzie indziej w załączniku niewymienionych, nie zalicza się usług: 

1)   doradztwa w zakresie zarządzania lasem (PKWiU ex 02.40.10), 

2)   objętych grupowaniem "Pozostałe owoce i warzywa przetworzone i zakonserwowane" 

(PKWiU ex 10.39), związanych wyłącznie z łatwo psującymi się gotowymi potrawami z 

warzyw i owoców (takimi jak: sałatki, pakowane mieszanki sałatek, obrane lub pocięte 

warzywa, tofu (ser sojowy), 

3)   mieszania alkoholi destylowanych (PKWiU ex 11.01), 

4)   związanych z zakupem win luzem i ich mieszaniem, oczyszczaniem i butelkowaniem 

(PKWiU ex 11.02), 

5)   naprawy i konserwacji maszyn biurowych, księgujących oraz fotokopiarek (PKWiU ex 

33.12.16.0), 

6)   objętych grupowaniem "Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; 

osady ze ścieków kanalizacyjnych" (PKWiU dział 37), 

7)   związanych: 

a)  ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu (PKWiU 

38.11.1), 

b)  ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu 

(PKWiU 38.11.2), 

c)  z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów innych niż niebezpieczne 

(PKWiU 38.11.6), 

d)  ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych (PKWiU 38.12.1), 
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e)  z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów niebezpiecznych nadających 

się do recyklingu (PKWiU 38.12.30.0), 

f)  z obróbką odpadów innych niż niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia (PKWiU 

38.21.10.0), 

g)  z usuwaniem odpadów innych niż niebezpieczne (PKWiU 38.21.2), 

h)  z przetwarzaniem pozostałych odpadów niebezpiecznych (PKWiU 38.22.19.0), 

i)  z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych i pozostałych odpadów 

niebezpiecznych (PKWiU ex 38.22.2), z wyłączeniem usług zagospodarowania odpadów 

promieniotwórczych (ponownego przetwarzania paliw i odpadów) (PKWiU ex 

38.22.21.0), 

8)   związanych z rekultywacją i pozostałych usług związanych z gospodarką odpadami 

(PKWiU dział 39), 

9)   realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmujących przedsięwzięcia 

finansowe, techniczne i rzeczowe w celu budowy lub przygotowania budynków 

mieszkalnych i niemieszkalnych do sprzedaży (PKWiU ex 41.00), 

10)  realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmujących przedsięwzięcia 

finansowe, techniczne i rzeczowe w celu budowy lub przygotowania obiektów inżynierii 

lądowej i wodnej (PKWiU ex dział 42), 

11)  wynajmu sprzętu budowlanego i do wyburzeń wraz z obsługą operatorską (PKWiU ex 

43.99), 

12)  w zakresie: 

[a)  sprzedaży hurtowej i detalicznej części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z 

wyłączeniem motocykli (PKWiU 45.1), 

b)  handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych (PKWiU 45.3),] 

<a) sprzedaży hurtowej i detalicznej pojazdów samochodowych, z wyłączeniem 

motocykli (PKWiU 45.1),  

b) sprzedaży hurtowej i detalicznej części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z 

wyłączeniem motocykli (PKWiU 45.3),> 

c)  sprzedaży hurtowej i detalicznej motocykli, ich naprawy i konserwacji oraz sprzedaży 

hurtowej i detalicznej części i akcesoriów do nich (PKWiU ex 45.40), z wyjątkiem usług 

objętych grupowaniem "Usługi konserwacji i naprawy motocykli, włączając motorowery" 

(PKWiU 45.40.50.0), 
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13)  objętych grupowaniem "Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu hurtowego pojazdami 

samochodowymi" (PKWiU dział 46), 

14)  w zakresie sprzedaży detalicznej paliw do pojazdów samochodowych (PKWiU 

47.00.81.0), 

15)  objętych grupowaniem: 

a)  "Transport lądowy i rurociągowy" (PKWiU dział 49), 

b)  "Transport wodny" (PKWiU dział 50), 

[c)  "Transport lotniczy" (PKWiU dział 51),] 

<c) „Transport lotniczy i transport kosmiczny” (PKWiU dział 51),> 

d)  "Magazynowanie i usługi wspomagające transport" (PKWiU dział 52), 

[16)  pocztowych objętych obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora 

publicznego) (PKWiU 53.10), pozostałych pocztowych i kurierskich (PKWiU ex 53.20), z 

wyłączeniem usług dostarczania zakupów żywności do domu (PKWiU 53.20.12.0) oraz 

pozostałych usług pocztowych i kurierskich w zakresie dostarczania przesyłek, gdzie 

indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 53.20.19.0),] 

<16) pocztowych objętych obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora 

wyznaczonego) (PKWiU 53.10), pozostałych pocztowych i kurierskich (PKWiU ex 

53.20), z wyłączeniem usług dostarczania zakupów żywnościowych do domu (PKWiU 

53.20.12.0) oraz pozostałych usług pocztowych i kurierskich, gdzie indziej 

niesklasyfikowanych (PKWiU 53.20.19.0),> 

17)  związanych z zakwaterowaniem i usług gastronomicznych (PKWiU sekcja I), 

18)  związanych z: 

a)  wydawaniem książek, periodyków i innych publikacji on-line, licencyjnych związanych z 

nabywaniem praw do książek, periodyków i innych publikacji (PKWiU ex 58.1), 

b)  wydawaniem oprogramowania (PKWiU 58.2), objętych grupowaniem "Pakiety 

pozostałego oprogramowania użytkowego" (PKWiU ex 58.29.29.0), dotyczących 

wyłącznie taśm magnetycznych z zapisem dźwiękowym i zapisem obrazu, 

19)  objętych grupowaniem: 

a)  "Usługi związane z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi" (PKWiU ex 

59.1), z wyłączeniem usług związanych z projekcją filmów (PKWiU 59.14.10.0), 

b)  "Usługi w zakresie nagrywania dźwięku i wydarzeń na żywo; oryginały nagrań 

dźwiękowych" (PKWiU 59.20.1), 
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c)  "Usługi związane z produkcją programów radiofonicznych; oryginały nagranych 

programów radiowych" (PKWiU 59.20.2), 

20)  związanych z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU 

dział 60), 

21)  telekomunikacyjnych (PKWiU dział 61), 

22)  związanych z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki i usług 

powiązanych, z wyłączeniem instalowania komputerów osobistych i sprzętu 

peryferyjnego (PKWiU ex dział 62), 

23)  w zakresie informacji (PKWiU dział 63), 

24)  finansowych i ubezpieczeniowych (PKWiU ex sekcja K), z wyłączeniem usług 

holdingów finansowych sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 64.20.10.0, 

