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 28 października 2020 r.

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 248)

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020
r. poz. 1406, 1492 i 1565)
Art. 2.
1. Przepisów ustawy nie stosuje się do:
[1)

przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych
produkcji rolnej;

2) przychodów z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach;]
<1) przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów
specjalnych produkcji rolnej oraz dochodów opodatkowanych ryczałtem od
dochodów spółek kapitałowych;
2) przychodów z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach, z wyjątkiem
dochodów opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych;>
3) przychodów wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie
skutecznej umowy;
4) przychodów (dochodów) przedsiębiorcy żeglugowego opodatkowanych na zasadach
wynikających z ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (Dz. U. z
2019 r. poz. 31 i 1495), z zastrzeżeniem art. 9 ust. 1a;
5) przychodów przedsiębiorcy okrętowego opodatkowanych na zasadach wynikających z
ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów
komplementarnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1084), z zastrzeżeniem art. 9 ust. 1a;
6)

wypłat, o których mowa w art. 27 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie
sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z
sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. poz. 1629 oraz z 2019 r. poz. 1495).
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-22. Działalnością rolniczą w rozumieniu ust. 1 pkt 1 jest działalność polegająca na
wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym
(naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja
materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja
warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów
uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i
owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla
ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych
zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co
najmniej:
1) miesiąc - w przypadku roślin,
2) 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi i kaczek,
3) 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
4) 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt
- licząc od dnia nabycia.
3. Działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach
foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermowa hodowla i
chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt
futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla
jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza
gospodarstwem rolnym.
4. Ilekroć w ustawie jest mowa o gospodarstwie rolnym, oznacza to gospodarstwo rolne w
rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym.
5. Nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w
rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2.
6. Jeżeli rozmiary działów specjalnych produkcji rolnej przekraczają wielkości określone w
załączniku nr 2, opodatkowaniu podlegają dochody uzyskane w roku podatkowym z całej
powierzchni upraw lub wszystkich jednostek produkcji.

Art. 7.
1. Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę
dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł
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-3przychodów. W przypadkach, o których mowa w art. 21, art. 22 i art. 24b, przedmiotem
opodatkowania jest przychód.
2. Dochodem ze źródła przychodów, z zastrzeżeniem art. 11c, art. 11i, art. 24a, art. 24b, art.
24d i art. 24f, jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła przychodów nad
kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania
przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.
3. Przy ustalaniu dochodu, o którym mowa w ust. 1, stanowiącego podstawę opodatkowania
nie uwzględnia się:
1) przychodów ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu
podatkiem dochodowym albo są wolne od podatku;
2)

przychodów wymienionych w art. 21, art. 22 i art. 24b, przy czym w przypadku
podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, prowadzących działalność poprzez
położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład uwzględnia się
przychody wymienione w art. 21, jeżeli są związane z działalnością zakładu;

2a) straty poniesionej ze źródła przychodów;
3) kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w pkt 1 i 2, przy czym w przypadku
podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, prowadzących działalność poprzez
położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład uwzględnia się
koszty uzyskania przychodów wymienionych w art. 21, jeżeli przychody te zostały
uwzględnione przez podatnika przy ustalaniu dochodu przypadającego na zagraniczny
zakład;
4) strat przedsiębiorców przekształcanych, łączonych, przejmowanych lub dzielonych w razie przekształcenia formy prawnej, łączenia lub podziału przedsiębiorców, z
wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę;
5) strat przedsiębiorstw państwowych przejmowanych lub nabywanych na podstawie
przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji;
6) strat instytucji kredytowej związanych z działalnością oddziału tej instytucji, którego
składniki majątkowe zostały wniesione do spółki tytułem wkładu niepieniężnego na
utworzenie banku na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo
bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2357 oraz z 2020 r. poz. 284, 288, 321 i 1086).
4. Przy ustalaniu straty nie uwzględnia się przychodów i kosztów uzyskania przychodów, o
których mowa w ust. 3, a w razie przekształcenia formy prawnej, łączenia lub podziału
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-4przedsiębiorców,

także

straty

przedsiębiorców

przekształcanych,

łączonych,

przejmowanych lub dzielonych, z wyjątkiem spółek przekształconych w inne spółki.
4a. Przy ustalaniu straty nie uwzględnia się również strat przedsiębiorstw państwowych
przejmowanych lub nabywanych na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji
oraz strat instytucji kredytowej związanych z działalnością oddziału tej instytucji, którego
składniki majątkowe zostały wniesione do spółki tytułem wkładu niepieniężnego na
utworzenie banku na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo
bankowe.
5. O wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, podatnik może:
1) obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie
następujących pięciu latach podatkowych, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek
z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty, albo
2) obniżyć jednorazowo dochód uzyskany z tego źródła w jednym z najbliższych kolejno
po sobie następujących pięciu lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5 000 000
zł, nieodliczona kwota podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego
okresu, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć
50% wysokości tej straty.
6. Przepis ust. 5 nie ma zastosowania do strat z odpłatnego zbycia walut wirtualnych.
<7.

Podatnik,

który

w

latach

podatkowych

poprzedzających

pierwszy

rok

opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych osiągnął stratę ze
źródła przychodów i nabył prawo do jej odliczenia na podstawie ust. 5:
1) może obniżyć o wysokość tej nieodliczonej straty dochód ze źródła przychodów
uzyskany w 2 latach podatkowych bezpośrednio poprzedzających pierwszy rok
opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych, pod warunkiem
stosowania tego opodatkowania przez okres co najmniej 4 lat podatkowych;
2) traci prawo do tego odliczenia, począwszy od pierwszego roku opodatkowania
ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych.
8. W przypadku niedotrzymania warunku, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, podatnik traci
prawo do dokonania obniżenia określonego w tym przepisie od dnia, w którym
skorzystał z tego obniżenia, oraz jest obowiązany do zapłaty podatku wraz z
odsetkami za zwłokę.>

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

-5<Art. 7aa.
1. Podatnik, który wybrał opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych,
jest obowiązany:
1) w rozliczeniu za rok podatkowy poprzedzający pierwszy rok opodatkowania
ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych:
a) zaliczyć do przychodów, o których mowa w art. 12 ust. 1:
 przychody uwzględnione, zgodnie z przepisami o rachunkowości, w wyniku
finansowym netto podatnika za lata podatkowe poprzedzające pierwszy rok
opodatkowania

ryczałtem

od

dochodów

spółek

kapitałowych,

jeżeli

dotychczas nie zostały zaliczone do przychodów, o których mowa w art. 12
ust. 1, oraz
 koszty zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15
ust. 1, w latach podatkowych poprzedzających pierwszy rok opodatkowania
ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych, jeżeli dotychczas nie zostały
uwzględnione w wyniku finansowym netto podatnika zgodnie z przepisami o
rachunkowości, oraz
b) zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 ust. 1:
 przychody zaliczone do przychodów, o których mowa w art. 12 ust. 1, w
latach podatkowych poprzedzających pierwszy rok opodatkowania
ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych, jeżeli dotychczas nie zostały
uwzględnione w wyniku finansowym netto podatnika zgodnie z przepisami
o rachunkowości, oraz
 koszty uwzględnione, zgodnie z przepisami o rachunkowości, w wyniku
finansowym netto podatnika za lata podatkowe poprzedzające pierwszy rok
opodatkowania

ryczałtem

od

dochodów

spółek

kapitałowych,

jeżeli

dotychczas nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, o których
mowa w art. 15 ust. 1, oraz
c) ustalić dochód z przekształcenia  w przypadku podatnika utworzonego w
wyniku przekształcenia spółki, którego pierwszy rok podatkowy po
przekształceniu

jest

jednocześnie

pierwszym

ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych, oraz
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-62) wyodrębnić w kapitale własnym na ostatni dzień roku podatkowego
poprzedzającego pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek
kapitałowych:
a) kwotę zysków niepodzielonych i kwotę zysków podzielonych odniesione na
kapitały,

wypracowanych

w

latach

poprzedzających

pierwszy

rok

opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych oraz
b) kwotę niepokrytych strat poniesionych w latach poprzedzających pierwszy
rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych.
2. Przepisów ust. 1 pkt 1 lit. a i b nie stosuje się do przychodów, o których mowa w art.
12 ust. 4, oraz kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów.
3. Jeżeli po uwzględnieniu przychodów, kosztów lub dochodu, o których mowa w ust. 1
pkt 1, wysokość zobowiązania podatkowego należnego za rok podatkowy wzrośnie o
co najmniej 50% w porównaniu do zobowiązania podatkowego, jakie powstałoby,
gdyby nie uwzględniono tych przychodów, kosztów lub dochodu, powstałą w ten
sposób nadwyżkę zobowiązania podatkowego podatnik może zapłacić w częściach w
okresie nie dłuższym niż 3 lata, licząc od końca roku podatkowego poprzedzającego
pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych.
O sposobie przyjętego rozliczenia podatnik informuje w zeznaniu, o którym mowa w
art. 27 ust. 1.
4. Dochodem z przekształcenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, jest nadwyżka
wartości rynkowej składników majątku, ustalonej na dzień przekształcenia, ponad
ich wartość podatkową ustaloną na ten dzień.
5. Wartość rynkową składnika majątku, o której mowa w ust. 4, określa się:
1) zgodnie z art. 14 ust. 2 – w przypadku papierów wartościowych oraz składników
majątku, z których przeniesieniem nie wiąże się zmiana istotnych ekonomicznie
funkcji, aktywów lub ryzyk;
2) zgodnie z art. 11c – w przypadkach innych niż określone w pkt 1.
6. Przez wartość podatkową składnika majątku, o której mowa w ust. 4, rozumie się
wartość niezaliczoną uprzednio w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania
przychodów w rozumieniu art. 15 lub w rozumieniu art. 22 ustawy z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, 1291,
1428, 1492, 1565 i …), jaka zostałaby przyjęta przez podatnika za taki koszt, gdyby
składnik ten został przez niego odpłatnie zbyty.
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strat, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, w sprawozdaniach finansowych sporządzanych
zgodnie z przepisami o rachunkowości w okresie od roku, w którym dokonano tego
wyodrębnienia, do roku, w którym wypłacone zostały te zyski lub pokryte zostały te
straty.
8. Przepisy ust. 1, 2 i 4–7 stosuje się odpowiednio do podatnika utworzonego z
przekształcenia w spółkę przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we
własnym imieniu działalność gospodarczą albo spółki niebędącej osobą prawną.
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, podatnik:
1) przy zaliczeniu przychodów i kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i b,
uwzględnia przychody i koszty ustalone dla celów podatku dochodowego
rozliczane przez wspólników spółki niebędącej osobą prawną na podstawie art. 5
lub na podstawie art. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych;
2) wykazuje przychody, koszty i dochód, o których mowa w ust. 1, w zeznaniu, o
którym mowa w art. 27 ust. 1, składanym do końca trzeciego miesiąca pierwszego
roku opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych;
3) ustala podatek według stawki, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1;
4) dokonuje zapłaty podatku w częściach w okresie nie dłuższym niż 2 lata, licząc od
końca pierwszego roku opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek
kapitałowych.>
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:
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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;]
<4e) równowartość odpisów aktualizujących wartość należności, zaliczonych
uprzednio do kosztów uzyskania przychodów lub potrąconych dla celów
ustalenia zysku (straty) netto w okresie opodatkowania ryczałtem od dochodów
spółek kapitałowych  w przypadku ustania przyczyn, dla których dokonano
tych odpisów;>
4f) w przypadku obniżenia lub zwrotu podatku od towarów i usług lub zwrotu podatku
akcyzowego zgodnie z odrębnymi przepisami - naliczony podatek od towarów i usług
lub zwrócony podatek akcyzowy, w tej części, w której podatek uprzednio został
zaliczony do kosztów uzyskania przychodów;
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
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-9- 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;]
<5a) równowartość rozwiązanych lub zmniejszonych rezerw, o których mowa w art.
16 ust. 1 pkt 27, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów lub
potrąconych dla celów ustalenia zysku (straty) netto w okresie opodatkowania
ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych;>
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;
<6b) równowartość zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów kwot
odpisanych lub wypłaconych z funduszu, o którym mowa w art. 15 ust. 1hb, na
cele inne niż cele inwestycyjne, o których mowa w art. 28g ust. 1 i 2, lub na te cele
inwestycyjne, ale sfinansowanych lub zwróconych podatnikowi w jakiejkolwiek
formie;
6c) równowartość środków zgromadzonych na funduszu, o którym mowa w art. 15
ust. 1hb, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli w roku
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- 10 podatkowym podatnik nie spełnił warunków, o których mowa w art. 28j ust. 1
pkt 16;
6d) równowartość środków zgromadzonych na funduszu, o którym mowa w art. 15
ust.

1hb,

zaliczonych

uprzednio

do

kosztów

uzyskania

przychodów,

odpowiadająca kwocie niewydatkowanej zgodnie z art. 15 ust. 1hb pkt 4, chyba
że środki te zostały zaliczone do przychodów na podstawie pkt 6c;>
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 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:
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- 11 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 2020 r. poz. 1114)
[.] <;>
<12) przychody powstałe w okresie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek
kapitałowych w części nieuwzględnionej w wyniku finansowym netto podatnika
za dowolny rok tego okresu zgodnie z przepisami o rachunkowości.>
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.
<1aa. Przychody, o których mowa w ust. 1 pkt 6c i 6d, powstają w ostatnim dniu roku
podatkowego, w którym podatnik nie spełnił warunków, o których mowa
odpowiednio w art. 28j ust. 1 pkt 1–6 i art. 15 ust. 1hb pkt 4.
1ab. W przypadku powstania przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 6b–6d,
podatnik jest obowiązany w dniu ich powstania wpłacić do urzędu skarbowego
kwotę odsetek naliczonych od dnia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów
odpisów na fundusz, o którym mowa w art. 15 ust. 1hb, do dnia powstania tego
przychodu, według stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
obowiązującej w dniu dokonania odpisu. Naliczoną kwotę odsetek podatnik
wykazuje w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1.>
1b. Przychód określony w ust. 1 pkt 7 powstaje w dniu:
1) zarejestrowania spółki, spółdzielni albo
2) wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki, albo
2a) przeniesienia na spółkę własności przedmiotu wkładu - w przypadku gdy spółka lub
podwyższenie kapitału spółki nie podlegają obowiązkowi rejestracji we właściwym
rejestrze zgodnie z przepisami państwa, w którym spółka ma siedzibę lub zarząd, albo
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- 12 3) wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji związane jest z warunkowym
podwyższeniem kapitału zakładowego, albo
4) podjęcia uchwały o przyjęciu w poczet członków spółdzielni.
5) (uchylony).
1c. (uchylony).
1d. Przepisy ust. 1 pkt 4d, 4e i 5a stosuje się odpowiednio do tworzonych przez podatników
stosujących MSR odpisów na utratę wartości należności, w zakresie i na zasadach
określonych tymi przepisami.
1e. W odniesieniu do transakcji kontrolowanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 6 przepis
ust. 1 pkt 2 stosuje się z uwzględnieniem art. 11c.
2. Przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego
przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień
uzyskania przychodu.
2a. (uchylony).
3. Za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji
rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, a także za przychody uzyskane z zysków
kapitałowych, z wyłączeniem przychodów, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1, uważa
się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po
wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.
3a. Za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust.
3c-3g oraz 3j-3m, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania
usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:
1) wystawienia faktury albo
2) uregulowania należności.
3aa. 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 [.] <;>
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- 13 <3) korektę cen transferowych, o której mowa w art. 11e, dokonaną w okresie
opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych, jeżeli nie została
uwzględniona w wyniku finansowym netto podatnika za dowolny rok tego okresu
zgodnie z przepisami o rachunkowości i nie dotyczy transakcji dokonywanych w
tym okresie.>
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.
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
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- 14 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, 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:
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- 15 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;
6a) zwróconych innych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów;
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- 16 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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- 17 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
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- 18 na poczet ceny sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
Skarbu Państwa;
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 publicznoprywatnym, 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;
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- 19 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 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 [.] <;>
<28) przychodów uzyskanych w okresie opodatkowania ryczałtem od dochodów
spółek kapitałowych, które zostały uwzględnione w wyniku finansowym netto
podatnika za dowolny rok tego okresu zgodnie z przepisami o rachunkowości.>
4a. (uchylony).
4b. W przypadku umowy najmu lub dzierżawy rzeczy albo praw majątkowych oraz umów o
podobnym charakterze, jeżeli wynajmujący lub wydzierżawiający przeniósł na rzecz
osoby trzeciej wierzytelności z tytułu opłat wynikających z takich umów, a umowy te
między stronami nie wygasają, do przychodów wynajmującego lub wydzierżawiającego
nie zalicza się kwot wypłaconych przez osobę trzecią z tytułu przeniesienia
wierzytelności. Opłaty ponoszone przez najemcę lub dzierżawcę na rzecz osoby trzeciej
stanowią przychód wynajmującego lub wydzierżawiającego w dniu wymagalności
zapłaty.
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- 20 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;
2) na rachunku papierów wartościowych zbywcy dokonano, na potrzeby dokonania
rozrachunku, zapisu papierów wartościowych będących przedmiotem krótkiej
sprzedaży, nie później niż na dzień rozrachunku - w pozostałych przypadkach.
4d. Jeżeli spółka nabywa od wspólnika innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w
zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje jej wspólnikowi własne udziały
(akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikowi tej innej
spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10%
wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej
- wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:
1) spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której
udziały (akcje) są nabywane, albo
2) spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której
udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce
- do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikowi tej
innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że
podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii
Europejskiej

