BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y
do ustawy z dnia 24 lipca 2020 r.

o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym
lub deportowanym do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich
w latach 1939–1956
(druk nr 164)

USTAWA z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób
represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz. U. z
2018 r. poz. 2099 oraz z 2019 r. poz. 1952)

Art. 8.
1. Osobie, wobec której stwierdzono nieważność orzeczenia albo wydano decyzję o
internowaniu w związku z wprowadzeniem w dniu 13 grudnia 1981 r. w Polsce stanu
wojennego, przysługuje od Skarbu Państwa odszkodowanie za poniesioną szkodę i
zadośćuczynienie za doznaną krzywdę wynikłe z wydania lub wykonania orzeczenia albo
decyzji. W razie śmierci tej osoby uprawnienie to przechodzi na małżonka, dzieci i
rodziców.
1a. (utracił moc).
1b. (uchylony).
1c. (uchylony).
1d. (utracił moc).
2. (2) Żądanie odszkodowania lub zadośćuczynienia należy zgłosić odpowiednio w sądzie
okręgowym lub wojskowym sądzie okręgowym, który wydał postanowienie o
stwierdzeniu nieważności orzeczenia, w terminie 10 lat od daty jego uprawomocnienia
się.
2a. Uprawnienia określone w ust. 1 przysługują również osobom, mieszkającym obecnie bądź
w chwili śmierci w Polsce, represjonowanym przez radzieckie organy ścigania i wymiaru
sprawiedliwości lub organy pozasądowe, działające na obecnym terytorium Polski w
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-2okresie od dnia 1 lipca 1944 r. do dnia 31 grudnia 1956 r. oraz na terytorium Polski w
granicach ustalonych w Traktacie Ryskim, w okresie od dnia 1 stycznia 1944 r. do dnia 31
grudnia 1956 r., za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego lub z
powodu takiej działalności. Żądanie odszkodowania i zadośćuczynienia należy zgłosić w
sądzie okręgowym, w którego okręgu zamieszkuje osoba składająca żądanie; sąd ten jest
właściwy do rozpoznania sprawy. Przepis art. 1 ust. 3 stosuje się odpowiednio, zaś
przepisy art. 9-11 nie mają zastosowania.
2b. Przez działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, o której mowa w ust.
2a, w odniesieniu do osób represjonowanych na terytorium Polski w granicach ustalonych
w Traktacie Ryskim poza obecnym terytorium Polski, należy rozumieć działalność w
okresie od dnia 17 września 1939 r. do dnia 5 lutego 1946 r.
2c. (3) Żądanie odszkodowania i zadośćuczynienia za szkodę i krzywdę wynikłe z wydania lub
wykonania decyzji, o której mowa w ust. 1, należy zgłosić w sądzie okręgowym, w
którego okręgu zamieszkuje osoba składająca żądanie.
2d. Odpis żądania, o którym mowa w ust. 2, sąd doręcza prokuratorowi z urzędu.
3. W postępowaniu o odszkodowanie i zadośćuczynienie mają odpowiednie zastosowanie
przepisy rozdziału 58 Kodeksu postępowania karnego, z wyjątkiem art. 555.
4. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania, jeżeli w wyniku rewizji nadzwyczajnej, kasacji lub
wznowienia postępowania prawomocnie zasądzono odszkodowanie, chyba że za jego
zastosowaniem przemawiają względy słuszności.
5. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do osób, których działalność, w okresie będącym podstawą
stwierdzenia nieważności orzeczenia albo uznania za nieważne decyzji określonej w ust.
1, stanowiła zaprzeczenie działalności na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.
<6. Przepisu ust. 2a nie stosuje się do osób, którym Szef Urzędu do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych przyznał świadczenie pieniężne na podstawie ustawy z
dnia 24 lipca 2020 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym
lub deportowanym do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach
1939–1956 (Dz. U. poz. …).>
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-3USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019
r. poz. 1387, z późn. zm.)
Art. 21.
1. Wolne od podatku dochodowego są:
1) (uchylony);
2) renty przyznane na podstawie odrębnych przepisów o zaopatrzeniu inwalidów
wojennych i wojskowych oraz ich rodzin;
3)

otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady
ustalania

wynikają

wprost

z

przepisów

odrębnych

ustaw

lub

przepisów

wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, oraz otrzymane odszkodowania
lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z
postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień
zbiorowych, regulaminów lub statutów, o których mowa w art. 9 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 i 1043), z wyjątkiem:
a) określonych w prawie pracy odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu
wypowiedzenia umowy o pracę,
b) odpraw pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów o szczególnych
zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn
niedotyczących pracowników,
c) odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia funkcjonariuszom
pozostającym w stosunku służbowym,
d) odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji,
e) odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną
działalnością gospodarczą,
f) odszkodowań

za

szkody

dotyczące

składników

majątku

związanych

z

prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są
opodatkowane według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, lub na zasadach, o
których mowa w art. 30c,
g) odszkodowań wynikających z zawartych umów lub ugód innych niż ugody
sądowe;
3a) odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane na podstawie przepisów o uznaniu
za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na
rzecz niepodległego bytu państwa polskiego;
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-43b) inne odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane na podstawie wyroku lub
ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub tej ugodzie, z wyjątkiem
odszkodowań lub zadośćuczynień:
a) otrzymanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
b) dotyczących korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie
wyrządzono;
3c) odszkodowania w postaci renty otrzymane na podstawie przepisów prawa cywilnego
w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, przez poszkodowanego,
który utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej, albo jeżeli
zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość;
3d) odszkodowania otrzymane na podstawie przepisów prawa geologicznego i
górniczego;
3e) sumy pieniężne, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o
skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu
przygotowawczym

prowadzonym

lub

nadzorowanym

przez

prokuratora

i

postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. z 2018 r. poz. 75);
4) kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, z wyjątkiem:
a) odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną
działalnością gospodarczą lub prowadzeniem działów specjalnych produkcji
rolnej, z których dochody są opodatkowane zgodnie z art. 27 ust. 1 lub art. 30c,
b) dochodu, o którym mowa w art. 24 ust. 15 i 15a;
5) (uchylony);
5a) kwoty zwracane przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych w związku z
wygaśnięciem zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego - w wysokości
wpłat wniesionych do funduszu;
6) (uchylony);
6a) wygrane w:
a) grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych,
loteriach promocyjnych, loteriach audioteksowych i loteriach fantowych, jeżeli
jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2280 zł,
b) grach na automatach, grach w karty, grach w kości, grach cylindrycznych, grach
bingo pieniężne i grach bingo fantowe
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grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej
lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
6b) (uchylony);
7) odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe;
8) świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach
rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów otrzymane na
podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, świadczenia
pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, zasiłki
porodowe otrzymane na podstawie odrębnych przepisów oraz świadczenie
wychowawcze otrzymane na podstawie przepisów o pomocy państwa w
wychowywaniu dzieci;
8a) zasiłek macierzyński otrzymany na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o
ubezpieczeniu społecznym rolników;
8b) jednorazowe świadczenie otrzymane na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r.
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473);
9) jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia dziecka, wypłacane z funduszów związków
zawodowych;
9a) zapomogi, inne niż wymienione w pkt 26, wypłacane z funduszy zakładowej lub
międzyzakładowej

organizacji

związkowej

pracownikom

należącym

do

tej

organizacji, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł;
10) wartość ubioru służbowego (umundurowania), jeżeli jego używanie należy do
obowiązków pracownika, lub ekwiwalentu pieniężnego za ten ubiór;
10a)

wartość otrzymanego ubioru reprezentacyjnego i sportowego członka polskiej

reprezentacji olimpijskiej i paraolimpijskiej oraz członka polskiej reprezentacji na
igrzyska głuchych i światowe igrzyska Olimpiad Specjalnych;
11) świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie
przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania
wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie
tych ustaw;
11a) świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, wynikające z zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym ze względu na szczególne warunki i charakter
pełnionej służby, przysługujące osobom pozostającym w stosunku służbowym,
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podstawie tych ustaw;
11b) wartość otrzymanych przez pracownika od pracodawcy bonów, talonów, kuponów
lub innych dowodów uprawniających do uzyskania na ich podstawie posiłków,
artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych, w przypadku gdy
pracodawca, mimo ciążącego na nim obowiązku wynikającego z przepisów o
bezpieczeństwie i higienie pracy, nie ma możliwości wydania pracownikom posiłków,
artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych;
12) (uchylony);
12a) (uchylony);
13) ekwiwalenty pieniężne za używane przez pracowników przy wykonywaniu pracy
narzędzia, materiały lub sprzęt, stanowiące ich własność;
14) kwoty otrzymywane przez pracowników z tytułu zwrotu kosztów przeniesienia
służbowego oraz zasiłków na zagospodarowanie i osiedlenie w związku z
przeniesieniem służbowym, do wysokości 200% wynagrodzenia należnego za miesiąc,
w którym nastąpiło przeniesienie;
14a) wartość świadczenia otrzymanego przez pracownika z tytułu organizowanego przez
pracodawcę dowozu pracowników autobusem w rozumieniu art. 2 pkt 41 ustawy z
dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z
późn. zm.);
15) świadczenia osób otrzymywane z tytułu odbywania lub pełnienia:
a)