25)  związanych z obsługą rynku nieruchomości (PKWiU dział 68), 

26)  objętych grupowaniem "Usługi profesjonalne, naukowe i techniczne" (PKWiU ex sekcja 

M), z wyłączeniem usług zarządzania rynkiem rybnym, 

27)  wynajmu i dzierżawy (PKWiU dział 77), 

[28)  wyszukiwania osób do pracy stałej, z wyłączeniem wyszukiwania osób na stanowiska 

kierownicze - dotyczy wyłącznie usług biur i agencji castingowych (organizowanie obsady 

aktorskiej do filmów, programów telewizyjnych, sztuk teatralnych) (PKWiU ex 

78.10.12.0),] 

<28) wyszukiwania osób do pracy stałej, z wyłączeniem wyszukiwania pracowników 

wyższego szczebla (PKWiU ex 78.10.12.0) – dotyczy wyłącznie usług biur i agencji 

castingowych (organizowanie obsady aktorskiej do filmów, programów 

telewizyjnych, sztuk teatralnych),> 

29)  świadczonych: 

[a)  przez agentów i pośredników turystycznych w zakresie rezerwacji biletów (PKWiU 

79.11.1),] 

<a) przez agentów i pośredników turystycznych w zakresie rezerwacji biletów na różne 

środki transportu (PKWiU 79.11.1),> 

b)  przez agentów i pośredników turystycznych w zakresie rezerwacji zakwaterowania, rejsów 

wycieczkowych i wycieczek zorganizowanych (PKWiU 79.11.2), 

c)  przez organizatorów turystyki (PKWiU 79.12.1), 

d)  w zakresie informacji turystycznej (PKWiU ex 79.90.1), 

e)  przez pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKWiU 79.90.20.0), 
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f)  w zakresie rezerwacji nieruchomości będących we współwłasności (PKWiU 79.90.31.0), 

[g)  w zakresie rezerwacji centrów konferencyjnych i hal wystawienniczych (PKWiU 

79.90.32.0), 

h)  w zakresie rezerwacji biletów wstępu na imprezy rekreacyjne, rozrywkowe i sportowe oraz 

pozostałych usług w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 

79.90.39.0),] 

<g) w zakresie rezerwacji centrów konferencyjnych, hal wystawienniczych (PKWiU 

79.90.32.0), 

h) w zakresie rezerwacji biletów wstępu na imprezy rekreacyjne, rozrywkowe i 

sportowe oraz w zakresie pozostałych rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych 

(PKWiU 79.90.39.0),> 

30)  detektywistycznych i ochroniarskich, z wyłączeniem robót związanych z instalowaniem 

systemów przeciwpożarowych i przeciwwłamaniowych z późniejszym monitoringiem 

(PKWiU ex dział 80), 

31)  pomocniczych związanych z utrzymaniem porządku (PKWiU 81.10.10.0), sprzątania 

obiektów (PKWiU 81.2), 

32)  związanych z administracyjną obsługą biura i pozostałych usług wspomagających 

prowadzenie działalności gospodarczej (PKWiU dział 82), 

33)  objętych grupowaniem: 

a)  "Usługi administracji publicznej i obrony narodowej; usługi w zakresie obowiązkowych 

zabezpieczeń społecznych" (PKWiU dział 84), 

b)  "Usługi w zakresie edukacji" (PKWiU dział 85), 

c)  "Usługi w zakresie opieki zdrowotnej" (PKWiU dział 86), 

d)  "Usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem" (PKWiU dział 87), 

34)  pomocy społecznej bez zakwaterowania - w tym usług udzielania pomocy 

międzynarodowej ofiarom katastrof, uchodźcom i imigrantom, włącznie z udzielaniem 

schronienia (PKWiU dział 88), 

35)  kulturalnych, rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych (PKWiU dział 90-93), 

36)  świadczonych przez organizacje członkowskie, z wyłączeniem usług promujących 

komercyjne myślistwo i łowiectwo (PKWiU ex dział 94), 

37)  naprawy i konserwacji komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKWiU 95.11.10.0), 

[38)  objętych grupowaniem: 

a)  "Pozostałe usługi indywidualne" (PKWiU dział 96), 
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b)  "Usługi świadczone przez organizacje i zespoły eksterytorialne" (PKWiU 99.00.10.0).] 

<38)  objętych grupowaniem: 

a) „Pozostałe usługi świadczone dla ludności” (PKWiU dział 96), 

b) „Usługi świadczone przez organizacje międzynarodowe i eksterytorialne” (PKWiU 

99.00.10.0).> 

 

Część II. 

Usługi w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz 

kwiatami 

 

Objaśnienia: 

1.   Stawki oznaczone w rubryce 3: 

-    "0" dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników, 

-    "1" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika, 

-    "2" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników, 

-    "3" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 3 pracowników. 

2.   Za pracownika uważa się również pełnoletniego członka rodziny, z wyjątkiem małżonka. 

3.   W ramach detalicznej sprzedaży artykułów żywnościowych podatnicy mogą również 

dokonywać detalicznej sprzedaży wydawnictw prasowych (PKWiU 58.13.10.0, 

58.14.11.0, 58.14.12.0, 58.14.19.0), biletów komunikacji miejskiej (PKWiU ex 

58.19.19.0), opakowań z tworzyw sztucznych (toreb i torebek) (PKWiU ex 22.22.11.0, ex 

22.22.12.0), zapałek (PKWiU 20.51.20.0), zapalniczek (PKWiU ex 32.99.41.0, ex 

32.99.42.0) i papieru toaletowego (PKWiU ex 17.22.11.0). 

4.   W ramach detalicznej sprzedaży kwiatów podatnicy mogą również dokonywać detalicznej 

sprzedaży ziemi i odżywek do kwiatów (bez względu na symbol PKWiU), doniczek (bez 

względu na symbol PKWiU), kwiatów i wieńców sztucznych (PKWiU ex 32.99.55.0), 

nasion kwiatów (PKWiU 01.19.22.0), sadzonek roślin kwiatowych (PKWiU ex 

01.30.10.0), zieleni ciętej spod szkła (PKWiU ex 01.19.21.0, ex 02.30.30.0), świec i 

zniczy (PKWiU ex 32.99.54), kart okolicznościowych (bez względu na symbol PKWiU) 

oraz maskotek (bez względu na symbol PKWiU).  

5.   (uchylony). 

  



- 116 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

Lp. 

   

Usługi w zakresie handlu 

detalicznego 

   

W miejscowości o liczbie mieszkańców 

(wysokość stawek w złotych) 

do 5000 powyżej 5000 

do 50 000 

powyżej 

50 000 

od do od do od do 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

    

żywnością, w tym owocami i 

warzywami, napojami i 

wyrobami tytoniowymi 

    

0 384 588 533 723 588 924 

1 533 723 588 924 723 1184 

2 588 933 723 1184 924 1353 

3 723 1184 924 1353 1247 1687 

2 

   

kwiatami 

   

0 533 723 588 924 723 1184 

1 588 933 723 1184 924 1353 

2 723 1184 924 1353 1247 1687 

  

Część III. 