lub

innym

państwie

należącym

do

Europejskiego

Obszaru

Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce
ich osiągnięcia (wymiana udziałów).
4e. Przepisu ust. 4 pkt 15 lit. c tiret pierwsze nie stosuje się do przychodów ze zbycia
wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek) w części dotyczącej odsetek od tych
kredytów (pożyczek).
4f. Przychód ze zbycia funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy
inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny na podstawie umowy o
subpartycypację praw do strumienia pieniądza w części sekurytyzowanych wierzytelności
z tytułu kredytów (pożyczek) objętych umową o subpartycypację powstaje w dacie
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- 21 wymagalności rat kapitałowych tych wierzytelności lub w dacie ich zapłaty, jeżeli zapłata
nastąpiła przed upływem terminu wymagalności. Przychodem jest kwota uzyskana z
tytułu zbycia praw do strumienia pieniądza w części odpowiadającej udziałowi, jaki
stanowi wymagalna lub zapłacona rata kapitałowa w kwocie stanowiącej sumę rat
kapitałowych wierzytelności z tytułu kapitałowej części kredytów (pożyczek) objętych
umową o subpartycypację.
4g. Przez środki pieniężne, o których mowa w ust. 4 pkt 3a, rozumie się również wartość
wierzytelności uprzednio zarachowanej jako przychód należny, pomniejszonej o należny
podatek od towarów i usług, oraz wierzytelności z tytułu udzielonej przez spółkę
niebędącą osobą prawną pożyczki - z wyjątkiem wierzytelności z tytułu odsetek od
opóźnionej zapłaty oraz wierzytelności z tytułu odsetek od takiej pożyczki, jeżeli
wierzytelności te zostały spłacone na rzecz otrzymującego je wspólnika.
4h. Przepisu ust. 4 pkt 1 nie stosuje się do przychodów, o których mowa w ust. 3g.
4i. W przypadku gdy podatnik, który na podstawie umowy zawartej z dostawcą towarów lub
usługodawcą zarejestrowanym na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik
VAT czynny albo 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.
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
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- 22 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
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:
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- 23 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. 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.
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
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- 24 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. 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. Jeżeli połączenie funduszy inwestycyjnych zamkniętych w rozumieniu ustawy o
funduszach inwestycyjnych nie zostało przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn
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
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- 25 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. 15.
1. Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze
źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z
wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Koszty poniesione w walutach obcych
przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z
ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.
1a. (uchylony).
1aa. Kosztem uzyskania przychodów jest również wniesiona opłata recyklingowa, o której
mowa w art. 40c ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i
odpadami opakowaniowymi.
1ab. Przy ustalaniu wysokości kosztów uzyskania przychodów uwzględnia się:
1) korektę cen transferowych zmniejszającą koszty uzyskania przychodów, mającą na
celu spełnienie wymogów, o których mowa w art. 11c, poprzez prawidłowe
zastosowanie metod, o których mowa w art. 11d ust. 1-3, spełniającą warunki, o
których mowa w art. 11e pkt 1 i 2;
2) korektę cen transferowych zwiększającą koszty uzyskania przychodów, mającą na
celu spełnienie wymogów, o których mowa w art. 11c, poprzez prawidłowe
zastosowanie metod, o których mowa w art. 11d ust. 1-3, spełniającą warunki, o
których mowa w art. 11e pkt 1-5 [.] <;>
<3) korektę cen transferowych, o której mowa w art. 11e, dokonaną w okresie
opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych, jeżeli nie została
uwzględniona w wyniku finansowym netto podatnika za dowolny rok tego okresu
zgodnie z przepisami o rachunkowości i nie dotyczy transakcji dokonywanych w
tym okresie.>
1b. U ubezpieczycieli kosztem uzyskania przychodów za rok podatkowy są koszty ustalone
zgodnie z ust. 1, a także:
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- 26 1) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe utworzone dla celów rachunkowości zgodnie z
odrębnymi przepisami - do wysokości stanowiącej przyrost tych rezerw na koniec
roku podatkowego w stosunku do ich stanu na początek roku; przy ustalaniu zaliczek,
o których mowa w art. 25, kosztem uzyskania przychodu jest przyrost stanu rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych utworzonych dla celów rachunkowości na koniec
okresu, za który wpłacana jest zaliczka, w stosunku do stanu tych rezerw na początek
roku podatkowego;
2) odpisy na fundusz prewencyjny w wysokości określonej w odrębnych przepisach,
jeżeli równowartość odpisów zwiększy środki funduszu;
3) (uchylony).
1c. (uchylony).
1d. Kosztami uzyskania przychodów są również wydatki poniesione przez pracodawcę na
zapewnienie prawidłowej realizacji pracowniczego programu emerytalnego w rozumieniu
przepisów o pracowniczych programach emerytalnych.
1da. Kosztami uzyskania przychodów są również wydatki poniesione przez podmiot
zatrudniający na zapewnienie prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z ustawy
o pracowniczych planach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 4ga.
1e. W powszechnych towarzystwach emerytalnych kosztem uzyskania przychodów w roku
podatkowym są koszty ustalone zgodnie z ust. 1, a także:
1) wydatki poniesione na pokrycie kosztów działalności otwartego funduszu
emerytalnego;
2) kwoty przekazane na rachunek rezerwowy otwartego funduszu emerytalnego;
3) wydatki poniesione na pokrycie niedoboru w otwartym funduszu emerytalnym, jeżeli
środki zgromadzone na rachunku rezerwowym tego funduszu są niewystarczające na
pokrycie tego niedoboru;
4) wpłaty dokonane na Fundusz Gwarancyjny, o których mowa w ustawie z dnia 28
sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2020
r. poz. 105) - do wysokości określonej w odrębnych przepisach;
5) opłaty pobierane przez Komisję Nadzoru Finansowego, o których mowa w ustawie
wymienionej w pkt 4.
1f. W pracowniczych towarzystwach emerytalnych kosztem uzyskania przychodów w roku
podatkowym są koszty ustalone zgodnie z ust. 1, a także:

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 27 1) wydatki poniesione na pokrycie kosztów działalności pracowniczego funduszu
emerytalnego;
2) opłaty pobierane przez Komisję Nadzoru Finansowego, o których mowa w ustawie
wymienionej w ust. 1e pkt 4.
1g. U pracodawców będących akcjonariuszami pracowniczego towarzystwa emerytalnego
kosztem uzyskania przychodów w roku podatkowym są koszty ustalone zgodnie z ust. 1, a
także:
1) wydatki poniesione na pokrycie kosztów działalności pracowniczego towarzystwa
emerytalnego;
2) opłaty pobierane przez Komisję Nadzoru Finansowego, o których mowa w ustawie
wymienionej w ust. 1e pkt 4.
1h. W bankach kosztem uzyskania przychodów są także:
1)

rezerwa na ryzyko ogólne tworzona w roku podatkowym zgodnie z art. 130 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe;

2)

strata ze zbycia funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy
inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny wierzytelności z tytułu
kredytów (pożyczek), stanowiąca różnicę pomiędzy kwotą uzyskaną ze zbycia a
wartością wierzytelności z tytułu udzielonego przez bank kredytu (pożyczki) - do
wysokości kwoty udzielonego kredytu (pożyczki), z wyłączeniem odsetek, prowizji i
opłat, jeżeli opóźnienie w spłacie kapitału tego kredytu (pożyczki) lub odsetek
przekracza 12 miesięcy;

3) przekazane

funduszowi

sekurytyzacyjnemu

albo

towarzystwu

funduszy

inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny:
a) pożytki z sekurytyzowanych wierzytelności,
b) kwoty główne z sekurytyzowanych wierzytelności,
c) kwoty uzyskane z tytułu realizacji zabezpieczeń sekurytyzowanych wierzytelności
- objęte umową o subpartycypację;
4) zwrócone funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy inwestycyjnych
tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny kwoty uzyskane ze zbycia tym podmiotom praw
do strumienia pieniądza z sekurytyzowanych wierzytelności z tytułu kredytów
(pożyczek) objętych umową o subpartycypację w przypadkach gdy następuje zwrotne
przeniesienie praw do takich wierzytelności, jeżeli bank wykazał przychód na
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- 28 podstawie art. 12 ust. 4f i nie zaliczył do kosztów uzyskania przychodów kapitału
kredytu (pożyczki) na podstawie pkt 3 lit. b lub c.
1ha. W

spółdzielczych

kasach

oszczędnościowo-kredytowych

kosztem

uzyskania

przychodów są także:
1) strata ze zbycia funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy
inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny wierzytelności z tytułu
kredytów (pożyczek), stanowiąca różnicę pomiędzy kwotą uzyskaną ze zbycia a
wartością wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek) - do wysokości uprzednio
utworzonego na tę część wierzytelności odpisu aktualizującego zaliczonego do
kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z niniejszą ustawą;
2) przekazane

funduszowi

sekurytyzacyjnemu

albo

towarzystwu

funduszy

inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny:
a) pożytki z sekurytyzowanych wierzytelności,
b) kwoty główne z sekurytyzowanych wierzytelności,
c) kwoty uzyskane z tytułu realizacji zabezpieczeń sekurytyzowanych wierzytelności
- objęte umową o subpartycypację;
3) zwrócone funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy inwestycyjnych
tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny kwoty uzyskane ze zbycia tym podmiotom praw
do strumienia pieniądza z sekurytyzowanych wierzytelności z tytułu kredytów
(pożyczek) objętych umową o subpartycypację, w przypadkach gdy następuje zwrotne
przeniesienie praw do takich wierzytelności, jeżeli kasa wykazała przychód na
podstawie art. 12 ust. 4f i nie zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów kapitału
kredytu (pożyczki) na podstawie pkt 2 lit. b lub c.
<1hb. Podatnicy, z wyjątkiem podatników wymienionych w art. 28k, spełniający w roku
podatkowym warunki określone w art. 28j ust. 1 pkt 16 mogą zaliczyć do kosztów
uzyskania przychodów odpisy na wyodrębniony w kapitale rezerwowym fundusz
utworzony na cele inwestycyjne, o których mowa w art. 28g ust. 1 i 2, jeżeli są
spełnione łącznie następujące warunki:
1) fundusz ten jest tworzony z zysku osiągniętego za rok poprzedzający rok
podatkowy;
2) równowartość środków pieniężnych odpowiadająca wartości odpisu na ten
fundusz zostanie wpłacona, nie później niż w dniu dokonania tego odpisu, na
wyodrębniony wyłącznie w tym celu:
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- 29 a) rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, podmiotu kwalifikowanego w
rozumieniu art. 119zg pkt 4 Ordynacji podatkowej albo
b) rachunek członka spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej będącego
podmiotem kwalifikowanym w rozumieniu art. 119zg pkt 4 Ordynacji
podatkowej;
3) środki pieniężne, o których mowa w pkt 2, nie pochodzą z pożyczki (kredytu),
dotacji, subwencji, dopłat ani innych form wsparcia finansowego;
4) zgromadzone w roku podatkowym środki tego funduszu zostaną wydatkowane
na te cele inwestycyjne nie później niż w roku podatkowym następującym po
roku, w którym dokonano tego odpisu, chyba że:
a) podatnik złoży do właściwego naczelnika urzędu skarbowego informację
o planowanych

inwestycjach

wskazującą

rok

wydatkowania

środków

funduszu na te cele inwestycyjne oraz
b) wydatkowanie tych środków nastąpi nie później niż w trzecim roku
podatkowym następującym po roku, w którym dokonano tego odpisu, przy
czym każdy rok podatkowy z tych 3 lat nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.
1hc. Jeżeli przed utworzeniem funduszu, o którym mowa w ust. 1hb, podatnik podlegał
opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych, może on zaliczyć
odpisy dokonane na ten fundusz do kosztów uzyskania przychodów na zasadach
określonych w tym przepisie nie wcześniej niż po upływie 24 miesięcy od dnia
zakończenia

stosowania

opodatkowania

ryczałtem

od

dochodów

spółek

kapitałowych.
1hd. Jeżeli w roku podatkowym:
1) podatnik wydatkował środki pochodzące z funduszu, o którym mowa w ust. 1hb,
na cele inne niż cele inwestycyjne, o których mowa w art. 28g ust. 1 i 2, lub środki
tego funduszu zostały sfinansowane lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek
formie albo
2) podatnik nie spełnił warunków, o których mowa w art. 28j ust. 1 pkt 16, albo
3) wydatki funduszu, o którym mowa w ust. 1hb, nie zostały wydatkowane zgodnie z
ust. 1hb pkt 4
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- 30  począwszy od roku następnego podatnik traci prawo do dokonywania odpisów
zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów na podstawie ust. 1hb przez okres
3 lat podatkowych, nie krócej jednak niż przez okres 36 miesięcy.
1he. Kwota odpisu na fundusz, o którym mowa w ust. 1hb, stanowi pomoc de minimis
udzielaną w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących
aktach prawa Unii Europejskiej dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis.
Podatnik informuje właściwego naczelnika urzędu skarbowego o skorzystaniu z
pomocy w terminie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 30
kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U.
z 2020 r. poz. 708).>
1i. W przypadku odpłatnego zbycia rzeczy lub praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo
odpłatnie, a także innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, w związku
z którymi, zgodnie z art. 12 ust. 5-6a, został określony przychód, a także w przypadku
odpłatnego zbycia rzeczy, praw lub innych świadczeń będących przedmiotem wykonania
świadczenia niepieniężnego, o którym mowa w art. 14a, kosztem uzyskania przychodów z
ich odpłatnego zbycia, z uwzględnieniem aktualizacji dokonanej zgodnie z odrębnymi
przepisami, jest odpowiednio:
1) wartość przychodu określonego na podstawie art. 12 ust. 5 i 6 albo
2) wartość przychodu określonego na podstawie art. 12 ust. 5a i 6a powiększona o
wydatki na nabycie częściowo odpłatnych rzeczy lub praw albo innych świadczeń,
albo
3) równowartość

wierzytelności

(należności)

uregulowanej

przez

wykonanie

świadczenia niepieniężnego (w naturze), o którym mowa w art. 14a, pomniejszonej o
naliczony w związku z przekazaniem tego świadczenia niepieniężnego podatek od
towarów i usług
- pomniejszona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1.
1ia. W przypadku, o którym mowa w ust. 1i pkt 3, przepis art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a stosuje się
odpowiednio.
1j. W przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni w zamian za
wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część na dzień objęcia tych udziałów (akcji) albo wkładów w spółdzielni - ustala się koszt
uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7, w wysokości:
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- 31 1) wartości początkowej przedmiotu wkładu, zaktualizowanej zgodnie z odrębnymi
przepisami, pomniejszonej o dokonaną przed wniesieniem tego wkładu sumę odpisów
amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, jeżeli przedmiotem wkładu
niepieniężnego są środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne;
2) wartości:
a) określonej zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 - jeżeli przedmiotem wkładu są udziały
(akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni objęte w zamian za wkład niepieniężny
w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,
b) określonej zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce
albo wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego,
nie zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny,
c) określonej zgodnie z ust. 1k, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce albo
wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, zostały
objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego
zorganizowanej części
- jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są udziały (akcje) w spółce albo wkłady
w spółdzielni;
2a) wartości odpowiadającej kwocie pożyczki (kredytu), która została przekazana przez
wnoszącego wkład na rachunek płatniczy tej spółki lub spółdzielni, nie wyższej jednak
niż wartość wkładu z tytułu tej pożyczki (kredytu) określona zgodnie z art. 12 ust. 1
pkt 7 - jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego jest wierzytelność z tytułu tej
pożyczki (kredytu);
2b) wartości wierzytelności, w części zaliczonej uprzednio do przychodów należnych jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego jest wierzytelność zaliczona uprzednio do
przychodów należnych podmiotu wnoszącego ten wkład;
3)

faktycznie poniesionych, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów,
wydatków na nabycie lub wytworzenie, innych niż wymienione w pkt 1-2b
składników majątku podatnika - jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są te inne
składniki;

4) wydatków na nabycie lub wytworzenie składnika majątku, niezaliczonych do kosztów
uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie lub wartości początkowej takiego
składnika majątku pomniejszonej o sumę dokonanych od tego składnika odpisów
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- 32 amortyzacyjnych - jeżeli składnik ten został otrzymany przez podatnika w związku z
likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem z takiej spółki.
1k. W przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce objętych w zamian za wkład
niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji) w spółce, koszt uzyskania
przychodów ustala się w wysokości:
1)

określonej zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 - jeżeli zbywane udziały (akcje) zostały
objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego
zorganizowana część, w tym również w zamian za wkład niepieniężny w postaci
komercjalizowanej własności intelektualnej;

1a) wartości początkowej składnika majątkowego, o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy
o partnerstwie publiczno-prywatnym, będącego przedmiotem wkładu własnego, o
którym mowa w art. 2 pkt 5 tej ustawy, zaktualizowanej zgodnie z odrębnymi
przepisami, pomniejszonej o dokonaną przed wniesieniem tego wkładu sumę odpisów
amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, a w przypadku wniesienia
gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów wartości równej wydatkom
poniesionym na ich nabycie;
2)

przyjętej dla celów podatkowych wartości składników przedsiębiorstwa lub jego
zorganizowanej części, wynikającej z ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1,
określonej na dzień objęcia tych udziałów (akcji) w spółce, nie wyższej jednak niż
wartość tych udziałów (akcji) z dnia ich objęcia, określona zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt
7.