niezawodowej służby wojskowej lub jej form równorzędnych, z wyjątkiem
okresowej służby wojskowej oraz służby przygotowawczej,

b) służby zastępczej
- przyznane na podstawie odrębnych przepisów;
16) diety i inne należności za czas:
a) podróży służbowej pracownika,
b) podróży osoby niebędącej pracownikiem
- do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez
ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków
ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej
lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na
obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 13;
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czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich - do
wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 3000 zł;
17a)

kwoty stanowiące zwrot kosztów przysługujący członkom Rady Mediów

Narodowych;
18) dodatek za rozłąkę przysługujący na podstawie odrębnych ustaw, przepisów
wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw lub układów zbiorowych pracy, do
wysokości diet za czas podróży służbowej na obszarze kraju, określonych w
przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących
pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery
budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju;
19) wartość świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania
pracowników, z zastrzeżeniem ust. 14 - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie
kwoty 500 zł;
20) część przychodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, przebywających czasowo za
granicą i uzyskujących przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy
nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, za każdy dzień pobytu za granicą, w
którym podatnik pozostawał w stosunku służbowym, stosunku pracy, pracy nakładczej
oraz spółdzielczym stosunku pracy, w kwocie odpowiadającej 30% diety, określonej
w

przepisach

w

sprawie

wysokości

oraz

warunków

ustalania

należności

przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej
jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, z
zastrzeżeniem ust. 15;
20a) (uchylony);
21) (uchylony);
22) (uchylony);
23) (uchylony);
23a) część dochodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, przebywających czasowo za
granicą i uzyskujących dochody z tytułu:
a) stypendiów - w wysokości stanowiącej równowartość diety z tytułu podróży
służbowych poza granicami kraju, określonej w przepisach w sprawie wysokości
oraz

warunków

ustalania

należności

przysługujących

pracownikowi

zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z
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otrzymywane stypendium,
b) ryczałtów na koszty utrzymania i zakwaterowania wypłacanych z budżetu państwa
w związku ze skierowaniem do pracy dydaktycznej w szkołach i ośrodkach
akademickich za granicą, przyznanych na podstawie odrębnych przepisów;
23b) zwrot kosztów poniesionych przez pracownika z tytułu używania pojazdów
stanowiących własność pracownika, dla potrzeb zakładu pracy, w jazdach lokalnych,
jeżeli obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy albo możliwość
przyznania prawa do zwrotu tych kosztów wynika wprost z przepisów innych ustaw do

wysokości

miesięcznego

ryczałtu

pieniężnego

albo

do

wysokości

nieprzekraczającej kwoty ustalonej przy zastosowaniu stawek za 1 kilometr przebiegu
pojazdu, określonych w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra,
jeżeli przebieg pojazdu, z wyłączeniem wypłat ryczałtu pieniężnego, jest
udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu prowadzonej przez pracownika;
przepis art. 23 ust. 7 stosuje się odpowiednio;
23c)

(13)

dochody marynarzy, którzy są obywatelami państwa członkowskiego Unii

Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uzyskane z tytułu pracy na statkach morskich podnoszących banderę państwa
członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego używanych do przewozu ładunku lub pasażerów w żegludze
międzynarodowej, jeżeli była ona w danym roku podatkowym wykonywana łącznie
przez okres co najmniej 183 dni, z wyjątkiem pracy wykonywanej na:
a) holownikach, na których mniej niż 50% czasu pracy faktycznie wykonywanej
przez holownik w ciągu roku stanowił przewóz ładunku lub pasażerów drogą
morską,
b) pogłębiarkach, na których mniej niż 50% czasu pracy faktycznie wykonywanej
przez pogłębiarkę w ciągu roku stanowił przewóz wydobytego materiału drogą
morską;
24)