Usługi w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi 

Objaśnienia: 

1.   Stawki oznaczone w rubryce 3: 

-    "0" dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników, 

-    "1" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika, 

-    "2" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników. 

2.   Za pracownika uważa się również pełnoletniego członka rodziny, z wyjątkiem małżonka. 

  

Lp. 

   

Działalność handlowa w 

zakresie sprzedaży detalicznej 

   

W miejscowości o liczbie mieszkańców 

(wysokość stawek w złotych) 

do 5000 powyżej 5000 

do 50 000 

powyżej 

50 000 

od do od do od do 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

   

artykułów 

nieżywnościowych 

   

0 533 1184 588 1353 723 2213 

1 588 1353 723 2213 924 3280 

2 712 1687 986 2974 1247 4355 
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Część IV. 

Gastronomia 

Objaśnienia: 

1.   Stawki oznaczone w rubryce 3: 

-    "0" dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników, 

-    "1" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika, 

-    "2" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników, 

-    "3" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 3 pracowników, 

-    "4" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 4 pracowników. 

2.   Za pracownika uważa się również pełnoletniego członka rodziny, z wyjątkiem małżonka. 

  

Lp. Prowadzenie działalności gastronomicznej bez 

sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% 

alkoholu 

Oznaczenie 

stawek 

Wysokość 

stawki 

w zł 

1 2 3 4 

1 

     

w zakresie sprzedaży lodów z automatów 

     

0 513-684 

1 684-901 

2 812-1030 

3 943-1157 

4 1272-1496 

2 

     

w zakresie pozostałej działalności 

gastronomicznej 

     

0 427-599 

1 599-835 

2 712-943 

3 855-1073 

4 1152-1414 

  

Część V. 

Usługi transportowe 

Objaśnienia: 

1.   Stawki określone pod lp. 1 i 2 mogą być podwyższone, nie więcej jednak niż o 50%, w 

razie wykonywania działalności ze zmiennikiem. 
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2.   Za zmiennika uważa się również pełnoletniego członka rodziny, nie wyłączając małżonka. 

3.   Stawki określone pod lp. 2 dotyczą działalności z użyciem samochodu ciężarowego o 

ładowności do 2 t. 

4.   Stawki określone pod lp. 4 dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 

nieprzekraczającym 1 pracownika lub 1 pełnoletniego członka rodziny, z wyjątkiem 

małżonka. 

  

Lp. 

  

Rodzaj usługi 

  

W miejscowości o liczbie mieszkańców 

(wysokość stawek w zł) 

do 

25 000 

powyżej 

25 000 

do 

100 000 

powyżej 

100 000 

do 

500 000 

powyżej 

500 000 

1 2 3 4 5 6 

1 Usługi taksówkowe w zakresie 

przewozu osób 

216 227 249 266 

2 Usługi taksówkowe w zakresie 

przewozu ładunków 

331 361 394 439 

3 Przewozy pasażerskie z 

wykorzystaniem ludzkiej i 

zwierzęcej siły pociągowej 

130 130 130 130 

4 Usługi transportu wodnego 

śródlądowego pasażerskiego i 

towarowego, z wyjątkiem 

przewozu jednostkami o napędzie 

mechanicznym 

148 148 148 148 

  z czego: 

usługi w zakresie transportu osób 

na rzece Dunajec przez flisaków 

pienińskich 

62-103 62-103 62-103 62-103 

  

Część VI. 
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Usługi rozrywkowe 

 

Objaśnienia: 

1.   Stawki dotyczą działalności przy zatrudnieniu nieprzekraczającym 2 pracowników lub 2 

pełnoletnich członków rodziny, z wyjątkiem małżonka. 

2.   Znak "*" oznacza, że w razie prowadzenia więcej niż jednego urządzenia, stawkę karty 

podatkowej określa się dla każdego urządzenia oddzielnie, a następnie sumę tych stawek 

podwyższa się o 50%. 

3.   W razie świadczenia dwu lub więcej rodzajów usług, stawkę karty podatkowej określa się 

dla każdego rodzaju usług oddzielnie, a następnie sumę tych stawek podwyższa się o 

30%, niezależnie od podwyżki określonej w ust. 2. 

  

Lp. Rodzaj świadczonych usług Liczba urządzeń 

(samochodów) 

Stawka 

1 2 3 4 

1 Automaty zręcznościowe, na 

których nie są prowadzone gry o 

wygrane pieniężne lub rzeczowe 

(bilardy elektromechaniczne, gry 

telewizyjne, gry elektroniczne), 

zabawki bujane (ruchome figury) 

oraz szafy grające 

do 2 

powyżej 2 do 4 

powyżej 4 do 6 

powyżej 6 do 8 

powyżej 8 do 10 

powyżej 10 

45,60 zł od 

każdego 

urządzenia 

91,20 zł + 107,60 

zł od każdego 

urządzenia ponad 

2 

306,40 zł + 

132,00 zł od 

każdego 

urządzenia ponad 

4 

570,40 zł + 

140,90 zł od 

każdego 

urządzenia ponad 

6 
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852,20 zł + 

161,90 zł od 

każdego 

urządzenia ponad 

8 

1176,00 zł + 

184,60 zł od 

każdego 

urządzenia ponad 

10 

2 Karuzele o obrocie prostym 

(poziome z wiszącymi lub stojącymi 

sylwetkami dla dzieci, poziome 

gondolowe lub krzesełkowe, 

pionowe gondolowe) i o obrocie 

złożonym 

    

  (elektrohydrauliczne gondolowe) 

dla dzieci 

    

  - o liczbie miejsc:     

  do 16 1* 8,90 zł od każdego 

miejsca 

  powyżej 16 1* 142,40 zł + 8,90 

zł od każdego 

miejsca ponad 16 

3 Karuzele o obrocie złożonym     

  (elektrohydrauliczne lub 

elektropneumatyczne gondolowe) - 

o liczbie miejsc: 

    

  do 24 1* 28,40 zł od 

każdego miejsca 

  powyżej 24 1* 681,60 zł + 22,90 

zł od każdego 
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miejsca ponad 24 

4 Imprezy samochodowe (pawilony, 

tory, miasteczka samochodowe) 

- o liczbie samochodów 

do 6 

powyżej 6 do 12 

powyżej 12 do 24 

powyżej 24 

105,60 zł od 

każdego 

samochodu 

633,60 zł + 

165,20 zł od 

każdego 

samochodu ponad 

6 

1624,80 zł + 

211,00 zł od 

każdego 

samochodu ponad 

12 

4156,80 zł + 

263,90 zł od 

każdego 

samochodu ponad 

24 

 