1l. W przypadku gdy udziały (akcje) w spółce zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny,
do ustalenia kosztu, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3, 3d i 22, przepisy ust. 1k stosuje
się odpowiednio.
1ł. Kosztami uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9, są wydatki,
zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę odpisów
amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, poniesione na nabycie
składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane.
1m. W przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) objętych w wyniku podziału, o którym
mowa w art. 12 ust. 1 pkt 8b, kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów
(akcji) w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej jest ich wartość emisyjna.
1ma. W przypadku podziału spółki, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 8b, kosztem
uzyskania przychodów udziałowca (akcjonariusza) spółki dzielonej są koszty nabycia lub
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pkt 8. Jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, koszt ten ustala się w takiej
proporcji, w jakiej pozostaje wartość wydzielanej części majątku spółki dzielonej do
wartości jej majątku bezpośrednio przed podziałem. Pozostała część kwoty tych kosztów
stanowi koszt uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki
dzielonej przez wydzielenie.
1n. W przypadku odpłatnego zbycia papierów wartościowych na rynku regulowanym w
ramach krótkiej sprzedaży, o którym mowa w art. 12 ust. 4c, kosztem uzyskania
przychodu są wydatki poniesione na zapewnienie dostępności papierów wartościowych na
potrzeby dokonania rozrachunku, w tym na nabycie zwróconych papierów wartościowych
w przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 4c pkt 1.
1o. Jeżeli podatnik w związku z obejmowaniem udziałów (akcji) w zamian za wkład
niepieniężny poniósł wydatki związane z objęciem tych udziałów (akcji), to wydatki te
powiększają koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 1j.
1p. (uchylony).
1q. U przedsiębiorców telekomunikacyjnych kosztem uzyskania przychodów są koszty
ustalone zgodnie z ust. 1, a także:
1) kwota dopłaty, o której mowa w art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 oraz z 2020 r. poz. 374, 695 i 875);
2) kwota rocznej opłaty telekomunikacyjnej, o której mowa w art. 183 ustawy
wymienionej w pkt 1.
1r. Dla partnera prywatnego lub spółki, o której mowa w art. 14 ust. 1 albo 1a ustawy o
partnerstwie publiczno-prywatnym, określonych w umowie o partnerstwie publicznoprywatnym, w przypadku nieodpłatnego przeniesienia na rzecz podmiotu publicznego lub
innego podmiotu, o którym mowa w art. 11 ust. 2 tej ustawy, własności środków trwałych
lub wartości niematerialnych i prawnych w terminie określonym w tej umowie, kosztem
uzyskania przychodu jest wartość początkowa tych środków trwałych lub wartości
niematerialnych i prawnych, pomniejszona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których
mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1.
1s. W przypadku nabycia w drodze wkładu niepieniężnego przedsiębiorstwa, jego
zorganizowanej części lub komercjalizowanej własności intelektualnej wniesionej przez
podmiot komercjalizujący wartość poszczególnych składników tego wkładu, w tym
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części, ustala się:
1) w wysokości wartości początkowej, określonej w ewidencji środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego wkład - w przypadku
składników zaliczonych do środków trwałych lub wartości niematerialnych i
prawnych;
2) w wysokości przyjętej dla celów podatkowych i wynikającej z ksiąg podatkowych
podmiotu wnoszącego wkład na dzień nabycia - w przypadku pozostałych składników.
1t. W przypadku odpłatnego zbycia przez spółkę niebędącą osobą prawną rzeczy i praw
będących przedmiotem wkładu do takiej spółki za koszt uzyskania przychodu uważa się:
1) wartość początkową przyjętą przez spółkę w ewidencji środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych, ustaloną zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 4a,
pomniejszoną o sumę odpisów amortyzacyjnych - jeżeli rzeczy te lub prawa były
zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych spółki;
2) wartość poniesionych wydatków na nabycie albo wytworzenie przedmiotu wkładu,
niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie - jeżeli
rzeczy te lub prawa nie były zaliczone do środków trwałych lub wartości
niematerialnych i prawnych spółki.
1u. W przypadku zbycia składników majątku wchodzących w skład przedsiębiorstwa, jego
zorganizowanej części lub komercjalizowanej własności intelektualnej wniesionej przez
podmiot komercjalizujący, nabytych w sposób, o którym mowa w ust. 1s, koszty
uzyskania przychodów ustala się w wysokości, o której mowa w tym przepisie,
pomniejszonej o dokonane od tych składników odpisy amortyzacyjne.
1w. W przypadku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową
spółkę kapitałową wartość poszczególnych składników majątku ustala się na podstawie
wykazu sporządzonego zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych
na dzień przekształcenia.
1x. W przypadku odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w ust. 1w, przez
spółkę powstałą w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w
jednoosobową spółkę kapitałową za koszt uzyskania przychodu uważa się:
1) wartość początkową przyjętą przez spółkę w ewidencji środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych, ustaloną zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 4b,
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zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych;
2) wartość poniesionych wydatków na nabycie albo wytworzenie składników majątku,
niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie - jeżeli
rzeczy te lub prawa nie były zaliczone do środków trwałych lub wartości
niematerialnych i prawnych.
1y. W przypadku prowadzenia przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2, działalności
na

terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

przez

zagraniczny

zakład

wartość

poszczególnych składników majątku wchodzących w skład tego zagranicznego zakładu
ustala się, z zastrzeżeniem ust. 1, w wysokości:
1) wartości rynkowej określonej dla celów opodatkowania podatkiem równoważnym do
podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków, o którym mowa w art. 24f, w
państwie miejsca siedziby lub zarządu lub w państwie położenia jego zagranicznego
zakładu, chyba że organ podatkowy określi tę wartość w innej wysokości - w
przypadku gdy składniki majątku, w tym przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana
część, są przenoszone z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
przepis ust. 1u stosuje się odpowiednio, lub
2) przyjętej dla celów podatkowych i wynikającej z ksiąg podatkowych tego podatnika,
niezaliczonej do kosztów w jakiejkolwiek formie, nie wyższej jednak od wartości
rynkowej składnika majątku - jeżeli składnik ten przenoszony jest z państwa
członkowskiego Unii Europejskiej, a państwo to nie określi dla tego składnika
majątku wartości rynkowej, o której mowa w pkt 1, albo zwolni z opodatkowania tę
wartość, albo jeżeli składnik ten jest przenoszony z terytorium państwa innego niż
państwo członkowskie Unii Europejskiej; przepis ust. 1u stosuje się odpowiednio.
1ya. Przepis ust. 1y stosuje się odpowiednio do podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1,
który:
1) przeniósł na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składnik majątku swojego
zagranicznego zakładu, w tym w wyniku likwidacji tego zagranicznego zakładu, lub
2) przeniósł na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku ze zmianą miejsca
siedziby lub zarządu, składnik majątku wykorzystywany w działalności gospodarczej
prowadzonej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w wyniku jej
likwidacji.
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podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w
sprawie statutu spółki europejskiej (SE) i spółdzielni europejskiej zawiązanej na
podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 1435/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie
statutu spółdzielni europejskiej (SCE) (Dz. Urz. WE L 207 z 18.08.2003, str. 1, z późn.
zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 1, str. 280).
1za. Kosztami uzyskania przychodów, z uwzględnieniem ust. 6, są także koszty poniesione
przez pracodawcę, pod warunkiem że nie zostały sfinansowane z zakładowego funduszu
świadczeń socjalnych:
1) na utworzenie zakładowego żłobka, zakładowego klubu dziecięcego lub zakładowego
przedszkola;
2) z tytułu:
a) prowadzenia zakładowego żłobka, zakładowego klubu dziecięcego lub zakładowego
przedszkola, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 1000 zł na każde
dziecko pracownika, o którym mowa w art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o
podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.),
uczęszczające do zakładowego żłobka, zakładowego klubu dziecięcego lub
zakładowego przedszkola,
b) dofinansowania pracownikowi wydatków związanych z objęciem dziecka pracownika
opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna lub uczęszczaniem dziecka pracownika
do żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola, do wysokości nieprzekraczającej kwoty
wydatków poniesionych i udokumentowanych przez pracownika, miesięcznie nie
więcej niż kwota 1000 zł na każde dziecko, o którym mowa w art. 27f ust. 1 ustawy z
dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
1zb. Przez koszty utworzenia zakładowego żłobka, zakładowego klubu dziecięcego lub
zakładowego przedszkola, o których mowa w ust. 1za pkt 1, rozumie się koszty
poniesione do dnia uzyskania wpisu do właściwego rejestru w zakresie spełniania
warunków wymaganych do utworzenia żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola, w tym
niezbędne koszty nabycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub
wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych, przebudowy, rozbudowy,
rekonstrukcji, adaptacji, modernizacji, remontu środków trwałych lub nabycia innych
składników majątku, a także koszty dotyczące środków trwałych oraz wartości
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wpisu do właściwego rejestru.
1zc. Przez koszty prowadzenia zakładowego żłobka, zakładowego klubu dziecięcego lub
zakładowego przedszkola, o których mowa w ust. 1za pkt 2 lit. a, rozumie się również
odpłatne nabycie przez pracodawcę usługi polegającej na zapewnieniu dziecku
pracownika, o którym mowa w art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych, opieki w żłobku, klubie dziecięcym lub przedszkolu.
1zd. W przypadku dokonania wpłaty na poczet nabycia fabrycznie nowego środka trwałego, o
którym mowa w art. 16k ust. 14, spełniającego warunki określone w art. 16k ust. 15,
którego dostawa zostanie wykonana w następnych okresach sprawozdawczych, podatnicy
mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów dokonaną wpłatę do wysokości kwoty,
o której mowa w art. 16k ust. 14.
<1ze. W przypadku podatnika, który w okresie opodatkowania ryczałtem od dochodów
spółek kapitałowych zaliczał do kosztów, zgodnie z przepisami o rachunkowości,
cenę nabycia lub koszt wytworzenia składnika majątku, od którego nie dokonuje się
odpisów amortyzacyjnych na podstawie art. 16a16m, kosztem uzyskania przychodu
ze zbycia lub likwidacji tego składnika lub realizacji prawa majątkowego będącego
takim składnikiem jest cena jego nabycia lub koszt wytworzenia pomniejszone o
koszty uwzględnione w jakiejkolwiek formie w wyniku finansowym netto za dowolny
rok tego okresu.>
2. Jeżeli podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których dochody
podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, oraz koszty związane z przychodami
ze źródeł, z których dochody nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym lub
są zwolnione z podatku dochodowego, a nie jest możliwe przypisanie danych kosztów do
źródła przychodów, koszty te ustala się w takim stosunku, w jakim pozostają osiągnięte w
roku podatkowym przychody z tych źródeł w ogólnej kwocie przychodów. Przepis art. 7
ust. 3 pkt 3 stosuje się odpowiednio.
2a. Zasadę, o której mowa w ust. 2, stosuje się również w przypadku, gdy podatnik ponosi
koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których część dochodów nie podlega
opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo jest zwolniona z tego opodatkowania; w
takim przypadku przepis art. 7 ust. 3 pkt 3 stosuje się odpowiednio.
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innych źródeł przychodów, przepisy ust. 2 i 2a stosuje się także do przypisywania do
każdego z tych źródeł kosztów innych niż bezpośrednio związane z przychodami.
3. W celu ustalenia wartości zużytych do przetwórstwa rolnego i spożywczego lub w działach
specjalnych produkcji rolnej surowców i materiałów pochodzących z własnej produkcji
roślinnej i zwierzęcej oraz własnej gospodarki leśnej stosuje się odpowiednio przepis art.
12 ust. 5.
4. Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach
poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku
podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem
ust. 4b i 4c.
4a. Koszty prac rozwojowych mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów:
1) w miesiącu, w którym zostały poniesione albo począwszy od tego miesiąca w
równych częściach w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, albo
2) jednorazowo w roku podatkowym, w którym zostały zakończone, albo
3) poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z art. 16m ust. 1 pkt 3 od
wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16b ust. 2 pkt 3.
4b. Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do
przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po zakończeniu tego roku
podatkowego do dnia:
1) sporządzenia sprawozdania finansowego, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie
później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania, jeżeli
podatnicy są obowiązani do sporządzania takiego sprawozdania, albo
2) złożenia zeznania, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia
tego zeznania, jeżeli podatnicy, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie są obowiązani do
sporządzania sprawozdania finansowego
- są potrącalne w roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im
przychody.
4c. Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do
przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po dniu, o którym mowa w ust. 4b
pkt 1 albo pkt 2, są potrącalne w roku podatkowym następującym po roku, za który
sporządzane jest sprawozdanie finansowe lub składane zeznanie.
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- 39 4d. Koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są
potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok
podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku
podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie
do długości okresu, którego dotyczą.
4e. Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4f-4h, uważa
się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie
otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego
dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to
ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.
4f. Koszty zaniechanych inwestycji są potrącalne w dacie zbycia inwestycji lub ich likwidacji.
4g. Należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o
podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia
społecznego wypłacane przez zakład pracy, z zastrzeżeniem ust. 4ga, stanowią koszty
uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały
wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa
pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. W przypadku uchybienia
temu terminowi do należności tych stosuje się art. 16 ust. 1 pkt 57.
4ga. Wpłaty dokonywane do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w
ustawie o pracowniczych planach kapitałowych, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 1 pkt 40a, w
części finansowanej przez podmiot zatrudniający w rozumieniu tej ustawy, stanowią
koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są one należne, pod warunkiem że
zostaną opłacone w terminie wynikającym z przepisów tej ustawy. W przypadku
uchybienia temu terminowi do wpłat tych stosuje się przepisy art. 16 ust. 1 pkt 57aa.
4h. Składki z tytułu należności, o których mowa w ust. 4g. określone w ustawie z dnia 13
października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez
płatnika składek, składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 1 pkt 40,
stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który należności te są należne, pod
warunkiem że składki zostaną opłacone:
1) z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu, za który
są należne - w terminie wynikającym z odrębnych przepisów;
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następnym, w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego
stosunku prawnego łączącego strony - nie później niż do 15 dnia tego miesiąca.
W przypadku uchybienia tym terminom do składek tych stosuje się art. 16 ust. 1 pkt 57a i
ust. 7d.
4i. Jeżeli korekta kosztu uzyskania przychodów, w tym odpisu amortyzacyjnego, nie jest
spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się
poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów poniesionych w
okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca lub, w
przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty.
4j. Jeżeli w okresie rozliczeniowym, o którym mowa w ust. 4i, podatnik nie poniósł kosztów
uzyskania przychodów lub kwota poniesionych kosztów uzyskania przychodów jest
niższa niż kwota zmniejszenia, podatnik jest obowiązany zwiększyć przychody o kwotę, o
którą nie zostały zmniejszone koszty uzyskania przychodów.
4k. Przepisów ust. 4i i 4j nie stosuje się do:
1) korekty dotyczącej kosztu uzyskania przychodów związanego ze zobowiązaniem
podatkowym, które uległo przedawnieniu;
2) korekty cen transferowych, o której mowa w art. 11e.
4l. Jeżeli korekta, o której mowa w ust. 4i, 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 kosztów
uzyskania przychodów dokonuje się w ostatnim okresie rozliczeniowym przed zmianą
formy opodatkowania.
4m. Przepisy ust. 4i i 4j stosuje się odpowiednio do korekty wartości rynkowej, wynikającej z
decyzji organu podatkowego określającej wartość rynkową składnika majątku podatnika,
o którym mowa w art. 3 ust. 1 lub 2, w innej wysokości niż przyjęta dla celów
opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanych
zysków, o którym mowa w art. 24f, przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, z
którego terytorium składnik ten został przeniesiony na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określa, w drodze rozporządzenia, tryb i
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jednostkowej ceny nabycia części składowych i peryferyjnych, o których mowa w art. 16g
ust. 13, oraz wartości początkowej środków trwałych, o której mowa w art. 16j ust. 1 pkt 1
lit. a i b, jeżeli wskaźnik wzrostu cen nakładów inwestycyjnych w okresie trzech
kwartałów w roku poprzedzającym rok podatkowy w stosunku do analogicznego okresu
roku ubiegłego przekroczy 10%.
5a. (uchylony).
5b. Wskaźnik wzrostu cen nakładów inwestycyjnych ogłasza Prezes Głównego Urzędu
Statystycznego w odstępach kwartalnych.
6. Kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z
przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16.
7. W przypadku umowy najmu lub dzierżawy rzeczy albo praw majątkowych oraz umów o
podobnym charakterze, jeżeli wynajmujący lub wydzierżawiający przeniósł na rzecz
osoby trzeciej wierzytelności z tytułu opłat wynikających z takich umów, a umowy te
między stronami nie wygasają, do kosztów uzyskania przychodów wynajmującego lub
wydzierżawiającego zalicza się zapłacone osobie trzeciej dyskonto lub wynagrodzenie.
8. Przepisy ust. 1k, 1l, 1m oraz 1o stosuje się odpowiednio do podmiotów wymienionych w
załączniku nr 3 do ustawy.
9. (uchylony).
10. (uchylony).
11. Koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. f, stanowią
udokumentowane wydatki bezpośrednio poniesione na nabycie waluty wirtualnej oraz
koszty związane ze zbyciem waluty wirtualnej, w tym udokumentowane wydatki
poniesione na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
12. Koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 11, są potrącane w tym roku
podatkowym, w którym zostały poniesione, z zastrzeżeniem ust. 13.
13. Nadwyżka kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 11, nad przychodami
uzyskanymi w roku podatkowym powiększa koszty uzyskania przychodów poniesione w
następnym roku podatkowym.
Art. 16.
1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:
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a) nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat
za wieczyste użytkowanie gruntów,
b) nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż wymienione w lit. a
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również
wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych
części,
c) ulepszenie środków trwałych, które zgodnie z art. 16g ust. 13 powiększają wartość
środków trwałych, stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych
- wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę
odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, są jednak
kosztem uzyskania przychodów, w przypadku odpłatnego zbycia środków
trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na czas ich
poniesienia;
2) (uchylony);
3) (uchylony);
4)

odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanych według zasad
określonych w art. 16a-16m, w części ustalonej od wartości samochodu
przewyższającej kwotę:
a) 225 000 zł - w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem
elektrycznym w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o
elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 908 i 1086),
b) 150 000 zł - w przypadku pozostałych samochodów osobowych;

5) strat w środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych w części
pokrytej sumą odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1;
6) strat powstałych w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych,
jeżeli środki te utraciły przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju
działalności;
6a) strat w środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych, jeżeli środki
te lub wartości zostały przeniesione poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w
sposób, o którym mowa w art. 24f;
7) (uchylony);
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wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów
(akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów
uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania
przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz
papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów
wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w
funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 7e;

8a) (uchylony);
8b) wydatków związanych z nabyciem pochodnych instrumentów finansowych - do
czasu realizacji praw wynikających z tych instrumentów albo rezygnacji z realizacji
praw wynikających z tych instrumentów albo ich odpłatnego zbycia - o ile wydatki te,
stosownie do art. 16g ust. 3 i 4, nie powiększają wartości początkowej środka trwałego
oraz wartości niematerialnych i prawnych;
8c)

wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) spółek łączonych lub
dzielonych na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w tych spółkach w przypadku
połączenia lub podziału spółek, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 8b; wydatki te
stanowią koszt uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki
przejmującej lub nowo zawiązanej, w wysokości:
a) ustalonej na podstawie art. 15 ust. 1k - jeżeli udziały (akcje) w spółce
przejmowanej lub dzielonej zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny,
b) ustalonej zgodnie z pkt 8 - jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub
dzielonej zostały nabyte albo objęte za wkład pieniężny,
c) wydatków na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalonych
zgodnie z lit. a lub b, w takiej proporcji, w jakiej pozostaje wartość wydzielanej
części majątku spółki dzielonej do wartości jej majątku bezpośrednio przed
podziałem; pozostała część kwoty tych wydatków stanowi koszt uzyskania
przychodów z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki podzielonej przez
wydzielenie;