świadczenia, dodatki i inne kwoty oraz wartość nieodpłatnych świadczeń lub
świadczeń częściowo odpłatnych z tytułu szkolenia, o których mowa w art. 31, art. 44
ust. 1, art. 80 ust. 1 i 1a, art. 81, art. 83 ust. 1 i 4, art. 84 pkt 2 i 3, art. 140 ust. 1 pkt 1 i
art. 156 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 i 924), oraz środki finansowe na utrzymanie
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których mowa w art. 83 ust. 2 i art. 84 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w części przysługującej na
umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka dzieci i osoby, które
osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej;
25) ryczałt energetyczny dla kombatantów;
25a) dodatek kompensacyjny przyznany na podstawie ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r.
o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i
okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 276 oraz z 2019 r. poz. 752);
25b) ryczałt energetyczny, świadczenie pieniężne i pomoc pieniężna wypłacane osobom
uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu
pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań
wojennych (Dz. U. poz. 1824, z 2010 r. poz. 1465, z 2011 r. poz. 696 oraz z 2019 r.
poz. 752);
25c) świadczenie pieniężne lub pomoc pieniężna przyznane na podstawie przepisów
ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz
osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 690 oraz z
2019 r. poz. 730, 752 i 992);
25d) świadczenia pieniężne przyznawane na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada
2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. poz.
2529);
26)

zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk
żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci:
a) z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z funduszy
związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez
właściwego ministra - niezależnie od ich wysokości,
b) z innych źródeł - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty
6000 zł;

26a) świadczenia otrzymane z tytułu jednorazowej pomocy materialnej finansowanej ze
środków budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego w
związku z zaistniałym zdarzeniem losowym;
26b) kwoty stanowiące zwrot kosztów z tytułu opieki nad dzieckiem lub osobą zależną,
otrzymane na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych do
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terytorialnego, Funduszu Pracy lub z budżetu Unii Europejskiej;
27) otrzymywane zgodnie z odrębnymi przepisami świadczenia na:
a) rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą osób niepełnosprawnych ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z zakładowych
funduszy rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub zakładowych funduszy
aktywności,
b) doraźną lub okresową pomoc pieniężną dla kombatantów oraz pozostałych po nich
członków rodzin ze środków, o których mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r.
o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i
okresu powojennego;
28) przychody uzyskane z odpłatnego zbycia nieruchomości, ich części lub udziału w
nieruchomościach, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie
dotyczy przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia gruntów, które w związku z tym
odpłatnym zbyciem utraciły charakter rolny;
29) przychody uzyskane z tytułu odszkodowania wypłacanego stosownie do przepisów o
gospodarce nieruchomościami lub z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości na cele
uzasadniające jej wywłaszczenie oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości w związku z
realizacją przez nabywcę prawa pierwokupu, stosownie do przepisów o gospodarce
nieruchomościami; nie dotyczy to przypadków, gdy właściciel nieruchomości, o której
mowa w zdaniu pierwszym, nabył jej własność w okresie 2 lat przed wszczęciem
postępowania wywłaszczeniowego bądź odpłatnym zbyciem nieruchomości za cenę
niższą o co najmniej 50% od wysokości uzyskanego odszkodowania lub ceny zbycia
nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie lub w związku z realizacją
prawa pierwokupu;
29a) przychody uzyskane z tytułu:
a) odszkodowania wypłacanego stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia
2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów
budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1345 oraz z 2019 r. poz. 730), w tym z tytułu wywłaszczenia
nieruchomości; nie dotyczy to przypadków, gdy właściciel nieruchomości, o której
mowa w zdaniu pierwszym, nabył jej własność w okresie 2 lat przed wszczęciem
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- 11 postępowania wywłaszczeniowego za cenę niższą o co najmniej 50% od
wysokości uzyskanego odszkodowania,
b) odpłatnego zbycia nieruchomości lub jej części na podstawie przepisów ustawy z
dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i
rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
działania żywiołu,
c) odstąpienia od obowiązku wniesienia dopłaty, o którym mowa w art. 13h ust. 4
ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i
rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
działania żywiołu;
29b)