5 Strzelnice 1 

2 

powyżej 2 

329,00 zł 

668,40 zł 

668,40 zł + 

668,40 zł od 

każdej strzelnicy 

ponad 2 

6 Imprezy zręcznościowe inne: 1 86,40 zł 

  a) rzuty różne, 2 216,20 zł 

  tasiemkarnie, 3 506.60 zł 

   tarcze obrotowe powyżej 3 506.60 zł + 

348,60 zł od 

każdego 
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urządzenia ponad 

3 

b) siłomierze, bajazzo, 

bilardy ręczne 

do 4 

powyżej 4 do 6 

powyżej 6 

22,90 zł od 

każdego 

urządzenia 

91,60 zł + 26,60 

zł od każdego 

urządzenia ponad 

4 144,80 zł + 

52,80 zł od 

każdego 

urządzenia ponad 

6 

7 Huśtawki 

(wahadłowe i kołowe) 

1 

2 

powyżej 2 

90,10 zł 

461.00 zł 

461.00 zł + 

461,00 zł od 

każdego 

urządzenia ponad 

2 

8 Kolejki torowe 1* 14,10 zł 

9 Zjeżdżalnie:     

  a) zjeżdżalnie "Gigant" 1* 82,90 zł 

  b) zjeżdżalnie przewoźne 1* 54,40 zł 

10 

       

Imprezy pozostałe: 

a) pałac strachów, labirynt 

1* 1657,20 zł 

b) ściana emocji 1* 1349,40 zł 

c) ściana lalkowa 1* 461,00 zł 

d) głowa medium, pokazy gadów 1* 267,20 zł 

e) gabinet złudzeń, pokazy 

iluzjonistyczne 

1* 114,50 zł 

f) gabinet luster 1* 60,10 zł 
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g) hipodrom - kuce 1* 37,10 zł 

  

Część VII. 

Sprzedaż posiłków domowych w mieszkaniach 

  

Lp. 

    

Rodzaj wykonywanej czynności 

    

W miejscowości o liczbie 

mieszkańców (wysokość 

stawek w zł) 

   

do 25 000 powyżej 

25 000 

1 2 3 4 

  Sprzedaż śniadań, obiadów i kolacji w liczbie 

posiłków każdego rodzaju, licząc w skali średniej 

tygodniowej: 

    

1 do 10 na dobę 391 409 

2 do 20 na dobę 539 569 

3 do 30 na dobę 619 - 

  Sprzedaż jednodaniowych posiłków i napojów 

bezalkoholowych na podstawie umowy zawartej z 

jednostką właściwą do prowadzenia działalności 

gastronomicznej lub turystycznej w liczbie: 

    

4 do 50 posiłków na dobę 470 511 

5 do 100 posiłków na dobę 619 683 

  

Część VIII. 

Wolne zawody - świadczenie usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego 

  

Lp. Rodzaj 

wykonywanego 

zawodu 

Liczba godzin przeznaczonych 

na wykonywanie zawodu 

miesięcznie 

Stawka 

1 2 3 4 
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1 

  

Lekarz i lekarz 

stomatolog 

  

do 48 

powyżej 48 do 96 

15,70 zł za każdą 

godzinę 

753,60 zł + 20,90 zł 

za każdą godzinę 

ponad 48 

powyżej 96 1756,80 zł 

2 Felczer   4,70 zł za każdą 

godzinę 

3 

  

Technik 

dentystyczny 

  

do 24 

powyżej 24 do 96 

13,80 zł za każdą 

godzinę 

331,20 zł + 18,00 zł 

za każdą godzinę 

ponad 24 

powyżej 96 1627,20 zł 

4 Pielęgniarka, 

położna 

  1,60 zł za każdą 

godzinę 

  

Objaśnienia: 

1.   Stawka dotyczy również wykonywania zawodu przy zatrudnieniu jednej pomocy 

fachowej lub przyuczonej. 

2.   Stawka nie dotyczy działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej osób fizycznych. 

 

Część IX. 

Wolne zawody - świadczenie usług weterynaryjnych 

 

Objaśnienia: 

1.   Stawka dotyczy również wykonywania zawodu przy zatrudnieniu jednej pomocy 

fachowej lub przyuczonej. 

2.   Za pomoc fachową lub przyuczoną nie uważa się lekarza weterynarii. 

3.   Stawki nie dotyczą działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej osób fizycznych. 
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4.   Stawka określona pod lit. b dotyczy wyłącznie podatników, którzy wykonują usługi 

weterynaryjne i są równocześnie zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w pełnym 

wymiarze czasu pracy w służbie weterynaryjnej organów administracji publicznej. 

  

Zakres 

wykonywanego 

zawodu 

Liczba godzin przeznaczonych na 

wykonywanie zawodu miesięcznie 

Stawka 

1 2 3 

Lekarz weterynarii:     

a) do 48 8,90 zł za każdą 

godzinę 

  powyżej 48 do 96 427,20 zł + 10,60 zł za 

każdą godzinę ponad 

48 

  powyżej 96 936,00 zł 

b) - 457,50 zł 

  

Część X. 

Opieka domowa nad dziećmi i osobami chorymi 

 

Objaśnienie: 

Stawki dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników, z wyjątkiem 

małżonka. 

  

Liczba godzin przeznaczonych na 

wykonywanie 

usług miesięcznie 

Stawka 

1 2 

do 48 1,60 zł za każdą godzinę 

powyżej 48 do 96 76,80 zł + 3,50 zł za każdą godzinę 

ponad 48 

powyżej 96 244,80 zł 
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Część XI. 

Usługi edukacyjne w zakresie udzielania lekcji na godziny 

Objaśnienia: 

1.   Stawki dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników, nie wyłączając 

małżonka. 

2.   Za udzielanie lekcji na godziny uważa się pomoc w nauce, polegającą głównie na 

odrabianiu (przygotowaniu) z uczniem zadanych lekcji. 

  

Liczba godzin przeznaczonych na udzielanie 

lekcji miesięcznie 

Stawka 

1 2 

do 48 

powyżej 48 do 96 

powyżej 96 

5,10 zł za każdą godzinę 

244,80 zł + 10,60 zł za każdą 

godzinę ponad 48 

753,60 zł 

  

Część XII. 

Usługi osób fizycznych, o których mowa w art. 23 ust. 1a ustawy 

  

Lp. 