8d) wydatków poniesionych przez wspólnika na nabycie lub objęcie udziałów (akcji)
przekazywanych spółce nabywającej w drodze wymiany udziałów; wydatki te
stanowią koszt uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia lub umorzenia
otrzymanych za nie udziałów (akcji) spółki nabywającej, ustalony zgodnie z pkt 8 i
art. 15 ust. 1k;
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te - w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych
wspólnikom spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce,
o której mowa w art. 12 ust. 4d - są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego
zbycia tych udziałów (akcji);
8f) wydatków na nabycie lub wytworzenie składnika majątku, otrzymanego przez
wspólnika w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem z
takiej spółki, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek
formie; wydatki te są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tego
składnika majątku; przepis art. 15 ust. 1t stosuje się odpowiednio;
9) odpisów i wpłat na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika; kosztem
uzyskania przychodów są jednak:
a) podstawowe odpisy i wpłaty na te fundusze, jeżeli obowiązek lub możliwość ich
tworzenia w ciężar kosztów określają odrębne ustawy,
b) odpisy i zwiększenia, które w rozumieniu przepisów o zakładowym funduszu
świadczeń socjalnych obciążają koszty działalności pracodawcy, jeżeli środki
pieniężne stanowiące równowartość tych odpisów i zwiększeń zostały wpłacone na
rachunek Funduszu,
c) (uchylona);
10) wydatków:
a) na spłatę pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych
pożyczek (kredytów), z tym że kosztem uzyskania przychodów są wydatki na
spłatę pożyczki (kredytu) w przypadku, gdy pożyczka (kredyt) była waloryzowana
kursem waluty obcej, jeżeli:
– pożyczkobiorca (kredytobiorca) w związku ze spłatą pożyczki (kredytu) zwraca
kwotę kapitału większą niż kwota otrzymanej pożyczki (kredytu) - w wysokości
różnicy pomiędzy kwotą zwrotu kapitału a kwotą otrzymanej pożyczki (kredytu),
– pożyczkodawca (kredytodawca) otrzymuje środki pieniężne stanowiące spłatę
kapitału w wysokości niższej od kwoty udzielonej pożyczki (kredytu) - w
wysokości różnicy pomiędzy kwotą udzielonej pożyczki (kredytu) a kwotą
zwróconego kapitału,
b) na spłatę innych zobowiązań, w tym z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń,
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powiększeniem lub ulepszeniem źródła przychodów,
d) (uchylona),
e) z tytułu przekazania przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową
funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy inwestycyjnych
tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny środków pochodzących ze spłat kredytów
(pożyczek), objętych sekurytyzacją wierzytelności;
11) naliczonych, lecz niezapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym
również od pożyczek (kredytów);
12) odsetek, prowizji i różnic kursowych od pożyczek (kredytów) zwiększających koszty
inwestycji w okresie realizacji tych inwestycji;
13) odsetek od własnego kapitału włożonego przez podatnika w źródło przychodów;
13a) odsetek od dopłat wnoszonych do spółki w trybie i na zasadach określonych w
odrębnych przepisach, a także odsetek od dywidend i innych dochodów z udziału w
zyskach osób prawnych;
13b) odsetek od udziału kapitałowego wspólników spółki niebędącej osobą prawną i
spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3;
13c) u podatnika będącego wspólnikiem spółki niebędącej osobą prawną - wartości
pracy własnej innych wspólników tej spółki będących osobami fizycznymi, a także ich
małżonków i małoletnich dzieci, z tym że kosztem uzyskania przychodów jest jednak
wynagrodzenie małżonków i małoletnich dzieci wspólników tej spółki, należne z
tytułów określonych w art. 12 ust. 1, art. 13 pkt 2, 8 i 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych lub z tytułu odbywania praktyk
absolwenckich, o których mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach
absolwenckich (Dz. U. z 2018 r. poz. 1244), z zastrzeżeniem pkt 57 i art. 15 ust. 4g;
13d) odsetek od pożyczki partycypacyjnej;
13e) kosztów finansowania dłużnego w rozumieniu art. 15c ust. 12 uzyskanego w celu
nabycia udziałów (akcji) spółki - w części, w jakiej pomniejszałyby one podstawę
opodatkowania, w której uwzględniane są przychody związane z kontynuacją
działalności gospodarczej tej spółki, w szczególności w związku z połączeniem,
wniesieniem

wkładu

niepieniężnego,

przekształceniem

utworzeniem podatkowej grupy kapitałowej;
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- 46 14) darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem wpłat na rzecz Polskiej Organizacji
Turystycznej, z tym że kosztem uzyskania przychodów są koszty wytworzenia lub
cena nabycia produktów spożywczych, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy
o podatku od towarów i usług, przekazanych na rzecz organizacji pożytku publicznego
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności
charytatywnej prowadzonej przez te organizacje;
15) podatku dochodowego oraz wpłat z zysku określonych w odrębnych przepisach;
15a) kwot wypłacanych tytułem podziału (rozliczenia) wyniku finansowego jednostki
(zysku netto);
16) jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w
wysokości określonej

przez

właściwego

ministra oraz

dodatkowej

składki

ubezpieczeniowej w przypadku stwierdzenia pogorszenia warunków pracy;
17) kosztów egzekucyjnych związanych z niewykonaniem zobowiązań;
18) grzywien i kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu karnym, karnym
skarbowym, administracyjnym i w sprawach o wykroczenia oraz odsetek od tych
grzywien i kar;
19) kar, opłat i odszkodowań oraz odsetek od tych zobowiązań z tytułu:
a) nieprzestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska,
b) niewykonania nakazów właściwych organów nadzoru i kontroli dotyczących
uchybień w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
19a) dodatkowej opłaty produktowej, o której mowa w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 11
maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi
odpadami oraz o opłacie produktowej ((Dz. U. z 2018 r. poz. 1932, z 2019 r. poz.
1403 oraz z 2020 r. poz. 284), z tym że kosztem uzyskania przychodów jest
poniesiona opłata produktowa, o której mowa w art. 12 ust. 2 tej ustawy;
19b) dodatkowej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów, o której mowa w art. 17 ust. 2
ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1610 oraz z 2020 r. poz. 284), z tym że kosztem uzyskania
przychodów są poniesione opłaty, o których mowa w art. 14 ust. 1 oraz art. 28a ust. 1
tej ustawy, z wyłączeniem połowy opłaty ustalonej zgodnie z art. 28a ust. 4 tej ustawy;
19c) dodatkowej opłaty produktowej, o której mowa w art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 11
września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2019 r.
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przychodów jest poniesiona opłata, o której mowa w art. 72 ust. 2 tej ustawy;
19d) dodatkowej opłaty produktowej, o której mowa w art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 24
kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2019 r. poz. 521 i 1403 oraz z
2020 r. poz. 150 i 284), z tym że kosztem uzyskania przychodów są poniesione
wydatki, o których mowa w art. 37 ust. 4, oraz poniesione opłaty, o których mowa w
art. 38 ust. 2 tej ustawy;
19e) dodatkowej opłaty produktowej, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 13
czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, z tym że
kosztem uzyskania przychodów jest poniesiona opłata produktowa, o której mowa w
art. 34 ust. 2 tej ustawy;
20) wierzytelności odpisanych jako przedawnione;
21) odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych
należności, do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej;
22) kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych
robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zwłoki w
usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług;
23) wydatków na wykup obligacji, pomniejszonych o kwotę dyskonta;
24) (uchylony);
25) wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, z wyjątkiem:
a) wierzytelności, w części, w jakiej uprzednio zostały zarachowane do przychodów
należnych i których nieściągalność została udokumentowana w sposób określony
w ust. 2,
b) wymagalnych a nieściągalnych kredytów (pożyczek) pomniejszonych o kwotę
odsetek, opłat i prowizji oraz o równowartość rezerw lub odpisów na straty
kredytowe albo odpisów aktualizujących wartość należności, utworzonych na te
kredyty (pożyczki), zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów - w
przypadku gdy te kredyty (pożyczki) udzielone zostały przez jednostkę
organizacyjną, której działalność podlega nadzorowi państwowego organu nadzoru
nad rynkiem finansowym, uprawnioną do udzielania kredytów (pożyczek) na
podstawie odrębnych ustaw regulujących zasady jej funkcjonowania,
ba) nabytych wierzytelności banku hipotecznego - wymagalnych a nieściągalnych,
pomniejszonych o kwotę odsetek, opłat i prowizji oraz o równowartość rezerw lub
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banku hipotecznego, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów,
c) strat poniesionych przez bank z tytułu udzielonych po dniu 1 stycznia 1997 r.
gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów i pożyczek, obliczonych zgodnie z pkt 25 lit.
b;
26)

rezerw tworzonych na pokrycie wierzytelności, których nieściągalność została
uprawdopodobniona, z wyjątkiem tych rezerw na należności z tytułu udzielonych
przez bank kredytów (pożyczek) oraz na należności z tytułu udzielonych przez bank
gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów (pożyczek), pomniejszonych o wartość rezerw
dotyczącą odsetek, prowizji i opłat, które zostały utworzone na pokrycie:
a) w bankach, z zastrzeżeniem lit. c:
– wymagalnych a nieściągalnych - udzielonych kredytów (pożyczek),
– wymagalnych a nieściągalnych należności z tytułu udzielonych przez bank po dniu
1 stycznia 1997 r. gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów (pożyczek),
– udzielonych kredytów (pożyczek), zakwalifikowanych do kategorii wątpliwe, na
podstawie przepisów, o których mowa w ust. 3 - do wysokości nie większej niż
25% tej kwoty kredytu (pożyczki), na którą została utworzona rezerwa,
– należności z tytułu udzielonych przez bank po dniu 1 stycznia 1997 r. gwarancji
(poręczeń) spłaty kredytów (pożyczek), zakwalifikowanych do kategorii wątpliwe,
na podstawie przepisów, o których mowa w ust. 3 - do wysokości nie większej niż
25% tej kwoty należności, na którą została utworzona rezerwa,
b) w bankach hipotecznych:
– wymagalnych a nieściągalnych nabytych wierzytelności banku hipotecznego,
– nabytych wierzytelności banku hipotecznego, zakwalifikowanych do kategorii
wątpliwe, na podstawie przepisów, o których mowa w ust. 3 - do wysokości nie
większej niż 25% kwoty tej nabytej wierzytelności banku hipotecznego, na którą
została utworzona rezerwa,
c) w bankach, udzielonych przedsiębiorcom realizującym program restrukturyzacji na
podstawie odrębnych ustaw:
– kredytów (pożyczek) zakwalifikowanych do kategorii stracone, na podstawie
przepisów, o których mowa w ust. 3,
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(poręczeń) spłaty kredytów (pożyczek) zakwalifikowanych do kategorii stracone,
na podstawie przepisów, o których mowa w ust. 3,
– kredytów (pożyczek) zakwalifikowanych do kategorii wątpliwe, na podstawie
przepisów, o których mowa w ust. 3 - do wysokości nie większej niż 50% tej
kwoty kredytu (pożyczki), na którą została utworzona rezerwa,
– należności z tytułu udzielonych przez bank gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów
(pożyczek) zakwalifikowanych do kategorii wątpliwe, na podstawie przepisów, o
których mowa w ust. 3 - do wysokości nie większej niż 50% tej kwoty należności,
na którą została utworzona rezerwa;
26a) odpisów aktualizujących, z tym że kosztem uzyskania przychodów są odpisy
aktualizujące wartość należności, określone w ustawie o rachunkowości, od tej części
należności, która była uprzednio zaliczona na podstawie art. 12 ust. 3 do przychodów
należnych, a ich nieściągalność została uprawdopodobniona na podstawie ust. 2a pkt
1;
26b) w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych odpisów aktualizujących
wartość należności, z wyjątkiem odpisów aktualizujących wartość należności z tytułu
udzielonych

kredytów

(pożyczek),

utworzonych

zgodnie

z

przepisami

o

rachunkowości, pomniejszonych o wartość odpisów aktualizujących dotyczącą
odsetek, opłat i prowizji od tych kredytów (pożyczek), których nieściągalność została
uprawdopodobniona na podstawie ust. 2a pkt 3;
26c) odpisów na straty kredytowe utworzonych na pokrycie wierzytelności, których
nieściągalność została uprawdopodobniona, z wyjątkiem tych odpisów na straty
kredytowe utworzonych na należności z tytułu udzielonych przez bank kredytów
(pożyczek) oraz na należności z tytułu udzielonych przez bank gwarancji (poręczeń)
spłaty kredytów (pożyczek), pomniejszonych o wartość odpisów na straty kredytowe
dotyczącą odsetek, prowizji i opłat, które zostały utworzone na pokrycie:
a) w bankach, z zastrzeżeniem lit. c:
– wymagalnych a nieściągalnych - udzielonych kredytów (pożyczek),
– wymagalnych a nieściągalnych należności z tytułu udzielonych przez bank po dniu
1 stycznia 1997 r. gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów (pożyczek),
– udzielonych kredytów (pożyczek), których opóźnienie w spłacie kapitału lub
odsetek przekracza 6 miesięcy i nie przekracza 12 miesięcy - do wysokości nie
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straty kredytowe,
– należności z tytułu udzielonych przez bank po dniu 1 stycznia 1997 r. gwarancji
(poręczeń) spłaty kredytów (pożyczek), których opóźnienie w spłacie kapitału lub
odsetek przekracza 6 miesięcy i nie przekracza 12 miesięcy - do wysokości nie
większej niż 25% tej kwoty należności, na którą został utworzony odpis na straty
kredytowe,
b) w bankach hipotecznych:
– wymagalnych a nieściągalnych nabytych wierzytelności banku hipotecznego,
– nabytych wierzytelności banku hipotecznego z tytułu kredytów (pożyczek), których
opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek przekracza 6 miesięcy i nie przekracza
12 miesięcy - do wysokości nie większej niż 25% tej kwoty nabytej wierzytelności
banku hipotecznego, na którą został utworzony odpis na straty kredytowe,
c) w bankach, udzielonych przedsiębiorcom realizującym program restrukturyzacji na
podstawie odrębnych ustaw:
– wymagalnych, a nieściągalnych kredytów (pożyczek),
– wymagalnych a nieściągalnych należności z tytułu udzielonych przez bank po dniu
1 stycznia 1997 r. gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów (pożyczek),
– kredytów (pożyczek), których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek przekracza
6 miesięcy i nie przekracza 12 miesięcy - do wysokości nie większej niż 50% tej
kwoty kredytu (pożyczki), na którą został utworzony odpis na straty kredytowe,
– należności z tytułu udzielonych przez bank gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów
(pożyczek), których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek przekracza 6
miesięcy i nie przekracza 12 miesięcy - do wysokości nie większej niż 50% tej
kwoty należności, na którą został utworzony odpis na straty kredytowe;
27)

rezerw, odpisów na straty kredytowe oraz odpisów aktualizujących, innych niż
wymienione w pkt 26-26c, jeżeli obowiązek ich tworzenia w ciężar kosztów nie
wynika z innych ustaw; nie są jednak kosztem uzyskania przychodów rezerwy i
odpisy na straty kredytowe oraz odpisy aktualizujące utworzone zgodnie z przepisami
ustawy o rachunkowości albo MSR, inne niż określone w niniejszej ustawie jako taki
koszt;

28) kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne,
zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych;
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podatnika na dany rok w planie rekultywacji terenów poeksploatacyjnych,
skorygowaną o kwotę pozostałości środków tego funduszu według stanu na początek
roku podatkowego;
30) wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich
samochodów na potrzeby podatnika:
a) w celu odbycia podróży służbowej (jazdy zamiejscowe) - w wysokości
przekraczającej kwotę ustaloną przy zastosowaniu stawek za jeden kilometr
przebiegu pojazdu,
b) w jazdach lokalnych - w wysokości przekraczającej wysokość miesięcznego
ryczałtu pieniężnego albo w wysokości przekraczającej stawki za jeden kilometr
przebiegu pojazdu,
określonych w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra;
31) (uchylony);
32) (uchylony);
33) kwot dodatkowych opłat rocznych za niezabudowanie bądź niezagospodarowanie
gruntów w określonym terminie, wynikającym z przepisów o gospodarce
nieruchomościami;
34) (uchylony);
35) (uchylony);
36) wpłat, o których mowa w art. 21 ust. 1 i w art. 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.
U. z 2020 r. poz. 426, 568 i 875);
37) składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest
obowiązkowa, z wyjątkiem:
a) składek organizacji spółdzielczych na rzecz związków rewizyjnych i Krajowej
Rady Spółdzielczej, z tym że górną granicę składki określi minister właściwy do
spraw finansów publicznych w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii
Krajowej Rady Spółdzielczej,
b) (uchylona),
c)

składek na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców,
działających

na

podstawie

odrębnych

ustaw

-

do

wysokości

łącznie

nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,25% kwoty
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podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne;
38) wydatków związanych z dokonywaniem jednostronnych świadczeń na rzecz
wspólników lub członków spółdzielni niebędących pracownikami w rozumieniu
odrębnych przepisów, z tym że wydatki ponoszone na rzecz członków rolniczych
spółdzielni produkcyjnych i innych spółdzielni zajmujących się produkcją rolną są
kosztem uzyskania przychodów w części dotyczącej działalności objętej obowiązkiem
podatkowym w zakresie podatku dochodowego;
38a) wydatków na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji
rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych oraz spółki, o której mowa w
art. 1 ust. 3 pkt 1, z wyjątkiem wynagrodzeń wypłacanych z tytułu pełnionych funkcji;
39) strat z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności, w tym w sposób określony w art. 12
ust. 1 pkt 7, z wyjątkiem wierzytelności lub jej części, które uprzednio zostały
zarachowane jako przychód należny - do wysokości uprzednio zarachowanej jako
przychód należny;
39a) strat w części niepokrytej przychodami uzyskanymi z nabytych wierzytelności, w
tym nabytego pakietu wierzytelności;
39b) wydatków na nabycie wierzytelności, jeżeli wierzytelność ta uprzednio została
zbyta przez podatnika lub spółkę niebędącą osobą prawną, w której podatnik jest
wspólnikiem - w części przekraczającej przychód uzyskany przez podatnika z tego
uprzedniego lub pierwszego zbycia;
40)

składek na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy, Fundusz
Solidarnościowy i na inne fundusze celowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw
- od nagród i premii, wypłacanych w gotówce lub w papierach wartościowych z
dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym;

40a) wpłat dokonywanych do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w
ustawie o pracowniczych planach kapitałowych - od nagród i premii wypłaconych z
dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym;
41) (uchylony);
42) (uchylony);
43) umorzonych kredytów (pożyczek) bankowych, w tym nabytych wierzytelności banku
hipotecznego, jeżeli ich umorzenie nie jest związane z:
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finansowej przedsiębiorstw i banków lub
b) postępowaniem restrukturyzacyjnym, lub
c) realizacją programu restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw;
44)

umorzonych wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności lub jej części, które
uprzednio zostały zarachowane jako przychody należne - do wysokości zarachowanej
jako przychód należny;