odszkodowania za szkody w środku trwałym, z wyłączeniem samochodu

osobowego, w części wydatkowanej w roku podatkowym lub w roku bezpośrednio po
nim następującym na remont tego środka trwałego albo na zakup lub na wytworzenie
we własnym zakresie środka trwałego zaliczonego zgodnie z Klasyfikacją Środków
Trwałych (KŚT) wydaną na podstawie odrębnych przepisów, zwaną dalej
"Klasyfikacją", do tego samego rodzaju co środek trwały, z którym związana była ta
szkoda, przy czym przepis art. 23 ust. 1 pkt 45 stosuje się odpowiednio;
30) przychody uzyskane z tytułu sprzedaży prawa wieczystego użytkowania oraz
nieruchomości nabytych stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami w
zamian za mienie pozostawione za granicą;
30a) przychody uzyskane z tytułu:
a) realizacji prawa do rekompensaty na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o
realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza
obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2097), przez
osoby uprawnione na podstawie tej ustawy,
b) sprzedaży nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, nabytych w
związku z realizacją prawa do rekompensaty, o której mowa w lit. a, do wysokości
odpowiadającej procentowemu udziałowi wartości tej rekompensaty w cenie
nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego z dnia nabycia nieruchomości
lub prawa użytkowania wieczystego;
31) (uchylony);
32) (uchylony);
32a) (uchylony);
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- 12 32b) przychody z zamiany rzeczy lub praw, jeżeli z tytułu jednej umowy nie
przekraczają kwoty 6000 zł;
33) (uchylony);
34) (uchylony);
35) (uchylony);
36) dochody z tytułu prowadzenia szkół w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w
części wydatkowanej na cele szkoły w roku podatkowym lub w roku po nim
następującym;
37) dochody z tytułu urządzania przez uprawniony podmiot mający siedzibę na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej loterii fantowych i gry bingo fantowe na
podstawie zezwolenia wydanego na mocy odrębnych przepisów, o ile zostały
przeznaczone na realizację określonych w zezwoleniu i regulaminie gry celów
społecznie użytecznych;
38) świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich
uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub
spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych, do wysokości
nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3000 zł;
39) stypendia i zapomogi, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce, oraz stypendia otrzymywane w ramach programów lub
przedsięwzięć, o których mowa w art. 376 ust. 1 tej ustawy; w przypadku stypendiów
przyznawanych przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą państwową ani
samorządową osobą prawną zwolnienie ma zastosowanie, o ile zasady ich
przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa
wyższego i nauki;
39a) stypendia i inne środki finansowe, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z
dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Dz. U. poz. 1530
oraz z 2018 r. poz. 1669);
39b)

stypendia przyznawane przez instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz

instytuty badawcze, z ich funduszy stypendialnych;
39c) stypendia, o których mowa w art. 70b ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej
Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r. poz. 1183);
39d)

stypendia i inne świadczenia otrzymywane w ramach programu wymiany

stypendialnej Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta;
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40)

formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu
terytorialnego oraz ze środków własnych szkół przyznane na podstawie przepisów o
systemie oświaty oraz inne stypendia za wyniki w nauce, których zasady
przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw oświaty i
wychowania;
40a)

nagrody wypłacane przez Polski Komitet Olimpijski i Polski Komitet

Paraolimpijski za uzyskanie wyników na igrzyskach olimpijskich i paraolimpijskich
oraz nagrody wypłacane przez Polski Związek Sportu Niesłyszących za uzyskanie
wyników na igrzyskach głuchych;
40b) stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały
określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz
stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje, o których mowa w
art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, na podstawie regulaminów
zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do publicznej wiadomości za
pomocą Internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla
zainteresowanych

w

pomieszczeniach ogólnie dostępnych

- do

wysokości

nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3800 zł;
40c) zwrot kosztów przejazdu, o których mowa w art. 39 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;
40d) (uchylony);
40e) świadczenie pieniężne ze środków budżetu państwa, przysługujące na podstawie
art. 36 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669);
41) (uchylony);
42) (uchylony);
43) dochody uzyskane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, w budynkach mieszkalnych
położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym
na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, jeżeli liczba
wynajmowanych pokoi nie przekracza 5;
44) przychody członków Ochotniczych Straży Pożarnych, uzyskane z tytułu uczestnictwa
w szkoleniach, akcjach ratowniczych i akcjach związanych z likwidowaniem klęsk
żywiołowych;
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- 14 45) świadczenie pieniężne i pomoc pieniężna przyznane na podstawie ustawy z dnia 31
maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w
obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1168);
<45a) świadczenie pieniężne przyznane na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2020 r. o
świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym
do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1939–1956 (Dz. U.
poz. …);>
pominięto pkt 46 – 148 oraz ust. 1a – 39
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