  

Rodzaj usługi 

  

W miejscowości o liczbie 

mieszkańców 

(wysokość stawek w zł) 

do 

5000 

powyżej 

5000 

do 

20 000 

powyżej 

20 000 

1 Usługi o charakterze agrotechnicznym i 

przewozowym, świadczone na rzecz kół 

łowieckich 

34-

47 

47-64 64-75 

2 Usługi polegające na przewozie mleka do 

punktów skupu, zrywce i wywózce drewna z 

34-

47 

47-64 64-75 
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lasu do punktów przeładunkowych oraz 

przewozie uczniów do szkoły 

3 Sprzedaż piasku, żwiru, kamieni, glinki, torfu i 

innych minerałów wchodzących w skład 

gospodarstwa rolnego 

89-

118 

103-131 118-148 

4 Usługi hotelarskie polegające na wynajmie 

pokoi gościnnych i domków turystycznych (w 

tym wydawanie posiłków), jeżeli łączna liczba 

pokoi (w tym także w domkach turystycznych) 

nie przekracza 12 

64-

148 

118-260 231-470 

5 Usługi w zakresie wytwórczości ludowej i 

artystycznej 

34-

47 

47-64 47-75 

  

Objaśnienia: 

1.   Usługi wymienione w lp. 1-3 mogą być wykonywane jedynie przez rolników 

równocześnie prowadzących gospodarstwo rolne. Stawki określone w lp. 2 dotyczą 

działalności wykonywanej przez rolnika osobiście lub z udziałem członków rodziny 

pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Stawki określone w lp. 3 dotyczą 

działalności wykonywanej przy zatrudnieniu nieprzekraczającym 2 pracowników lub 2 

członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, nie wyłączając 

małżonka. 

2.   Stawki określone w lp. 4 dotyczą działalności przy zatrudnieniu nie więcej niż 2 

pracowników lub 2 pełnoletnich członków rodziny, nie wyłączając małżonka. 

3.   Stawki określone w lp. 5 dotyczą działalności gospodarczej wykonywanej osobiście lub z 

udziałem członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. 

Działalność ta polega na wytwarzaniu i sprzedaży wyrobów lub świadczeniu usług w 

zakresie wytwórczości ludowej lub artystycznej, a także na wytwarzaniu wyrobów o tym 

charakterze z materiałów powierzonych oraz naprawie tych wyrobów. 

4.   Wytwórczością ludową i artystyczną jest działalność polegająca na wytwarzaniu 

wyłącznie w sposób rękodzielniczy, przy zastosowaniu obróbki maszynowej jedynie do 

wstępnej obróbki surowca, wyrobów zakwalifikowanych przez komisje etnograficzno-

artystyczne Stowarzyszenia Twórców Ludowych, Fundacji "Cepelia" - Polska Sztuka i 
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Rękodzieło oraz Fundacji Ochrony i Rozwoju Twórczości Ludowej, których wykaz 

stanowi załącznik nr 1 do ustawy. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, 

z późn. zm.) 

Art. 3. 

 Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   ustawach podatkowych - rozumie się przez to ustawy dotyczące podatków, opłat oraz 

niepodatkowych należności budżetowych określające podmiot, przedmiot opodatkowania, 

powstanie obowiązku podatkowego, podstawę opodatkowania, stawki podatkowe oraz 

regulujące prawa i obowiązki organów podatkowych, podatników, płatników i 

inkasentów, a także ich następców prawnych oraz osób trzecich; 

2)   przepisach prawa podatkowego - rozumie się przez to przepisy ustaw podatkowych, 

postanowienia ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów o unikaniu 

podwójnego opodatkowania oraz ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską innych 

umów międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej, a także przepisy aktów 

wykonawczych wydanych na podstawie ustaw podatkowych; 

3)   podatkach - rozumie się przez to również: 

a)  zaliczki na podatki, 

b)  raty podatków, jeżeli przepisy prawa podatkowego przewidują płatność podatku w ratach, 

c)  opłaty oraz niepodatkowe należności budżetowe; 

4)   księgach podatkowych - rozumie się przez to księgi rachunkowe, podatkową księgę 

przychodów i rozchodów, ewidencje oraz rejestry, do których prowadzenia, do celów 

podatkowych, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązani są podatnicy, płatnicy lub 

inkasenci; 

5)   deklaracjach - rozumie się przez to również zeznania, wykazy, zestawienia  

<, sprawozdania> oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie 

przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci; 

6)   ulgach podatkowych - rozumie się przez to przewidziane w przepisach prawa 

podatkowego zwolnienia, odliczenia, obniżki albo zmniejszenia, których zastosowanie 

powoduje obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku, z wyjątkiem 
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obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w rozumieniu 

przepisów o podatku od towarów i usług, oraz innych odliczeń stanowiących element 

konstrukcji tego podatku; 

7)   zwrocie podatku - rozumie się przez to zwrot różnicy podatku lub zwrot podatku 

naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, a także inne formy 

zwrotu podatku przewidziane w przepisach prawa podatkowego; 

8)   niepodatkowych należnościach budżetowych - rozumie się przez to niebędące podatkami i 

opłatami należności stanowiące dochód budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego, wynikające ze stosunków publicznoprawnych; 

9)    działalności gospodarczej - rozumie się przez to każdą działalność zarobkową w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 

poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212), w tym wykonywanie wolnego zawodu, a także każdą 

inną działalność zarobkową wykonywaną we własnym imieniu i na własny lub cudzy 

rachunek, nawet gdy inne ustawy nie zaliczają tej działalności do działalności 

gospodarczej lub osoby wykonującej taką działalność - do przedsiębiorców; 

10)   cenie transferowej - rozumie się przez to cenę transferową w rozumieniu art. 23m ust. 1 

pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 

2018 r. poz. 1509, z późn. zm.) oraz art. 11a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o 

podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, z późn. zm.); 

11)  (1) (uchylony); 

12)  (2) (uchylony); 

13)  dokumencie elektronicznym - rozumie się przez to dokument elektroniczny, o którym 

mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 i 730); 

14)   portalu podatkowym - rozumie się przez to system teleinformatyczny administracji 

skarbowej służący do kontaktu organów podatkowych z podatnikami, płatnikami i 

inkasentami, a także ich następcami prawnymi oraz osobami trzecimi, w szczególności do 

wnoszenia podań, składania deklaracji oraz doręczania pism organów podatkowych za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej; 

15)   podaniu lub deklaracji odwzorowanych cyfrowo - rozumie się przez to dokument 

elektroniczny będący kopią elektroniczną podania lub deklaracji, złożonych w 

jednostkach organizacyjnych administracji skarbowej w postaci innej niż elektroniczna, 

który został wprowadzony do systemu teleinformatycznego Szefa Krajowej Administracji 
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Skarbowej w sposób zapewniający niezaprzeczalność i integralność odwzorowanych 

danych; 

16)  (3) przedsiębiorstwie w spadku - rozumie się przez to przedsiębiorstwo w spadku w 

rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem 

osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. poz. 