45) wydatków pracodawcy na działalność socjalną, o której mowa w przepisach o
zakładowym funduszu świadczeń socjalnych; kosztem uzyskania przychodów są
jednak świadczenia urlopowe wypłacone zgodnie z przepisami o zakładowym
funduszu świadczeń socjalnych oraz koszty, o których mowa w art. 15 ust. 1za pkt 2;
46) podatku od towarów i usług, z tym że jest kosztem uzyskania przychodów:
a) podatek naliczony:
– jeżeli podatnik zwolniony jest od podatku od towarów i usług lub nabył towary i
usługi w celu wytworzenia albo odprzedaży towarów lub świadczenia usług
zwolnionych od podatku od towarów i usług,
– w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług
podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od
towarów i usług - jeżeli naliczony podatek od towarów i usług nie powiększa
wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej,
b) podatek należny:
– w przypadku importu usług oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, jeżeli
nie stanowi on podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od
towarów i usług; kosztem uzyskania przychodów nie jest jednak podatek należny
w części przekraczającej kwotę podatku od nabycia tych towarów i usług, która
mogłaby stanowić podatek naliczony w rozumieniu przepisów o podatku od
towarów i usług,
– w przypadku przekazania lub zużycia przez podatnika towarów lub świadczenia
usług na potrzeby reprezentacji i reklamy, obliczony zgodnie z odrębnymi
przepisami,
– od nieodpłatnie przekazanych towarów, obliczony zgodnie z odrębnymi przepisami,
w przypadku gdy wyłącznym warunkiem ich przekazania jest uprzednie nabycie
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wartości,
c) kwota podatku od towarów i usług, nieuwzględniona w wartości początkowej
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, podlegających
amortyzacji zgodnie z art. 16a-16m, lub dotycząca innych rzeczy lub praw
niebędących środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi
podlegającymi tej amortyzacji - w tej części, w jakiej dokonano korekty
powodującej zmniejszenie podatku odliczonego zgodnie z przepisami ustawy o
podatku od towarów i usług;
47) strat powstałych w wyniku nieobjętych zwolnieniem od podatku akcyzowego
ubytków wyrobów akcyzowych oraz podatku akcyzowego od tych ubytków;
48) odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
dokonywanych, według zasad określonych w art. 16a-16m, od tej części ich wartości,
która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym
zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od
podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w
jakiejkolwiek formie;
<48a) wydatków na nabycie lub wytworzenie środków trwałych lub odpisów z tytułu
zużycia środków trwałych dokonywanych na podstawie art. 16a–16m od tej
części ich wartości, która została sfinansowana ze środków funduszu, o którym
mowa w art. 15 ust. 1hb;
48b) odpisów na fundusz, o którym mowa w art. 15 ust. 1hb, w części wydatkowanej
na opłaty, prowizje i inne koszty związane z prowadzeniem rachunku, o którym
mowa w art. 15 ust. 1hb pkt 2;
48c) wydatków, odpisów, rezerw i innych kosztów poniesionych w okresie
opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych i uwzględnionych
w wyniku finansowym netto podatnika za dowolny rok tego okresu zgodnie z
przepisami o rachunkowości;>
49) składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich
część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości
samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia;
49a) dotyczących samochodu osobowego opłat wynikających z umowy leasingu, o której
mowa w art. 17a pkt 1, umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym
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osobowego, w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w
jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego
przedmiotem tej umowy;
50) strat powstałych w wyniku utraty lub likwidacji samochodów oraz kosztów ich
remontów powypadkowych, jeżeli samochody nie były objęte ubezpieczeniem
dobrowolnym;
51) 25% poniesionych wydatków, z zastrzeżeniem pkt 30, z tytułu kosztów używania
samochodu osobowego na potrzeby działalności gospodarczej - jeżeli samochód
osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością
gospodarczą prowadzoną przez podatnika;
52) wydatków poniesionych na zakup zużywających się stopniowo rzeczowych
składników majątku podatnika, niezaliczanych do środków trwałych - w przypadku
stwierdzenia, że składniki te nie są wykorzystywane dla celów działalności
prowadzonej przez podatnika, lecz służą osobistym celom pracowników i innych osób
albo bez uzasadnienia znajdują się poza siedzibą podatnika;
53) dopłat, o których mowa w art. 12 ust. 4 pkt 11, oraz ich zwrotu;
54) opłat sankcyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wpłacie do
budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
54a) dodatkowej opłaty wymierzanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na
podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych;
55) kosztów utrzymania zakładowych obiektów socjalnych, w części pokrytej ze środków
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
56) strat (kosztów) powstałych w wyniku utraty dokonanych przedpłat (zaliczek,
zadatków) w związku z niewykonaniem umowy;
57)

niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat,
świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 ust. 1 i 6, art. 13 pkt
2 i 4-9 oraz w art. 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych, świadczeń pieniężnych z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, o
których mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich,
świadczeń pieniężnych z tytułu odbywania stażu uczniowskiego, o którym mowa w
art. 121a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz.
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zakład pracy, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 4g;
57a) nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt
40 oraz art. 15 ust. 4h, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o
systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek;
57aa) niedokonanych wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w
ustawie o pracowniczych planach kapitałowych, w części finansowanej przez podmiot
zatrudniający, z zastrzeżeniem pkt 40a;
57b) należnych, wypłaconych, dokonanych lub postawionych do dyspozycji wypłat,
świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 ust. 1 i art. 13 pkt 2,
5 i 7-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
cudzoziemcowi, który w okresie świadczenia pracy lub wykonywania osobiście
działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie posiadał ważnego,
wymaganego na podstawie odrębnych przepisów, dokumentu uprawniającego do
pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także składek z tytułu tych
należności w części finansowanej przez płatnika składek oraz zasiłków pieniężnych z
ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakład pracy temu cudzoziemcowi;
58) wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o
których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14a, 23, 24, 42, 47, 48, 52, 53, 54a, 55, 56 i 59;
59) składek opłaconych przez pracodawcę z tytułu zawartych lub odnowionych umów
ubezpieczenia na rzecz pracowników, z wyjątkiem umów dotyczących ryzyka, o
którym mowa w dziale I w grupach 1, 3 i 5 oraz w dziale II w grupach 1 i 2 załącznika
do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i
reasekuracyjnej, jeżeli uprawnionym do otrzymania świadczenia nie jest pracodawca i
umowa ubezpieczenia w okresie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w
którym ją zawarto lub odnowiono, wyklucza:
a) wypłatę kwoty stanowiącej wartość odstąpienia od umowy,
b) możliwość zaciągania zobowiązań pod zastaw praw wynikających z umowy,
c) wypłatę z tytułu dożycia wieku oznaczonego w umowie;
60) (uchylony);
61) (uchylony);
62) (uchylony);
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niematerialnych i prawnych:
a) nabytych nieodpłatnie, jeżeli:
– nabycie to nie stanowi przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub
praw, lub
– dochód z tego tytułu jest zwolniony od podatku dochodowego, lub
– nabycie to stanowi dochód, od którego na podstawie odrębnych przepisów
zaniechano poboru podatku,
b) jeżeli przed dniem 1 stycznia 1995 r. zostały nabyte, lecz niezaliczone do środków
trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,
c) oddanych do nieodpłatnego używania - za miesiące, w których składniki te były
oddane do nieodpłatnego używania,
d) (uchylona);
64) odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej wartości niematerialnych i
prawnych wniesionych do spółki albo spółki niebędącej osobą prawną, w postaci
wkładu

niepieniężnego,

stanowiących

równowartość

uzyskanych

informacji

związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub
organizacyjnej (know-how);
64a) odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej wartości niematerialnych i
prawnych, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7, jeżeli uprzednio te prawa lub
wartości były przez podatnika lub spółkę niebędącą osobą prawną, której jest
wspólnikiem, nabyte lub wytworzone a następnie zbyte - w części przekraczającej
przychód uzyskany przez podatnika z ich uprzedniego zbycia;
65) (uchylony);
66) poniesionych wydatków oraz wartości przekazanych rzeczy, praw lub wykonanych
usług, wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej
umowy, w szczególności w związku z popełnieniem przestępstwa określonego w art.
229 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny ((Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i
2128 oraz z 2020 r. poz. 568, 875 i 1086);
67) podatku od wydobycia niektórych kopalin;
67a) (uchylony);
68) (uchylony);
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rozdziale 9 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i
reasekuracyjnej;
70) podatku, o którym mowa w ustawie z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od
niektórych instytucji finansowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1836);
71) składki na fundusz gwarancyjny banków i składki na fundusz gwarancyjny kas, o
których mowa w art. 286 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym
Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej
restrukturyzacji, oraz składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków i
składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji kas, o których mowa w art. 295 ust.
1 i 3 tej ustawy;
72)

kwot wypłaconych przez fundusz inwestycyjny z tytułu odkupienia jednostek
uczestnictwa albo wykupienia certyfikatów inwestycyjnych oraz wypłaty uczestnikom
funduszu dochodów (przychodów) funduszu inwestycyjnego, w przypadku gdy statut
przewiduje wypłacanie tych dochodów (przychodów) bez odkupywania jednostek
uczestnictwa albo wykupywania certyfikatów inwestycyjnych;

73) wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z
praw lub wartości, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7, nabytych lub
wytworzonych przez podatnika lub spółkę niebędącą osobą prawną, której jest
wspólnikiem, a następnie zbytych - w części przekraczającej przychód uzyskany przez
podatnika z ich zbycia;
74) podatku, o którym mowa w art. 24b;
75) poniesionych wydatków związanych z zamianą waluty wirtualnej na inną walutę
wirtualną;
76) wpłat na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, o których mowa w art. 16a ust. 1
ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli
kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2138);
77) kwot, o których mowa w art. 8a ust. 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o
wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w
trudnej sytuacji finansowej.
1a. (uchylony).
1b. (uchylony).
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niepieniężny, a spółka niebędąca osobą prawną uległa przekształceniu w spółkę lub
została przejęta przez spółkę, przez wydatki na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) spółki
uważa się wydatki poniesione na nabycie lub wytworzenie składników majątku
stanowiących przedmiot takiego wkładu, niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów
w jakiejkolwiek formie.
2. Za wierzytelności, o których mowa w ust. 1 pkt 25, uważa się te wierzytelności, których
nieściągalność została udokumentowana:
1) postanowieniem o nieściągalności, uznanym przez wierzyciela jako odpowiadającym
stanowi faktycznemu, wydanym przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego,
albo
2) postanowieniem sądu o:
a) oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika
nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na
zaspokojenie tych kosztów, lub
b) umorzeniu postępowania upadłościowego, jeżeli zachodzi okoliczność wymieniona
w lit. a, lub
c) zakończeniu postępowania upadłościowego, albo
3) protokołem sporządzonym przez podatnika, stwierdzającym, że przewidywane koszty
procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo
wyższe od jej kwoty.
2a. Nieściągalność wierzytelności, o których mowa w ust. 1 pkt 26-26c, uznaje się za
uprawdopodobnioną:
1) w przypadku określonym w ust. 1 pkt 26a, w szczególności jeżeli:
a) dłużnik zmarł, został wykreślony z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, postawiony w stan likwidacji lub została ogłoszona
jego upadłość albo
b) zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne lub został złożony wniosek o
zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu, o którym mowa w
ustawie z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, lub zostało wszczęte
postępowanie ugodowe w rozumieniu przepisów o restrukturyzacji finansowej
przedsiębiorstw i banków, albo
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na drogę postępowania egzekucyjnego, albo
d) wierzytelność jest kwestionowana przez dłużnika na drodze powództwa sądowego;
2)

w przypadku wymagalnych a nieściągalnych kredytów (pożyczek), wymagalnych a
nieściągalnych należności z tytułu udzielonych przez bank gwarancji (poręczeń) spłaty
kredytów (pożyczek) oraz wymagalnych a nieściągalnych nabytych wierzytelności
banku hipotecznego, o których mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 26 lit. a tiret pierwsze
i drugie i lit. b tiret pierwsze oraz w ust. 1 pkt 26c lit. a tiret pierwsze i drugie i lit. b
tiret pierwsze, jeżeli:
a) dłużnik zmarł, został wykreślony z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, został postawiony w stan likwidacji lub została
ogłoszona jego upadłość albo
b) zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne lub został złożony wniosek o
zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu, o którym mowa w
ustawie z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, lub zostało wszczęte
postępowanie ugodowe w rozumieniu przepisów o restrukturyzacji finansowej
przedsiębiorstw i banków, albo
c) opóźnienie w spłacie kapitału kredytu (pożyczki) lub odsetek przekracza 12
miesięcy, a ponadto:
– wierzytelność jest kwestionowana przez dłużnika na drodze powództwa sądowego
albo
– wierzytelność została skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego, albo
– miejsce pobytu dłużnika jest nieznane i nie został ujawniony jego majątek, mimo
podjęcia przez wierzyciela działań zmierzających do ustalenia tego miejsca i
majątku;

3) w przypadku określonym w ust. 1 pkt 26b, jeżeli:
a) spełniony jest warunek określony w pkt 1 lit. a lub
b) zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne lub został złożony wniosek o
zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu, o którym mowa w
ustawie z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, lub
c) opóźnienie w spłacie kapitału pożyczki i kredytu lub odsetek od tych należności
przekracza 6 miesięcy, a ponadto:
– spełniony jest warunek określony w pkt 1 lit. d albo
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– miejsce pobytu dłużnika jest nieznane i nie został ujawniony jego majątek mimo
podjęcia

przez

spółdzielczą

kasę

oszczędnościowo-kredytową

działań

zmierzających do ustalenia tego miejsca i majątku;
4) jeżeli wierzytelności, o których mowa w ust. 1 pkt 26 lit. c tiret pierwsze i drugie oraz
pkt 26c lit. c tiret pierwsze i drugie, związane są z realizacją programu restrukturyzacji
na podstawie odrębnych ustaw;
5)

jeżeli należności z tytułu udzielonych kredytów (pożyczek) lub należności z tytułu
udzielonych gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów (pożyczek), lub nabytych
wierzytelności banku hipotecznego zostały na podstawie przepisów, o których mowa
w ust. 3, zakwalifikowane do kategorii wątpliwe, lub zostały wymienione w ust. 1 pkt
26c lit. a tiret trzecie i czwarte, lit. b tiret drugie, lit. c tiret trzecie i czwarte.