1629); 

17)  (4) zarządzie sukcesyjnym - rozumie się przez to zarząd sukcesyjny w rozumieniu 

ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej 

i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw; 

18)   korzyści podatkowej - rozumie się przez to: 

a)  niepowstanie zobowiązania podatkowego, odsunięcie w czasie powstania zobowiązania 

podatkowego lub obniżenie jego wysokości, 

b)  powstanie lub zawyżenie straty podatkowej, 

c)  powstanie nadpłaty lub prawa do zwrotu podatku albo zawyżenie kwoty nadpłaty lub 

zwrotu podatku, 

d)  brak obowiązku pobrania podatku przez płatnika, jeżeli wynika on z okoliczności 

wskazanych w lit. a; 

19)   środkach ograniczających umowne korzyści - rozumie się przez to postanowienia 

ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów o unikaniu podwójnego 

opodatkowania oraz ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską innych umów 

międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej lub inne środki ograniczające 

lub odmawiające korzyści wynikających z tych umów. 

 

[Art. 61b. 

§ 1. Wpłata podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób 

prawnych, podatku od towarów i usług oraz niepodatkowych należności budżetowych jest 

dokonywana na rachunek urzędu skarbowego przy użyciu indywidualnego rachunku 

podatkowego identyfikującego podatnika lub płatnika (indywidualny rachunek 

podatkowy). 

§ 2. Struktura numeru indywidualnego rachunku podatkowego jest zgodna z formatem 

Numeru Rachunku Bankowego i zawiera: 

1)   sumę kontrolną; 

2)   numer rozliczeniowy jednostki organizacyjnej banku; 
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3)   identyfikator podatkowy. 

§ 3. Numer indywidualnego rachunku podatkowego jest udostępniany, po podaniu 

identyfikatora podatkowego, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub w urzędzie 

skarbowym.] 

<Art. 61b. 

§ 1. Wpłata podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych dokonywana 

na rachunek urzędu skarbowego jest realizowana przy użyciu rachunku bankowego 

urzędu skarbowego albo identyfikującego podatnika, płatnika lub urząd skarbowy 

indywidualnego rachunku podatkowego (mikrorachunek podatkowy).  

§ 2. Struktura mikrorachunku podatkowego jest zgodna z formatem Numeru Rachunku 

Bankowego i zawiera:  

1) liczbę kontrolną;  

2) numer rozliczeniowy jednostki organizacyjnej banku;  

3) numer porządkowy rachunku bankowego, w skład którego wchodzi identyfikator 

podatkowy podatnika lub płatnika albo kod urzędu skarbowego. 

§ 3. Numer mikrorachunku podatkowego jest udostępniany, po podaniu identyfikatora 

podatkowego podatnika lub płatnika, za pośrednictwem portalu podatkowego lub w 

urzędzie skarbowym. 

§ 4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze 

rozporządzenia, rodzaje podatków, opłat lub niepodatkowych należności 

budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku 

podatkowego, mając na względzie uwarunkowania techniczne i organizacyjne 

umożliwiające przekazywanie należności przy użyciu tego mikrorachunku.> 

 

[Art. 117ba. 

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

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

odpowiada solidarnie całym swoim majątkiem wraz z dostawcą towarów lub usługodawcą 

zarejestrowanym na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny, za 

jego zaległości podatkowe w części podatku od towarów i usług proporcjonalnie 

przypadającej na tę dostawę towarów lub to świadczenie usług, jeżeli zapłata należności 

za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, została dokonana 
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przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie 

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

towarów i usług, a z odrębnych przepisów wynika obowiązek dokonania zapłaty za 

pośrednictwem rachunku płatniczego. 

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

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

usługodawcą zarejestrowanym na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik 

VAT czynny albo nabywcą towarów lub usługobiorcą jest obowiązany do pobrania 

należności od nabywcy towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie 

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

usługodawcy, oraz który dokonał zapłaty tej należności przelewem na rachunek inny niż 

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

1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, odpowiada solidarnie 

całym swoim majątkiem wraz z dostawcą towarów lub usługodawcą za jego zaległości 

podatkowe w części podatku od towarów i usług proporcjonalnie przypadającej na tę 

należność, a z odrębnych przepisów wynika obowiązek dokonania zapłaty za 

pośrednictwem rachunku płatniczego. 

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

dokonał zapłaty należności przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia 

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

2004 r. o podatku od towarów i usług, i złożył zawiadomienie o zapłacie należności na ten 

rachunek do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie 

trzech dni od dnia zlecenia przelewu. 

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

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

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

działalności, a w przypadku nieposiadania stałego miejsca prowadzenia działalności - 

adres miejsca zamieszkania, podatnika dokonującego zapłaty należności; 

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

nazwisko oraz adres); 

3)   numer rachunku, na który dokonano zapłaty należności; 

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

zlecenia przelewu na ten rachunek. 
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§ 5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze 

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

sposobu prawidłowego jego wypełnienia, uwzględniając konieczność uproszczenia i 

usprawnienia procesu składania zawiadomień.] 

 

<Art. 117ba. 

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

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

odpowiada solidarnie całym swoim majątkiem wraz z dostawcą towarów lub 

usługodawcą zarejestrowanym na potrzeby podatku od towarów i usług jako 

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

usług proporcjonalnie przypadającej na tę dostawę towarów lub to świadczenie 

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

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

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

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

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

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

usługodawcą zarejestrowanym na potrzeby podatku od towarów i usług jako 

podatnik VAT czynny albo z nabywcą towarów lub usługobiorcą jest obowiązany do 

pobrania należności od nabywcy towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów lub 

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

dostawcy towarów lub usługodawcy, odpowiada solidarnie całym swoim majątkiem 

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

podatku od towarów i usług proporcjonalnie przypadającej na tę należność, jeżeli 

dokonał zapłaty tej należności przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień 

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

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

§ 3. Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli zapłata należności przez podatnika: 

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

Prawo przedsiębiorców lub  

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

przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 
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marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, a podatnik złożył przy pierwszej 

zapłacie należności przelewem na ten rachunek zawiadomienie o zapłacie należności 

na ten rachunek do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika, który 

dokonał zapłaty należności, w terminie 7 dni od dnia zlecenia przelewu, lub 

3) została dokonana przelewem na rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej: 

a) służący do dokonywania rozliczeń z tytułu nabywanych przez ten bank lub tę kasę 

wierzytelności pieniężnych lub 

b) wykorzystywany przez ten bank lub tę kasę do pobrania należności od nabywcy 

towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone 

fakturą, i przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy, 

lub  

c) prowadzony przez ten bank lub tę kasę w ramach gospodarki własnej, niebędący 

rachunkiem rozliczeniowym  

– jeżeli odpowiednio bank, spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa lub podmiot 

będący wystawcą faktury, wraz z informacją o numerze rachunku do zapłaty, 

przekazali podatnikowi informację, że rachunek wskazany do zapłaty jest 

rachunkiem, o którym mowa w lit. a, b lub c, lub 

4) została dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym 

mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, lub 

5) wynika z faktury dokumentującej czynności z tytułu wewnątrzwspólnotowego 

nabycia towarów, importu towarów, importu usług lub dostawy towarów rozliczanej 

przez nabywcę. 

§ 4. Zawiadomienie, o którym mowa w § 3 pkt 2, zawiera: 

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

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

prowadzenia działalności, a w przypadku nieposiadania stałego miejsca prowadzenia 

działalności – adres miejsca zamieszkania, podatnika, który dokonał zapłaty 

należności; 

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

imię i nazwisko oraz adres); 

3) numer rachunku, na który dokonano zapłaty należności; 



- 135 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

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

dzień zlecenia przelewu na ten rachunek. 

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

rozporządzenia, wzór zawiadomienia, o którym mowa w § 3 pkt 2, wraz z 

objaśnieniami co do sposobu prawidłowego jego wypełnienia, uwzględniając 

konieczność uproszczenia i usprawnienia procesu składania zawiadomień.> 

 

[Art. 117bb. 

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

zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.] 

 

Art. 294. 

§ 1. Do przestrzegania tajemnicy skarbowej obowiązani są: 

1)   pracownicy izb administracji skarbowej; 

1a)   funkcjonariusze; 

1b)   pracownicy Krajowej Informacji Skarbowej; 

2)   wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta, marszałek województwa oraz pracownicy 

urzędów ich obsługujących; 

3)   członkowie samorządowych kolegiów odwoławczych, a także pracownicy biur tych 

kolegiów; 

4)   minister właściwy do spraw finansów publicznych oraz pracownicy [Ministerstwa 

Finansów] <urzędu obsługującego tego ministra>; 

4a)   Szef Krajowej Administracji Skarbowej; 

5)   osoby odbywające staż, praktykę zawodową lub studencką w urzędzie obsługującym 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub w innych organach 

podatkowych; 

6)   przedstawiciele obcej władzy przebywający w siedzibach organów podatkowych, obecni 

w toku postępowania podatkowego lub obecni w toku czynności kontrolnych, w związku 

z wymianą informacji; 

7)    członkowie Rady; 

8)   
(99)

 członkowie komisji doradczej i komisji do spraw pozasądowego rozstrzygania sporów 

oraz osoby, których dotyczy spór, ich przedstawiciele i pełnomocnicy, o których mowa w 
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ustawie z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego 

opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych. 

§ 2. Osoby wymienione w § 1 są obowiązane do złożenia na piśmie przyrzeczenia 

następującej treści: 

"Przyrzekam, że będę przestrzegał tajemnicy skarbowej. Oświadczam, że są mi znane 

przepisy o odpowiedzialności karnej za ujawnienie tajemnicy skarbowej.". 

§ 3. Zachowanie tajemnicy skarbowej obowiązuje również po ustaniu zatrudnienia, 

zakończeniu stażu lub praktyki lub po ustaniu członkostwa w Radzie. 

§ 4. Do przestrzegania tajemnicy skarbowej obowiązane są również inne osoby, którym 

udostępniono informacje objęte tajemnicą skarbową, chyba że na ich ujawnienie zezwala 

przepis prawa. 

§ 5. Przepisu § 4 nie stosuje się do osób, których dotyczą informacje objęte tajemnicą 

skarbową. 

 

 

 

U S T A W A  z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 

106 i 568) 

 

Art. 42i. 

WIS, wraz z wnioskami o ich wydanie, decyzje [Szefa Krajowej Administracji Skarbowej] 

<Szefa Krajowej Administracji Skarbowej> o zmianie albo uchyleniu WIS oraz 

decyzje Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o zmianie WIS, po usunięciu danych 

identyfikujących podatnika, zamawiającego i inne podmioty wskazane we wniosku o 

wydanie WIS oraz danych objętych tajemnicą przedsiębiorstwa, są zamieszczane, bez 

zbędnej zwłoki, w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowej Informacji Skarbowej. 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, 1622, 1818 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 278) 

 

Art. 104. 
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1. Obowiązkowe składki na Fundusz Pracy, ustalone od kwot stanowiących podstawę 

wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez stosowania ograniczenia, o 

którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych, wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca, co najmniej 

minimalne wynagrodzenie za pracę opłacają: 

1)   pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne za osoby: 

a)  pozostające w stosunku pracy lub stosunku służbowym, 

b)  wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą, 

c)  wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy 

o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - 

Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz za osoby z nimi 

współpracujące, z wyłączeniem osób świadczących pracę na podstawie umowy 

uaktywniającej, o której mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w 

wieku do lat 3, 

d)  wykonujące pracę w okresie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego 

aresztowania, 

e)  pobierające stypendia sportowe, 

f)  otrzymujące świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym, świadczenie 

górnicze lub górniczy zasiłek socjalny lub wynagrodzenie przysługujące w okresie 

świadczenia górniczego, stypendium na przekwalifikowanie lub kontraktu szkoleniowego 

- przewidziane w odrębnych przepisach, 

g)  
(35)

 za żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy niespełniających warunków do nabycia 

prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej określonych w przepisach o zaopatrzeniu 

emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym 

funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 

Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, 

Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich 

rodzin, za których , po zwolnieniu ze służby lub rozwiązaniu stosunku pracy , 

odprowadzono składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od uposażenia lub 

wynagrodzenia wypłaconego w okresie służby lub stosunku pracy na podstawie 

przepisów odrębnych, 
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h)  za funkcjonariuszy, którzy w chwili zwolnienia ze służby spełniają jedynie warunki do 

nabycia prawa do policyjnej renty inwalidzkiej, w przypadku przekazania składek na 

ubezpieczenie emerytalne i rentowe; 

1a)  (uchylony); 

2)   rolnicze spółdzielnie produkcyjne, spółdzielnie kółek rolniczych lub spółdzielnie usług 

rolniczych - za swoich członków, z wyjątkiem członków, którzy wnieśli wkład gruntowy 

o powierzchni użytków rolnych większej niż 2 ha przeliczeniowe; 