2b. (uchylony).
2c. Wartość przyjętych w umowach zabezpieczeń spłaty kredytów (pożyczek) uwzględnia się
w podstawie tworzenia w bankach rezerw lub odpisów na straty kredytowe, a w
spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych - odpisów aktualizujących wartość
należności, zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów na podstawie ust. 1 pkt 26,
26b i 26c, w takim zakresie, w jakim te zabezpieczenia są uwzględniane przy ustalaniu
kosztów na podstawie przepisów o rachunkowości albo MSR.
2d. (uchylony).
2e. (uchylony).
3. Przepisy ust. 1 pkt 26 dotyczą rezerw na ryzyko związane z działalnością banków,
utworzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości.
3a. (uchylony).
3b. W przypadku gdy opłata, w tym czynsz, z tytułu umowy leasingu, o której mowa w art.
17a pkt 1, umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze została
skalkulowana w sposób obejmujący koszty eksploatacji samochodu osobowego, przepis
ust. 1 pkt 51 stosuje się do tej części opłaty, która obejmuje koszty eksploatacji
samochodu osobowego.
3c. Przepisów ust. 1 pkt 26, 26b i 26c nie stosuje się w przypadku rezerw, odpisów
aktualizujących wartość należności ani odpisów na straty kredytowe utworzonych na
pokrycie należności z tytułu udzielonych przez bank kredytów (pożyczek), gwarancji
(poręczeń) spłaty kredytów (pożyczek) albo nabytych wierzytelności banku hipotecznego,
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stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu.
3d. Przepis art. 16 ust. 1 pkt 43 lit. c ma zastosowanie do banków uczestniczących w
realizacji programu restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw, pod warunkiem
przeznaczenia i wydatkowania równowartości 100% kwoty wierzytelności podlegającej
umorzeniu na uruchomienie kredytów (pożyczek) dla podmiotów objętych tym
programem.
3e. (uchylony).
3f. W przypadku należności, o których mowa w ust. 1 pkt 26 i 26c, zakwalifikowanych do
kategorii stracone, zgodnie z przepisami wymienionymi w ust. 3, a w przypadku banków
stosujących MSR - należności, których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek
przekracza 12 miesięcy, jeżeli nieściągalność tych należności z tytułu kredytów
(pożyczek), udzielonych przez bank gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów (pożyczek) lub
z tytułu nabytych wierzytelności banku hipotecznego nie została uprawdopodobniona w
sposób, o którym mowa w ust. 2a pkt 2, za koszty uzyskania przychodów uważa się:
a) równowartość rezerw utworzonych na pokrycie tych należności lub wierzytelności
banku hipotecznego, pomniejszonych o wartość rezerw dotyczącą odsetek, prowizji i
opłat - do wysokości nie większej niż 25% tej kwoty kredytu (pożyczki) lub
należności z tytułu udzielonej przez bank gwarancji (poręczenia) spłaty kredytów
(pożyczek) lub nabytej wierzytelności banku hipotecznego, na którą została utworzona
rezerwa,
b) równowartość odpisów na straty kredytowe utworzonych na pokrycie tych należności
lub wierzytelności banku hipotecznego, pomniejszonych o wartość odpisów na straty
kredytowe dotyczącą odsetek, prowizji i opłat - do wysokości nie większej niż 25% tej
kwoty kredytu (pożyczki) lub należności z tytułu udzielonej przez bank gwarancji
(poręczenia) spłaty kredytów (pożyczek) lub nabytej wierzytelności banku
hipotecznego, na którą został utworzony odpis na straty kredytowe.
3g. W bankach zaliczone do kosztów uzyskania przychodów rezerwy, o których mowa w ust.
1 pkt 26, oraz odpisy na straty kredytowe, o których mowa w ust. 1 pkt 26c, utworzone na
kredyty (pożyczki) objęte umową o subpartycypację podlegają pomniejszeniu o wartość
kwoty ze zbycia praw do strumienia pieniądza z tytułu kredytów (pożyczek) w ramach
umowy o subpartycypację. Rezerwy te i te odpisy na straty kredytowe utworzone na
niespłaconą część kredytu (pożyczki) są jednak kosztem uzyskania przychodów w tej
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subpartycypację zostały wykazane na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 15 lit. c.
3h. (uchylony).
3i. Przepisy ust. 1 pkt 26a i 27 stosuje się odpowiednio do tworzonych przez podatników
stosujących MSR odpisów na utratę wartości należności, w zakresie i na zasadach
określonych tymi przepisami.
4. Ilekroć w ust. 1 jest mowa o stawce za jeden kilometr przebiegu pojazdu, rozumie się przez
to stawkę określoną dla samochodów osobowych, uwzględniającą odpowiednio
pojemność silnika.
5. Przebieg pojazdu, o którym mowa w ust. 1 pkt 30, powinien być, z wyłączeniem ryczałtu
pieniężnego, udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu, potwierdzonej przez
podatnika na koniec każdego miesiąca. Ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierać
co najmniej następujące dane: nazwisko, imię i adres zamieszkania osoby używającej
pojazdu, numer rejestracyjny pojazdu i pojemność silnika, kolejny numer wpisu, datę i cel
wyjazdu, opis trasy (skąd - dokąd), liczbę faktycznie przejechanych kilometrów, stawkę
za jeden kilometr przebiegu, kwotę wynikającą z przemnożenia liczby faktycznie
przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr przebiegu oraz podpis podatnika
(pracodawcy) i jego dane. W razie braku tej ewidencji, wydatki z tytułu używania
samochodów nie stanowią kosztu uzyskania przychodów.
5a. Poniesione wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 51, oraz kwota, o której mowa w ust. 1
pkt 49a, obejmują także podatek od towarów i usług, który zgodnie z przepisami o
podatku od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego, oraz naliczony podatek od
towarów i usług, w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i
usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od
towarów i usług.
5b. Przepisu ust. 1 pkt 4 nie stosuje się do odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego,
jeżeli ten samochód został oddany przez podatnika do odpłatnego używania na podstawie
umowy leasingu, o której mowa w art. 17a pkt 1, umowy najmu, dzierżawy lub innej
umowy o podobnym charakterze, a oddawanie w odpłatne używanie na podstawie takiej
umowy stanowi przedmiot działalności podatnika.
5c. W przypadku samochodu osobowego oddanego do używania na podstawie umowy
leasingu, o której mowa w art. 17a pkt 1, ograniczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 49a,
stosuje się do tej części opłaty, która stanowi spłatę wartości samochodu osobowego.
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została zawarta na okres krótszy niż 6 miesięcy, przez wartość samochodu, o której mowa
w ust. 1 pkt 49a, rozumie się wartość przyjętą dla celów ubezpieczenia.
5e. W przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym w rozumieniu art.
2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych
kwota limitu, o którym mowa w ust. 1 pkt 49a, wynosi 225 000 zł.
5f. W przypadku nieprowadzenia przez podatnika ewidencji, o której mowa w art. 86a ust. 4
ustawy o podatku od towarów i usług, uznaje się, że samochód osobowy jest
wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą podatnika.
5g. Przepisu ust. 5f nie stosuje się, jeżeli podatnik na podstawie przepisów ustawy o podatku
od towarów i usług nie jest obowiązany do prowadzenia takiej ewidencji, z wyjątkiem
przypadku, gdy brak tego obowiązku wynika z art. 86a ust. 5 pkt 2 lit. a ustawy o podatku
od towarów i usług.
5h. W przypadku ustalenia, że podatnik, niezgodnie ze stanem faktycznym, nie stosował
ograniczenia wynikającego z ust. 1 pkt 51, przepis ten stosuje się od dnia rozpoczęcia
używania przez podatnika danego samochodu osobowego.
5i. Kosztem uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia nabytego uprzednio samochodu
osobowego będącego środkiem trwałym są wydatki na jego nabycie, zaktualizowane
zgodnie z odrębnymi przepisami, w części nieprzekraczającej odpowiednio kwot, o
których mowa w ust. 1 pkt 4, po pomniejszeniu tych wydatków o sumę odpisów
amortyzacyjnych z tytułu zużycia tego samochodu zaliczonych do kosztów uzyskania
przychodów.
5j. Przepis ust. 5i nie ma zastosowania przy ustalaniu kosztu uzyskania przychodów z
odpłatnego zbycia samochodu osobowego, jeżeli ten samochód został uprzednio oddany
przez podatnika do odpłatnego używania na podstawie umowy leasingu, o której mowa w
art. 17a pkt 1, umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, a
oddawanie w odpłatne używanie na podstawie takiej umowy stanowi przedmiot
działalności podatnika.
6. (uchylony).
7. (uchylony).
7a. (uchylony).
7b. (uchylony).

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 65 7c. Przepis ust. 1 pkt 46 lit. c stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany prawa do
obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w
przepisach ustawy o podatku od towarów i usług.
7d. Przepis ust. 1 pkt 57a stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 40 oraz art. 15
ust. 4h. do składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
7e. Przepisu ust. 1 pkt 8 zdanie po średniku nie stosuje się przy zamianie jednostek
uczestnictwa subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu tego samego
funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami, dokonanej zgodnie z
przepisami ustawy o funduszach inwestycyjnych.
7f. Przez fundusze kapitałowe, o których mowa w ust. 1 pkt 8, rozumie się fundusze
inwestycyjne oraz fundusze zagraniczne, o których mowa w ustawie o funduszach
inwestycyjnych.
7g. (uchylony).
7h. (uchylony).
8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,
maksymalną wysokość wpłat na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej, uznawaną za
koszt uzyskania przychodów.
9. Przepisy ust. 1 pkt 8c i 8d stosuje się odpowiednio do podmiotów wymienionych w
załączniku nr 3 do ustawy.
Art. 16g.
1. Za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z
uwzględnieniem ust. 2-14, uważa się:
1) w razie odpłatnego nabycia cenę ich nabycia;
1a) w razie częściowo odpłatnego nabycia, cenę ich nabycia powiększoną o wartość
przychodu określonego w art. 12 ust. 5a;
2) w razie wytworzenia we własnym zakresie koszt wytworzenia;
3) w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób wartość
rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym
przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości;
4) w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego wniesionego do spółki albo
spółdzielni - ustaloną przez podatnika, z zastrzeżeniem pkt 4c, na dzień wniesienia
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prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej;
4a) w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego wniesionego do spółki niebędącej
osobą prawną:
a) wartość początkową, od której dokonywane były odpisy amortyzacyjne - jeżeli
przedmiot wkładu był amortyzowany,
b) wydatki poniesione na nabycie lub wytworzenie przedmiotu wkładu, niezaliczone
do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie - jeżeli przedmiot
wkładu nie był amortyzowany,
c) wartość określoną zgodnie z art. 14 - jeżeli ustalenie wydatków na nabycie lub
wytworzenie przedmiotu wkładu przez wspólnika wnoszącego wkład, będącego
osobą fizyczną, jest niemożliwe i przedmiot wkładu nie był wykorzystywany przez
wnoszącego wkład w prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem
wartości niematerialnych i prawnych wytworzonych przez wspólnika we własnym
zakresie;
4b) w razie przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową
spółkę kapitałową:
a) wartość początkową, od której dokonywane były odpisy amortyzacyjne,
b) wartość poniesionych wydatków na nabycie albo wytworzenie składników
majątku, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek
formie - jeżeli rzeczy te lub prawa nie były amortyzowane;
4c) w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego komercjalizowanej własności
intelektualnej wniesionej do spółki kapitałowej przez podmiot komercjalizujący wartość, o której mowa w art. 15 ust. 1s;
5) w razie otrzymania w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki, z zastrzeżeniem
ust. 10b - ustaloną przez podatnika wartość poszczególnych środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej;
6) w razie nabycia, w następstwie wykonania świadczenia niepieniężnego, o którym
mowa w art. 14a - wartość wierzytelności (należności) uregulowanej w wyniku
wykonania świadczenia niepieniężnego, o którym mowa w tym przepisie; przepis ust.
3 stosuje się odpowiednio;
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w razie prowadzenia przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2, działalności na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczny zakład - wartość, o której
mowa w art. 15 ust. 1y;

8)

w razie gdy podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, przeniósł na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej składnik majątku swojego zagranicznego zakładu, w tym w
wyniku jego likwidacji, lub przeniósł, w związku ze zmianą miejsca siedziby lub
zarządu (rezydencji podatkowej), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składnik
majątku

wykorzystywany

w

działalności

prowadzonej

poza

terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej - wartość, o której mowa w art. 15 ust. 1ya.
1a. Przepis ust. 1 pkt 4a lit. a i b stosuje się odpowiednio w przypadku składnika majątku
wnoszonego w postaci wkładu niepieniężnego do spółki niebędącej osobą prawną przez
wspólnika, który składnik ten otrzymał w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą
prawną bądź wystąpienia z takiej spółki.
2. Wartość początkową firmy stanowi dodatnia różnica między ceną nabycia przedsiębiorstwa
lub jego zorganizowanej części, ustaloną zgodnie z ust. 3 i 5, albo nominalną wartością
wydanych udziałów (akcji) w zamian za wkład niepieniężny a wartością rynkową
składników majątkowych wchodzących w skład kupionego, przyjętego do odpłatnego
korzystania albo wniesionego do spółki albo spółki niebędącej osobą prawną
przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, odpowiednio z dnia kupna, przyjęcia do
odpłatnego korzystania albo wniesienia do spółki albo spółki niebędącej osobą prawną.
3. Za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z
zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i
prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku,
ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów
komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz
pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z
odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo
podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony
albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W
przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników
majątku.
4. Za koszt wytworzenia uważa się wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia
środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych,
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wartości wytworzonych środków trwałych. Do kosztu wytworzenia nie zalicza się:
kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i
kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i
prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka
trwałego do używania.
5. Cenę nabycia, o której mowa w ust. 3, oraz koszt wytworzenia, o którym mowa w ust. 4,
koryguje się o różnice kursowe, naliczone do dnia przekazania do używania środka
trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.
6. Wartość początkową składników majątku nabytych w sposób określony w ust. 1 pkt 3-5,
wymagających montażu, powiększa się o wydatki poniesione na ich montaż.
7. Wartość początkową inwestycji w obcych środkach trwałych oraz budynków i budowli
wybudowanych na obcym gruncie ustala się stosując odpowiednio ust. 3-5.
8. W razie gdy składnik majątku stanowi współwłasność podatnika, wartość początkową tego
składnika ustala się w takiej proporcji jego wartości, w jakiej pozostaje udział podatnika
we własności tego składnika majątku. Art. 5 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
9. W razie przekształcenia formy prawnej, podziału albo połączenia podmiotów, z
zastrzeżeniem ust. 19, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów - wartość
początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w
wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych, o której mowa w art. 9 ust. 1, podmiotu przekształcanego,
połączonego albo podzielonego. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek niebędących
osobami prawnymi.
10. W razie nabycia w drodze kupna lub przyjęcia do odpłatnego korzystania
przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, łączną wartość początkową nabytych
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowi:
1) suma ich wartości rynkowej - w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy,
ustalonej zgodnie z ust. 2;
2) różnica między ceną nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,
ustaloną zgodnie z ust. 3 i 5, a wartością składników majątkowych niebędących
środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi - w przypadku
niewystąpienia dodatniej wartości firmy.
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zorganizowanej części lub komercjalizowanej własności intelektualnej wnoszonej przez
podmiot komercjalizujący, w drodze wkładu niepieniężnego.
10b. W przypadku otrzymania w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki środków
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które uprzednio zostały wniesione do
tej osoby prawnej lub spółki jako wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego
zorganizowanej części albo komercjalizowanej własności intelektualnej wnoszonej przez
podmiot komercjalizujący, przepis ust. 9 stosuje się odpowiednio.
10c. W przypadku otrzymania, w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub
wystąpieniem wspólnika z takiej spółki, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych przepis ust. 9 stosuje się odpowiednio.
11. W razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze spadku lub
darowizny, łączna wartość początkowa nabytych środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych stanowi sumę ich wartości rynkowej, nie wyższą jednak od
różnicy pomiędzy wartością przychodów, o której mowa w art. 12 ust. 5, uwzględnionych
w podstawie opodatkowania podatkiem dochodowym w roku podatkowym, w którym
nabyto to przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część, a wartością składników
zwiększających aktywa spadkobiercy lub obdarowanego, niebędących środkami trwałymi
ani wartościami niematerialnymi i prawnymi.
12. Przy ustalaniu wartości początkowej poszczególnych środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych zgodnie z ust. 1 pkt 3-5 oraz ust. 2, 10 i 11 stosuje się
odpowiednio art. 14.
13. Jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji,
adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tych środków, ustaloną zgodnie z ust. 1 i
3-11, powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na
nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia
przekracza 10 000 zł. Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków
poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację
w danym roku podatkowym przekracza 10 000 zł i wydatki te powodują wzrost wartości
użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania,
mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów
uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji.
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- 70 14. Wartość początkową praw majątkowych, w tym licencji i autorskich praw majątkowych,
stanowi cena nabycia tych praw; jeżeli wynagrodzenie (opłaty) wynikające z umowy
licencyjnej albo z umowy o przeniesienie innych praw majątkowych jest uzależnione od
wysokości przychodów z licencji lub praw uzyskanych przez licencjobiorcę albo
nabywcę, przy ustalaniu wartości początkowej praw majątkowych, w tym licencji, nie
uwzględnia się tej części wynagrodzenia.
15. (uchylony).
16. W razie trwałego odłączenia od danego środka trwałego części składowej lub peryferyjnej
wartość początkową tego środka zmniejsza się, od następnego miesiąca po odłączeniu, o
różnicę między ceną nabycia (kosztem wytworzenia) odłączonej części a przypadającą na
nią, w okresie połączenia, sumą odpisów amortyzacyjnych obliczoną przy zastosowaniu
metody amortyzacji i stawki amortyzacyjnej stosowanej przy obliczaniu odpisów
amortyzacyjnych tego środka trwałego.
17. Jeżeli odłączona część zostanie następnie przyłączona do innego środka trwałego, w
miesiącu połączenia zwiększa się wartość początkową tego innego środka o różnicę, o
której mowa w ust. 16.
18. Przepis ust. 9 ma zastosowanie, jeżeli z odrębnych przepisów wynika, że podmiot
powstały z przekształcenia, podziału albo połączenia lub podmiot istniejący, do którego
przeniesiono w wyniku wydzielenia część majątku podmiotu dzielonego, wstępuje we
wszelkie prawa i obowiązki podmiotu przekształconego, połączonego albo podzielonego.
19. Przepisu ust. 9 nie stosuje się do podziału podmiotów, jeżeli majątek przejmowany na
skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w
podmiocie dzielonym, nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W takim
przypadku dla wyceny przejmowanego majątku przepisy ust. 1 pkt 4 lub ust. 10 stosuje
się odpowiednio.
20. W razie zmiany formy opodatkowania odpowiednio z podatku tonażowego albo
zryczałtowanego podatku od wartości sprzedanej produkcji, o którym mowa w ustawie z
dnia
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komplementarnych, na podatek dochodowy podatnicy w ewidencji, o której mowa w art.
9, uwzględniają odpisy amortyzacyjne przypadające za okres opodatkowania w formie
podatku tonażowego lub zryczałtowanego podatku od wartości sprzedanej produkcji.
21. W przypadku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową
spółkę kapitałową, podatnicy w ewidencji, o której mowa w art. 9, uwzględniają również
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ustawą z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 43, z późn. zm.).
Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek niebędących osobami prawnymi.
<22. Podatnik, który zakończył stosowanie opodatkowania ryczałtem od dochodów
spółek kapitałowych, w ewidencji, o której mowa w art. 9, uwzględnia odpisy
amortyzacyjne dokonane zgodnie z przepisami o rachunkowości, przypadające za
okres opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych.>

Art. 16h.
1. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się:
1) od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych,
z zastrzeżeniem art. 16k, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po
miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji, z
zastrzeżeniem art. 16e, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy
odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w
stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór; suma odpisów amortyzacyjnych
obejmuje również odpisy, których zgodnie z art. 16 ust. 1 nie uważa się za koszty
uzyskania przychodów;
2) od zamówionego przez armatora taboru transportu morskiego w budowie, o którym
mowa w art. 16a ust. 2 pkt 4, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po
miesiącu, w którym armator poniósł wydatki (w tym dokonał wpłat zaliczek) na
budowę taboru w wysokości co najmniej 10% wartości kontraktowej odrębnie dla
każdego obiektu tego taboru; wartość kontraktową, o której mowa w niniejszym
punkcie, ustala się na dzień zawarcia umowy na budowę danego obiektu;
3) od używanych sezonowo środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
w okresie ich wykorzystywania; w tym przypadku wysokość odpisu miesięcznego
ustala się przez podzielenie rocznej kwoty odpisów amortyzacyjnych przez liczbę
miesięcy w sezonie albo przez 12 miesięcy w roku;
4) od ujawnionych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych
nieobjętych dotychczas ewidencją, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu,
w którym te środki lub wartości zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych
oraz wartości niematerialnych i prawnych.
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- 72 2. Podatnicy, z zastrzeżeniem art. 16l i 16ł, dokonują wyboru jednej z metod amortyzacji
określonych w art. 16i-16k dla poszczególnych środków trwałych przed rozpoczęciem ich
amortyzacji; wybraną metodę stosuje się do pełnego zamortyzowania danego środka
trwałego.
3. Podmioty, o których mowa w art. 16g ust. 9, powstałe z przekształcenia, podziału, z
zastrzeżeniem ust. 5, albo połączenia podmiotów oraz podmioty, które przejęły całość lub
część innego podmiotu na skutek tych zdarzeń, dokonują odpisów amortyzacyjnych z
uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuują metodę amortyzacji
przyjętą przez podmiot przekształcony, podzielony, połączony, z uwzględnieniem art. 16i
ust. 2-7.
3a. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio w razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego
zorganizowanej części w drodze wkładu niepieniężnego, jeżeli składniki majątku
wchodzące w skład wkładu niepieniężnego były wprowadzone do ewidencji środków
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego taki wkład.
3b. W przypadku otrzymania w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki środków
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które uprzednio zostały wniesione do
tej osoby prawnej lub spółki jako wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego
zorganizowanej części albo komercjalizowanej własności intelektualnej wniesionej przez
podmiot komercjalizujący, przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.
3c. W przypadku otrzymania, w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub
wystąpieniem wspólnika z takiej spółki, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.
3d. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio w przypadku określonym w art. 16g ust. 1 pkt 4a
lit. a oraz w pkt 4b lit. a.
<3e. Podatnik, który zakończył stosowanie opodatkowania ryczałtem od dochodów
spółek kapitałowych:
1) dokonuje odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości
odpisów uwzględnionych w wyniku finansowym netto podatnika za dowolny rok
okresu opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych oraz
2) kontynuuje metodę i okres amortyzacji oraz stosuje stawkę, przyjęte w okresie
opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych, albo dokonuje
wyboru jednej z metod amortyzacji, stawki oraz okresu amortyzacji określonych
w
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- 73 niematerialnych i prawnych przed rozpoczęciem ich amortyzacji, przy czym
wybrane metodę, stawkę oraz okres stosuje się do pełnego zamortyzowania
środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.>
4. Podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych w równych ratach co miesiąc albo
w równych ratach co kwartał, albo jednorazowo na koniec roku podatkowego, z
uwzględnieniem art. 16i. Suma odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych dokonanych w pierwszym roku podatkowym, w
którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji, nie może przekroczyć wartości tych
odpisów przypadających za okres od wprowadzenia ich do ewidencji do końca tego roku
podatkowego.
5. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do podziału podmiotów, jeżeli majątek przejmowany na
skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w
podmiocie dzielonym, nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W takim
przypadku odpisów amortyzacyjnych od przejmowanych składników majątkowych
dokonuje się na zasadach określonych w art. 16i-16m.

<Art. 18aa.
Podatnik, który dokonuje odliczeń na podstawie art. 18 i art. 18d18f, traci odpowiednio
prawo albo obowiązek do ich kontynuowania począwszy od pierwszego roku
opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych.>
<Rozdział 6b
Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych
Oddział 1
Przepisy ogólne

Art. 28c.
Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o:
1) podmiotach powiązanych  oznacza to podmioty powiązane w rozumieniu art. 11a
ust. 1 pkt 4, przy czym wielkość udziałów i praw, o których mowa w art. 11a ust. 2
pkt 1 lit. ac, wynosi, z zastrzeżeniem art. 28j ust. 1 pkt 2 lit. g, co najmniej 5%;
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wyniku finansowego netto, o których mowa w przepisach o rachunkowości;
3) wyniku finansowym netto  oznacza to wynik finansowy netto ustalany na podstawie
przepisów o rachunkowości;
4) zysku (stracie) netto  oznacza to zysk (stratę) netto ustalany na podstawie
przepisów o rachunkowości.
Art. 28d.
1. Podatnik opodatkowany ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych, zwanym dalej
w niniejszym rozdziale „ryczałtem”, jest obowiązany do prowadzenia ksiąg
rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych na podstawie przepisów
o rachunkowości w sposób zapewniający prawidłowe określenie:
1) wysokości zysku (straty) netto, podstawy opodatkowania i wysokości należnego
podatku oraz
2) w kapitale własnym:
a) kwoty zysków niepodzielonych i kwoty zysków podzielonych odniesione na
kapitały, wypracowanych w latach opodatkowania ryczałtem, oraz
b) kwoty niepokrytych strat poniesionych w latach opodatkowania ryczałtem.
2. Podatnik i jego następca prawny są obowiązani wykazywać wyodrębnienie w kapitale
własnym zysków lub strat, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w sprawozdaniu
finansowym sporządzanym zgodnie z przepisami o rachunkowości do roku wypłaty
tych zysków lub pokrycia tych strat.

Art. 28e.
Rokiem podatkowym podatnika opodatkowanego ryczałtem jest rok obrotowy w
rozumieniu przepisów o rachunkowości.

Art. 28f.
1. Opodatkowanie ryczałtem obejmuje okres bezpośrednio po sobie następujących 4 lat
podatkowych wskazany przez podatnika w zawiadomieniu, o którym mowa w art.
28j ust. 1 pkt 7.
2. Opodatkowanie ryczałtem przedłuża się na kolejne okresy bezpośrednio po sobie
następujących 4 lat podatkowych, chyba że podatnik złoży informację o rezygnacji z
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ostatni rok podatkowy, w którym podatnik był opodatkowany ryczałtem.

Art. 28g.
1. Podatnik opodatkowany ryczałtem jest obowiązany ponosić bezpośrednie nakłady na
cele inwestycyjne w wysokości większej o:
1) 15%, jednak nie mniejszej niż 20 000 zł  w okresie 2 kolejno następujących po
sobie lat podatkowych opodatkowania ryczałtem, albo
2) 33%, jednak nie mniejszej niż 50 000 zł  w okresie 4 lat podatkowych, o którym
mowa w art. 28f ust. 1 lub 2
 w stosunku do ustalonej na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego
odpowiednio dwuletni albo czteroletni okres opodatkowania ryczałtem wartości
początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 38 Klasyfikacji, z
wyłączeniem samochodów osobowych, środków transportu lotniczego, taboru
pływającego oraz innych składników majątku służących głównie celom osobistym
udziałowców albo akcjonariuszy lub członków ich rodzin.
2. Przez nakłady na cele inwestycyjne, o których mowa w ust. 1, rozumie się faktycznie
poniesione w roku podatkowym:
1) wydatki na nabycie fabrycznie nowych środków trwałych lub wytworzenie
środków trwałych, o których mowa w ust. 1;
2) opłaty ustalone w umowie zgodnie z art. 3 ust. 4 lub 6 ustawy o rachunkowości, z
wyłączeniem umowy leasingu operacyjnego, w części stanowiącej spłatę wartości
początkowej środków trwałych, o których mowa w ust. 1.
3. Przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się do podatnika, który realizuje znaczącą dla
prowadzonej działalności inwestycję oraz poinformuje przed upływem dwuletniego
okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, właściwego naczelnika urzędu skarbowego o
przedmiocie inwestycji, roku poniesienia nakładów na cele inwestycyjne i terminie
planowanego zakończenia inwestycji.
4. Przy ocenie, czy inwestycja jest znacząca dla prowadzonej działalności, uwzględnia się
w szczególności istotność ponoszonych nakładów na cele inwestycyjne, ich wpływ na
zmianę przedmiotu prowadzonej działalności lub poszerzenie jej zakresu, a także
wpływ tych nakładów na przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część.
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którym mowa w ust. 1 pkt 1, poniósł wydatki na wynagrodzenia zatrudnionych osób
fizycznych, z wyjątkiem udziałowców albo akcjonariuszy tego podatnika, w
wysokości większej o 20%, jednak nie mniejszej niż 30 000 zł, w stosunku do kwoty
takich wydatków poniesionych w roku podatkowym poprzedzającym dwuletni okres
opodatkowania ryczałtem. Do wydatków na wynagrodzenia nie zalicza się
wydatków, które na podstawie odrębnych przepisów obciążają bezpośrednio
podatnika.
6. W przypadku podatnika rozpoczynającego działalność lub małego podatnika,
w pierwszym dwuletnim okresie opodatkowania ryczałtem, warunki, o których
mowa w ust. 1 i 5, uznaje się za spełnione w odniesieniu do połowy wartości
wymienionych w tych przepisach.
Art. 28h.
1. Podatnik opodatkowany ryczałtem nie podlega opodatkowaniu na zasadach
określonych w art. 19, art. 24b i art. 24d.
2. Do podatnika opodatkowanego ryczałtem przepisy rozdziału 3a stosuje się
odpowiednio, przy czym kwoty niezaliczane do kosztów uzyskania przychodów lub
zaliczane do dochodów (przychodów) na podstawie art. 16o ust. 1, art. 16p ust. 1 i 2,
art. 16q, art. 16r oraz art. 16t ust. 1 uznaje się za dochód z tytułu nieujawnionych
operacji gospodarczych.
Art. 28i.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,
wzory:
1) zawiadomienia, o którym mowa w art. 28j ust. 1 pkt 7,
2) deklaracji, o której mowa w art. 28r ust. 1,
3) oświadczenia, o którym mowa w art. 28s ust. 1
 wraz z objaśnieniami co do sposobu ich wypełniania, terminu i miejsca składania oraz
niezbędnymi pouczeniami, mając na uwadze umożliwienie identyfikacji podatnika,
urzędu skarbowego, do którego jest skierowany formularz, poprawne złożenie
zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem, obliczenie dochodu, podstawy
opodatkowania oraz podatku przez podatnika, a także ustalenia spełnienia
warunków uprawniających do opodatkowania ryczałtem.
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Zakres podmiotowy

Art. 28j.
1. Opodatkowaniu ryczałtem może podlegać podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1,
jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
1) łączne przychody z działalności osiągnięte w poprzednim roku podatkowym nie
przekroczyły 100 000 000 zł lub wartość średnich przychodów z działalności,
obliczona na ostatni dzień poprzedniego roku podatkowego z okresu
opodatkowania ryczałtem, nie przekroczyła 100 000 000 zł, przy czym przychody
te są liczone z uwzględnieniem kwoty należnego podatku od towarów i usług;
2) mniej niż 50% przychodów, o których mowa w pkt 1, pochodzi:
a) z wierzytelności,
b) z odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek,
c) z części odsetkowej raty leasingowej,
d) z poręczeń i gwarancji,
e) z praw autorskich lub praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia
tych praw,
f) ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
g) z transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 
w przypadku gdy w związku z tymi transakcjami nie jest wytwarzana wartość
dodana pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma;
3) podatnik:
a) zatrudnia na podstawie umowy o pracę co najmniej 3 osoby w przeliczeniu na
pełne etaty, niebędące udziałowcami ani akcjonariuszami tego podatnika,
przez okres co najmniej 300 dni w roku podatkowym, a w przypadku gdy
rokiem

podatkowym

nie

jest

okres

kolejnych

dwunastu

miesięcy

kalendarzowych – przez co najmniej 82% dni przypadających w roku
podatkowym, lub
b) ponosi miesięcznie wydatki w kwocie stanowiącej co najmniej trzykrotność
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z tytułu
wypłaty wynagrodzeń na rzecz zatrudnionych na podstawie umowy innej niż
umowa o pracę co najmniej 3 osób fizycznych, niebędących udziałowcami ani
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wynagrodzeń na podatniku ciąży obowiązek poboru zaliczek na podatek
dochodowy od osób fizycznych i składek określonych w ustawie z dnia 13
października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
4) prowadzi działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo
spółki akcyjnej, której odpowiednio udziałowcami albo akcjonariuszami są
wyłącznie osoby fizyczne nieposiadające praw majątkowych związanych z
prawem do

otrzymania

świadczenia

jako

założyciele

(fundatorzy)

lub

beneficjenci fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o
charakterze powierniczym;
5) nie posiada udziałów (akcji) w kapitale innej spółki, tytułów uczestnictwa
w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw
i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz innych praw majątkowych
związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub
beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego
o charakterze powierniczym;
6) nie sporządza za okres opodatkowania ryczałtem sprawozdań finansowych
zgodnie z MSR na podstawie art. 45 ust. 1a i 1b ustawy o rachunkowości;
7) złoży zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem, według ustalonego
wzoru, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca
pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym ma być
opodatkowany ryczałtem.
2. W przypadku podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności:
1) warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, uznaje się za spełnione w pierwszym
roku podatkowym opodatkowania ryczałtem;
2) warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczy roku rozpoczęcia tej
działalności i 2 lat podatkowych bezpośrednio po nim następujących, z tym że
począwszy od drugiego roku podatkowego podatnik jest obowiązany do
corocznego zwiększenia zatrudnienia o co najmniej 1 etat w pełnym wymiarze
czasu pracy aż do osiągnięcia wielkości zatrudnienia określonej w tym przepisie.
3. W przypadku podatnika będącego małym podatnikiem, w pierwszym roku
podatkowym opodatkowania ryczałtem, warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 3:
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umowy o pracę co najmniej 1 osobę w przeliczeniu na pełne etaty, niebędącą
udziałowcem ani akcjonariuszem tego podatnika, przez okres wskazany w tym
przepisie;
2) lit. b, uznaje się za spełniony, jeżeli mały podatnik ponosi miesięcznie wydatki w
kwocie stanowiącej co najmniej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze
przedsiębiorstw z tytułu wypłaty wynagrodzenia na rzecz zatrudnionej na
podstawie umowy innej niż umowa o pracę co najmniej 1 osoby, niebędącej
udziałowcem ani akcjonariuszem tego podatnika, oraz w związku z wypłatą tego
wynagrodzenia na podatniku ciąży obowiązek poboru zaliczki na podatek
dochodowy od osób fizycznych i składek określonych w ustawie z dnia
13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
4. Wartość średnich przychodów, o której mowa w ust. 1 pkt 1, ustala się jako iloraz
sumy przychodów wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług, osiągniętych
w każdym poprzednim roku podatkowym okresu, o którym mowa w art. 28f ust. 1
albo 2, i liczby tych lat poprzedzających rok podatkowy. Jeżeli rok podatkowy trwa
dłużej albo krócej niż 12 następujących po sobie miesięcy, przychód za ten rok ustala
się jako iloraz przychodu osiągniętego w tym roku wraz z kwotą należnego podatku
od towarów i usług oraz ilorazu liczby dni w okresie opodatkowania ryczałtem i
liczby 365.
Art. 28k.
1. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do:
1) przedsiębiorstw finansowych, o których mowa w art. 15c ust. 16;
2) instytucji pożyczkowych w rozumieniu art. 5 pkt 2a ustawy z dnia 12 maja 2011
r. o kredycie konsumenckim;
3) podatników osiągających dochody, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 lub
34a;
4) podatników postawionych w stan upadłości lub likwidacji;
5) podatników, którzy zostali utworzeni:
a) w wyniku połączenia lub podziału albo
b) przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające
osobowości prawnej wnoszące, tytułem wkładów niepieniężnych na poczet
kapitału podatnika, składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki
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posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników, albo
c) przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające
osobowości prawnej, jeżeli w roku podatkowym, w którym podatnik został
utworzony, lub w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym,
zostało do niego wniesione na poczet kapitału uprzednio prowadzone
przedsiębiorstwo, zorganizowana część przedsiębiorstwa albo składniki
majątku

tego

przedsiębiorstwa

o

wartości

przekraczającej

łącznie

równowartość w złotych kwoty 10 000 euro przeliczonej według średniego
kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w pierwszym dniu
roboczym miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wniesiono te składniki
majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym wartość tych składników
oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14
– w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność, oraz w roku
podatkowym bezpośrednio po nim następującym, nie krócej jednak niż przez
okres 24 miesięcy od dnia utworzenia;
6) podatników, którzy:
a) zostali podzieleni przez wydzielenie albo
b) wnieśli tytułem wkładu do innego podmiotu, w tym na poczet kapitału:
 uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część
przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości
przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000 euro
przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank
Polski w pierwszym dniu roboczym miesiąca poprzedzającego miesiąc, w
którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym
wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14,
lub
 składniki majątku uzyskane przez tego podatnika w wyniku likwidacji innych
podatników, jeżeli ten podatnik posiadał udziały (akcje) tych innych
likwidowanych podatników
 w roku podatkowym, w którym dokonano podziału albo wniesiono wkład,
oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, nie krócej
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wniesienia wkładu.
2. W przypadku łączenia, podziału podmiotów lub wniesienia do spółki wkładu
niepieniężnego przepisy ust. 1 pkt 5 i 6 stosuje się odpowiednio do podmiotów
przejmujących lub otrzymujących wkład niepieniężny.

Art. 28l.
1. Podatnik opodatkowany ryczałtem traci prawo do tego opodatkowania z końcem:
1) ostatniego roku podatkowego okresu, o którym mowa w art. 28f ust. 1 albo 2 
w przypadku gdy podatnik złoży informację o rezygnacji z opodatkowania
ryczałtem;
2) ostatniego roku podatkowego odpowiednio dwuletniego albo czteroletniego
okresu, w którym podatnik nie poniósł nakładów na cele inwestycyjne w
wysokości określonej w art. 28g ust. 1 albo wydatków na wynagrodzenia w
wysokości określonej w art. 28g ust. 5;
3) roku podatkowego, w którym podatnik nie spełnił któregokolwiek z warunków, o
których mowa w art. 28j ust. 1 pkt 13;
4) roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym:
a) podatnik nie spełnił któregokolwiek z warunków, o których mowa w art. 28j
ust. 1 pkt 46,
b) podatnik nie prowadził ksiąg podatkowych lub dane wynikające z ksiąg
podatkowych nie pozwalają na określenie wyniku finansowego netto,
c) podatnik dokona przejęcia innego podmiotu w drodze łączenia albo podziału
podmiotów lub otrzymania wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa
lub jego zorganizowanej części, chyba że:
 podmiot przejmowany, dzielony lub wnoszący wkład niepieniężny jest
opodatkowany ryczałtem albo
 podmiot przejmowany, dzielony lub wnoszący wkład niepieniężny z dniem
przejęcia lub wniesienia wkładu zamknie księgi rachunkowe, sporządzi
sprawozdanie finansowe oraz dokona rozliczenia i ustaleń, o których mowa w
art. 7aa, w zakresie transakcji pozostających w związku z przejmowanymi
składnikami majątku,
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podmiotów, w tym podziału przez wydzielenie, lub wniesienia wkładu
niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,
chyba że podmiot przejmujący jest opodatkowany ryczałtem.
2. W przypadku utraty prawa do opodatkowaniem ryczałtem podatnik może złożyć
ponowne zawiadomienie, o którym mowa w art. 28j ust. 1 pkt 7, po upływie 3 lat
podatkowych, jednak nie wcześniej niż po upływie 36 miesięcy, następujących po
roku kalendarzowym, w którym podatnik utracił prawo do opodatkowania
ryczałtem.
Oddział 3
Przedmiot opodatkowania