3)   inne niż wymienione w pkt 1 i 2 osoby podlegające ubezpieczeniom emerytalnemu i 

rentowym lub zaopatrzeniu emerytalnemu, z wyjątkiem: 

a)  duchownych, 

b)  pobierających na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłek stały, 

c)  pobierających na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych świadczenie 

pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu 

samotnego wychowywania dziecka, 

ca)  pobierających na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 

zasiłek dla opiekuna, 

d)  podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników, 

e)  żołnierzy niezawodowych w służbie czynnej, 

f)  odbywających zastępcze formy służby wojskowej, 

g)  przebywających na urlopach wychowawczych oraz pobierających zasiłek macierzyński, 

h)  pobierających świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art. 70 ust. 6, 

i)  osób świadczących pracę na podstawie umowy uaktywniającej, o której mowa w ustawie z 

dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, 

j)  osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem, o których mowa w art. 6a ust. 1 ustawy 

z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych[.]  <,> 

<k) doktorantów z tytułu otrzymanego stypendium doktoranckiego, o którym mowa w 

art. 209 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374 i 695).> 

2. Wysokość składki na Fundusz Pracy określa ustawa budżetowa. 

3. W przypadku gdy kwoty, o których mowa w ust. 1, pochodzą z różnych źródeł, obowiązek 

opłacania składek na Fundusz Pracy powstaje wtedy, gdy łączna kwota stanowiąca 

podstawę wymiaru składek ustalona zgodnie z ust. 1 wynosi co najmniej minimalne 

wynagrodzenie za pracę. 



- 139 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

4. Osoba, do której ma zastosowanie przepis ust. 3, składa stosowne oświadczenie każdemu 

pracodawcy lub w terenowej jednostce organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 

jeżeli sama opłaca składki na ubezpieczenia społeczne. 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od 

osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja 

podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193 i 2500) 

 

Art. 21. 

1. Jeżeli podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2: 

1)   dokonał przed dniem 1 stycznia 2019 r. emisji obligacji o terminie wykupu nie krótszym 

niż rok i obligacje z tej emisji nabyła w całości spółka niemająca siedziby ani zarządu na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, powiązana z podatnikiem w sposób określony w art. 

11 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym, lub 

2)   otrzymał przed dniem 1 stycznia 2019 r. pożyczkę o terminie spłaty nie krótszym niż rok 

od spółki niemającej siedziby ani zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

powiązanej z podatnikiem w sposób określony w art. 11 ustawy zmienianej w art. 2, w 

brzmieniu dotychczasowym 

-   oraz jeżeli źródłem finansowania emisji obligacji lub pożyczki, o której mowa 

odpowiednio w pkt 1 lub 2, są środki finansowe pozyskane w wyniku emisji obligacji 

dokonanej przez spółkę, o której mowa odpowiednio w pkt 1 lub 2, podmiot ten może być 

zwolniony z obowiązków określonych w art. 41 i art. 42 ustawy zmienianej w art. 1, w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz w art. 26 ustawy zmienianej w art. 2, w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w zakresie poboru podatku od wypłat należności z 

tytułu odsetek lub dyskonta należnych od obligacji lub pożyczki, jeżeli wybierze 

zryczałtowaną formę opodatkowania tych wypłat na zasadach określonych w art. 19. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej do wymiany 

informacji podatkowych między Rzecząpospolitą Polską a państwem rezydencji 

podatkowej spółki, o której mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 1 lub 2. 

3. Zawiadomienie o wyborze opodatkowania, o którym mowa w ust. 1, składa się, w formie 

pisemnej, właściwemu naczelnika urzędu skarbowego, nie później niż do dnia 31 marca 
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2019 r. Zawiadomienie powinno zawierać w szczególności dane emitenta, 

pożyczkobiorcy, pożyczkodawcy, dane istotne dla identyfikacji emisji danej serii 

obligacji, pożyczki, miejsce emisji oraz warunki pożyczki lub emisji, mające wpływ na 

ustalenie wartości i terminu wypłaty odsetek i dyskonta. 

4. Do odsetek i dyskonta wypłaconych przez podatnika od dnia 1 stycznia 2014 r. oraz 

naliczonych do dnia wykupu obligacji lub spłaty pożyczki przepis art. 19 stosuje się 

odpowiednio. 

5. Przepis ust. 1 stosuje się do podmiotów, które: 

1)   do dnia 31 grudnia 2022 r. dokonają wygaszenia zobowiązań wynikających z emisji 

obligacji dokonanej przez spółkę niemającą siedziby ani zarządu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej albo 

2)   do dnia 31 grudnia 2022 r. dokonają przejęcia zobowiązań wynikających z emisji 

obligacji dokonanej przez spółkę niemającą siedziby ani zarządu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z wygaszeniem zobowiązań wynikających z pożyczki 

zaciągniętej przez podatnika albo z emisji dokonanej przez podatnika, albo 

3)   do celów opodatkowania podatkiem dochodowym uznają spółkę niemającą siedziby ani 

zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącą pożyczkodawcą lub nabywcą 

obligacji, na warunkach określonych w ust. 1, za podmiot niebędący rzeczywistym 

właścicielem należności wypłacanych przez podatnika z tytułu odsetek lub dyskonta. 

<5a. Podatnik, który dokonał wyboru zryczałtowanej formy opodatkowania wypłat, o 

których mowa w ust. 1, i przejął zobowiązania wynikające z emisji obligacji 

dokonanej przez spółkę niemającą siedziby ani zarządu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w sytuacji, o której mowa w ust. 5 pkt 2, może wybrać 

opodatkowanie kwoty odsetek i dyskonta wypłacanych w ramach przejętych 

zobowiązań zryczałtowanym podatkiem dochodowym, jeżeli do dnia 31 lipca 2020 r. 

lub w terminie 30 dni od dnia przejęcia tych zobowiązań:  

1) złoży w formie pisemnej właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego 

zawiadomienie o wyborze opodatkowania tym podatkiem; 

2) ustali kwotę przychodu odpowiadającą łącznej kwocie wypłat z tytułu odsetek oraz 

dyskonta, które mają zostać dokonane od dnia przejęcia zobowiązań, nie wcześniej 

niż od dnia 1 lipca 2020 r., do dnia wykupu obligacji. 
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5b. Do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym, o którym mowa w ust. 

5a, przepisy ust. 3 zdanie drugie oraz art. 19 ust. 4, 5, ust. 6 pkt 2 i ust. 8 stosuje się 

odpowiednio.> 

6. W przypadku niedotrzymania warunku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 lub 2, podatnik traci 

prawo do opodatkowania odsetek oraz dyskonta na zasadach określonych w art. 19. 

7. Od zryczałtowanego podatku dochodowego, określonego zgodnie z art. 19 ust. 6 pkt 1, 

pobiera się od podatnika, o którym mowa w ust. 1, odsetki naliczane według stawki 

odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obowiązującej w ostatnim dniu roku 

kalendarzowego, w którym dokonano wypłat odsetek lub dyskonta. 

 