Art. 28m.
1. Opodatkowaniu ryczałtem podlega dochód odpowiadający:
1) wysokości zysku netto wypracowanego w okresie opodatkowania ryczałtem w
części, w jakiej zysk ten został uchwałą o podziale lub pokryciu wyniku
finansowego netto przeznaczony:
a) do wypłaty udziałowcom albo akcjonariuszom (dochód z tytułu podzielonego
zysku) lub
b) na pokrycie strat powstałych w okresie poprzedzającym okres opodatkowania
ryczałtem (dochód z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat);
2) wysokości ukrytych zysków (dochód z tytułu ukrytych zysków);
3) wysokości wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą (dochód z tytułu
wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą);
4) nadwyżce

wartości

rynkowej

składników

przejmowanego

majątku

lub

wniesionego w drodze wkładu niepieniężnego ponad wartość podatkową tych
składników (dochód z tytułu zmiany wartości składników majątku)  w
przypadku łączenia, podziału, przekształcenia podmiotów lub wniesienia w
drodze wkładu niepieniężnego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części;
5) sumie zysków netto osiągniętych w każdym roku podatkowym stosowania
opodatkowania ryczałtem w części, w jakiej te zyski nie były zyskami
podzielonymi lub nie zostały przeznaczone na pokrycie straty (dochód z tytułu
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ryczałtem;
6) wartości przychodów i kosztów podlegających zgodnie z przepisami o
rachunkowości zarachowaniu w roku podatkowym i uwzględnieniu w zysku
(stracie) netto, które nie zostały uwzględnione w tym zysku (stracie) netto
(dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych).
2. Przepis ust. 1 pkt 1 stosuje się odpowiednio do wypłaty zaliczki na poczet
przewidywanej dywidendy.
3. Przez ukryte zyski, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się świadczenia pieniężne,
niepieniężne, odpłatne, nieodpłatne lub częściowo odpłatne, wykonane w związku z
prawem do udziału w zysku, inne niż podzielony zysk, których beneficjentem,
bezpośrednio lub pośrednio, jest udziałowiec albo akcjonariusz lub podmiot
powiązany bezpośrednio lub pośrednio z podatnikiem lub z tym udziałowcem lub
akcjonariuszem, w szczególności:
1) kwotę pożyczki (kredytu) udzielonej przez podatnika udziałowcowi albo
akcjonariuszowi

lub

podmiotowi

powiązanemu

z

udziałowcem

albo

akcjonariuszem oraz odsetki, prowizje, wynagrodzenia i opłaty od pożyczki
(kredytu) udzielonej przez te podmioty podatnikowi;
2) świadczenia wykonane na rzecz:
a) fundacji prywatnej lub rodzinnej, podmiotu równoważnego takiej fundacji lub
przedsiębiorstwa prowadzonego przez taką fundację albo taki podmiot, lub na
rzecz beneficjentów takiej fundacji lub takiego podmiotu,
b) trustu

lub

innego

podmiotu

albo

stosunku

prawnego

o

charakterze

powierniczym;
3) nadwyżkę wartości rynkowej transakcji określoną zgodnie z art. 11c ponad
ustaloną cenę tej transakcji;
4) nadwyżkę zwróconej kwoty dopłaty, wniesionej do spółki zgodnie z odrębnymi
przepisami, ponad kwotę wniesionej dopłaty, przy czym jeżeli dopłata została
wniesiona w walucie obcej, przeliczenia tej kwoty na złote dokonuje się według
średniego kursu waluty obcej ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień
odpowiednio zwrócenia dopłaty i faktycznego jej wniesienia;
5) wypłacone z zysku wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziału (akcji) lub ze
zmniejszenia wartości udziału (akcji);
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7) darowizny, w tym prezenty i ofiary wszelkiego rodzaju;
8) wydatki na reprezentację.
4. Do ukrytych zysków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, nie zalicza się:
1) wynagrodzeń za świadczenia na rzecz spółki, wynagrodzeń z tytułów, o których
mowa w art. 12 ust. 1 oraz art. 13 pkt 7, 8 i 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o
podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz zasiłków pieniężnych z
ubezpieczenia społecznego wypłaconych osobie fizycznej – w części, w jakiej
suma tych wynagrodzeń i zasiłków wypłacona w danym miesiącu tej osobie nie
przekracza pięciokrotności średniego miesięcznego wynagrodzenia wypłacanego
przez podatnika z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 oraz art. 13 pkt 7, 8 i
9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie
więcej jednak niż pięciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w
sektorze

przedsiębiorstw,

przy

czym

średnie

i

przeciętne

miesięczne

wynagrodzenie ustala się za miesiąc poprzedzający miesiąc dokonania wypłat
osobie fizycznej;
2) wydatków i odpisów amortyzacyjnych oraz odpisów z tytułu trwałej utraty
wartości, związanych z używaniem samochodów osobowych, środków transportu
lotniczego, taboru pływającego oraz innych składników majątku:
a) w pełnej wysokości  w przypadku składników majątku wykorzystywanych
wyłącznie na cele działalności gospodarczej,
b) w wysokości 50%  w przypadku składników majątku, które nie są
wykorzystywane wyłącznie na cele działalności gospodarczej;
3) kwoty pożyczki (kredytu) zwróconej przez podatnika udziałowcowi albo
akcjonariuszowi lub podmiotowi powiązanemu, z wyłączeniem odsetek, prowizji,
wynagrodzeń i opłat.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 lit. a, ciężar dowodu, że składnik
majątku jest wykorzystywany wyłącznie na cele działalności gospodarczej, spoczywa
na podatniku.
6. Wartość rynkową składnika majątku, o której mowa w ust. 1 pkt 4, określa się:
1) zgodnie z art. 14 ust. 2 – w przypadku papierów wartościowych oraz składników
majątku, z których przeniesieniem nie wiąże się zmiana istotnych ekonomicznie
funkcji, aktywów lub ryzyk;
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7. Przez wartość podatkową składnika majątku, o której mowa w ust. 1 pkt 4, rozumie
się wartość niezaliczoną uprzednio w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania
przychodów w rozumieniu art. 15 lub w rozumieniu art. 22 ustawy z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jaka zostałaby przyjęta przez
podatnika za taki koszt, gdyby składnik ten został przez niego odpłatnie zbyty.
8. Wartość nieodpłatnych i częściowo odpłatnych świadczeń, o której mowa w ust. 3,
określa się zgodnie z art. 12 ust. 56a.
Oddział 4
Podstawa opodatkowania

Art. 28n.
1. Podstawę opodatkowania ryczałtem stanowi:
1) suma dochodu z tytułu podzielonego zysku i dochodu z tytułu zysku
przeznaczonego na pokrycie strat ustalona w miesiącu, w którym podjęto
uchwałę o podziale lub pokryciu wyniku finansowego netto;
2) suma dochodu z tytułu ukrytych zysków i dochodu z tytułu wydatków
niezwiązanych z działalnością gospodarczą ustalona w miesiącu, w którym
wykonano świadczenie lub dokonano wypłaty lub wydatku;
3) dochód z tytułu zmiany wartości składników majątku osiągnięty w miesiącu,
w którym nastąpiło łączenie, podział, przekształcenie podmiotów lub wniesienie
wkładu niepieniężnego;
4) dochód z tytułu zysku netto osiągnięty w roku podatkowym, w którym zakończył
opodatkowanie ryczałtem.
2. Podział lub pokrycie wyniku finansowego netto podatnika są dokonywane do końca
szóstego miesiąca następującego po ostatnim dniu roku podatkowego, za który
sporządzone jest sprawozdanie finansowe. Jeżeli uchwała o podziale lub pokryciu
wyniku finansowego netto podjęta zostanie w terminie późniejszym, przyjmuje się,
że uchwała ta została podjęta ostatniego dnia tego szóstego miesiąca.
3. Przy obliczaniu podstawy opodatkowania podatnik opodatkowany ryczałtem
uwzględnia zdarzenia zaistniałe przed pierwszym rokiem opodatkowania ryczałtem,

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 86 jeżeli rozliczenie tych zdarzeń jest kontynuowane zgodnie z przyjętymi przez tego
podatnika zasadami rachunkowości.
4. Jeżeli podatnik osiągnął w roku podatkowym przychody (dochody) poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej wyłączone lub wolne od podatku na podstawie umowy o
unikaniu podwójnego opodatkowania lub innej umowy międzynarodowej, której
stroną jest Rzeczpospolita Polska, podstawa opodatkowania, o której mowa w ust. 1
pkt 1 i 4, podlega obniżeniu o wartość tych przychodów oraz podwyższeniu o sumę
kosztów związanych z tymi przychodami i kwoty równej podatkowi zapłaconemu od
tych przychodów (dochodów) w obcym państwie, jeżeli wartości te zostały
uwzględnione w wyniku finansowym netto w jakiejkolwiek formie.
5. Jeżeli podatnik osiągnął w roku podatkowym przychody (dochody) poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej inne niż przychody (dochody), o których mowa w ust. 4,
podstawę opodatkowania, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, podwyższa się o kwotę
równą podatkowi zapłaconemu od tych przychodów (dochodów) w obcym państwie,
jeżeli podatek ten obniżył wynik finansowy netto w jakiejkolwiek formie.
6. Jeżeli dochód stanowiący podstawę opodatkowania, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie
odpowiada pełnej wysokości zysku netto osiągniętego za rok podatkowy, obniżenia
i podwyższenia, o których mowa odpowiednio w ust. 4 i 5, dokonuje się
proporcjonalnie do udziału tego dochodu w zysku netto.
7. Przepisy ust. 4–6 stosuje się odpowiednio do podatnika w zakresie działalności
prowadzonej

poza

terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

za

pośrednictwem

zagranicznego zakładu.
Oddział 5
Wysokość podatku

Art. 28o.
1. Ryczałt wynosi:
1) 15% podstawy opodatkowania  w przypadku małego podatnika oraz podatnika,
u którego wartość średnich przychodów obliczona zgodnie z art. 28j ust. 1 pkt 1
nie przekracza wartości maksymalnych przychodów określonych dla małego
podatnika;
2) 25% podstawy opodatkowania  w przypadku podatnika innego niż wskazany w
pkt 1.
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stawka podatku, o której mowa w pkt 1, podlega obniżeniu o pięć punktów
procentowych, jeżeli nakłady na cele inwestycyjne, o których mowa w art. 28g ust. 1,
wynosiły co najmniej:
1) 50% w każdym dwuletnim okresie  w przypadku rozliczania nakładów
inwestycyjnych w sposób określony w art. 28g ust. 1 pkt 1;
2) 110% w każdym czteroletnim okresie  w przypadku rozliczania nakładów
inwestycyjnych w sposób określony w art. 28g ust. 1 pkt 2.

Art. 28p.
1. Jeżeli podatnik osiągnął w roku podatkowym przychody (dochody) poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej inne niż wymienione w art. 28n ust. 4, od ryczałtu
obliczonego od podstawy opodatkowania, o której mowa w art. 28n ust. 5, odlicza się
kwotę równą podatkowi zapłaconemu w obcym państwie od przychodów
(dochodów), o których mowa w tym przepisie. Kwota odliczenia nie może jednak
przekroczyć tej części ryczałtu obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która
proporcjonalnie przypada na przychód (dochód) uzyskany w obcym państwie.
2. Jeżeli dochód stanowiący podstawę opodatkowania, o której mowa w art. 28n ust. 1
pkt 1 i 4, nie odpowiada pełnej wysokości zysku netto osiągniętego za rok podatkowy,
odliczenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się proporcjonalnie do udziału tego
dochodu w zysku netto.
3. Jeżeli podatnik dokonał wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
zgodnie z odrębnymi przepisami, od ryczałtu obliczonego po odliczeniach, o których
mowa w ust. 2, odlicza się kwotę ryczałtu należnego od wypłaconej zaliczki.
Oddział 6
Domiar zobowiązania podatkowego

Art. 28q.
1. Podatnik, u którego przychody lub wartość średnich przychodów były wyższe niż
określone w art. 28j ust. 1 pkt 1, ustala dla dochodów osiągniętych w kolejnym roku
podatkowym domiar zobowiązania podatkowego.
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wzoru:
(1-W) x Z, w którym poszczególne litery oznaczają:
W iloraz kwoty maksymalnych przychodów określonych w art. 28j ust. 1 pkt 1
i wartości średnich przychodów podatnika obliczonej zgodnie z art. 28j ust. 4,
Z dochody, o których mowa w art. 28m ust. 1, osiągnięte w roku podatkowym.
3. Domiar zobowiązania podatkowego wynosi 5% podstawy opodatkowania.
Oddział 7
Obowiązki informacyjne

Art. 28r.
1. Do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego podatnik jest obowiązany złożyć do
urzędu skarbowego deklarację, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu
osiągniętego za poprzedni rok podatkowy.
2. Deklarację, o której mowa w ust. 1, składa się za pomocą środków komunikacji
elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.

Art. 28s.
1. Osoba fizyczna będąca udziałowcem lub akcjonariuszem podatnika opodatkowanego
ryczałtem składa temu podatnikowi oświadczenie, według ustalonego wzoru, o
podmiotach, w których posiada, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 5%
udziałów w kapitale, ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa w funduszu
inwestycyjnym lub instytucji wspólnego inwestowania lub innych praw majątkowych
związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub
beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o
charakterze powierniczym, w terminie do końca pierwszego miesiąca każdego roku
podatkowego podatnika, w którym stosuje opodatkowanie ryczałtem, a w przypadku
zmiany stanu faktycznego  w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian.
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje podmiotów, z którymi podatnik
nie dokonuje transakcji w jakiejkolwiek formie, w tym z udziałem podmiotów
pośredniczących.
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naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla podatnika lub naczelnikowi
urzędu skarbowego właściwemu dla osoby fizycznej, o której mowa w ust. 1.
4. W przypadku gdy osoba fizyczna będąca udziałowcem lub akcjonariuszem podatnika
opodatkowanego ryczałtem nie wykona obowiązku, o którym mowa w ust. 1,
podatnik ten informuje o niewykonaniu tego obowiązku naczelnika urzędu
skarbowego właściwego dla podatnika oraz naczelnika urzędu skarbowego
właściwego dla tej osoby fizycznej w terminie 30 dni od dnia upływu terminu na jego
wykonanie.
Oddział 8
Płatność podatku

Art. 28t.
1. Podatnik jest obowiązany do zapłaty:
1) ryczałtu od dochodu z tytułu podzielonego zysku i dochodu z tytułu zysku
przeznaczonego na pokrycie strat oraz domiaru zobowiązania podatkowego od
tych dochodów  do 20. dnia siódmego miesiąca roku podatkowego;
2) ryczałtu od dochodu z tytułu zysku netto oraz domiaru zobowiązania
podatkowego od tego dochodu  do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego
następującego po ostatnim roku opodatkowania ryczałtem;
3) ryczałtu od dochodu z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych oraz
domiaru zobowiązania podatkowego od tego dochodu  do końca trzeciego
miesiąca roku podatkowego następującego po roku, w którym przychody lub
koszty powinny zostać zarachowane;
4) ryczałtu od dochodu z tytułu ukrytych zysków i dochodu z tytułu wydatków
niezwiązanych

z działalnością

gospodarczą

oraz

domiaru

zobowiązania

podatkowego od tych dochodów  do 20. dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym dokonano wypłaty lub wydatku;
5) ryczałtu od dochodu z tytułu zmiany wartości składników majątku oraz domiaru
zobowiązania podatkowego od tego dochodu  do 20. dnia miesiąca
następującego po miesiącu przejęcia, przekształcenia lub wniesienia wkładu
niepieniężnego.
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w części, w okresie nie dłuższym niż 3 lata, licząc od końca roku podatkowego, w
którym powstał obowiązek jego zapłaty, jeżeli przed upływem terminu zapłaty tego
podatku poinformuje właściwego naczelnika urzędu skarbowego o sposobie
przyjętego rozliczenia, podając w szczególności terminy i kwoty wpłat podatku.
3. Jeżeli przed terminem zapłaty podatku, o którym mowa w ust. 2, podatnik zostanie
postawiony w stan likwidacji albo upadłości, zostanie przejęty przez inny podmiot
lub zaprzestanie prowadzenia działalności z jakiejkolwiek innej przyczyny, albo
znacznie ograniczy zakres tej działalności, termin zapłaty tego podatku upływa z
dniem poprzedzającym dzień zaistnienia jednego z tych zdarzeń.>

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020
r. poz. 1426, 1291, 1428, 1492 i 1565)

Art. 30a.
1. Od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek
dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a:
1) z odsetek od pożyczek, z wyjątkiem gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem
działalności gospodarczej;
2) z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych;
3)

z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na
rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub
inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych
przepisów, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 5;

4) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych;
5) od dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych;
5a) od dochodu z tytułu umów ubezpieczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 15a;
6) od kwot wypłacanych po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego
wskazanej przez niego osobie lub spadkobiercy:
a) w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 91 b) z subkonta, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o
systemie ubezpieczeń społecznych;
7) od dochodu członka pracowniczego funduszu emerytalnego z tytułu przeniesienia
akcji złożonych na rachunku ilościowym do aktywów tego funduszu;
8) z tytułu zbycia prawa poboru akcji nowej emisji przez pracowniczy fundusz
emerytalny w imieniu członka funduszu;
9) od kwot jednorazowo wypłacanych przez otwarty fundusz emerytalny członkowi
funduszu, któremu rachunek funduszu otwarto w związku ze śmiercią jego
współmałżonka;
9a) od kwot jednorazowo wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z
subkonta, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych, w związku ze śmiercią współmałżonka ubezpieczonego;
10) od dochodu oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym z tytułu zwrotu
albo częściowego zwrotu, w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach
emerytalnych, środków zgromadzonych na tym koncie;
11) od dochodu uczestnika pracowniczego programu emerytalnego z tytułu zwrotu
środków zgromadzonych w ramach programu, w rozumieniu przepisów o
pracowniczych programach emerytalnych;
11a) od dochodu uczestnika pracowniczego planu kapitałowego uzyskanego w związku
z wypłatą dokonaną na podstawie art. 98 ustawy o pracowniczych planach
kapitałowych - w zakresie, w jakim uczestnik pracowniczego planu kapitałowego nie
dokonał zwrotu wypłaconych środków w terminie wynikającym z umowy zawartej z
wybraną instytucją finansową;
11b)

od dochodu uczestnika pracowniczego planu kapitałowego z tytułu wypłaty

środków, o których mowa w art. 99 ust. 1 pkt 2 ustawy o pracowniczych planach
kapitałowych - jeżeli wypłata będzie wypłacana w mniejszej ilości rat niż 120
miesięcznych rat, albo z tytułu wypłaty jednorazowej - w przypadku określonym w
art. 99 ust. 2 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych;
11c)

od dochodu małżonka lub byłego małżonka uczestnika pracowniczego planu

kapitałowego z tytułu zwrotu dokonanego na podstawie art. 80 ust. 2 ustawy o
pracowniczych planach kapitałowych;
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zwrotu zgromadzonych środków dokonanego na podstawie art. 105 ustawy o
pracowniczych planach kapitałowych;
11e) od dochodu małżonka lub byłego małżonka, z tytułu wypłaty 75% środków, które
zostały mu przekazane w formie wypłaty transferowej na rachunek terminowej lokaty
oszczędnościowej lub rachunek lokaty terminowej, o których mowa w art. 80 ust. 2
ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, dokonanej po osiągnięciu przez niego
60 roku życia - jeżeli wypłata ta nastąpi w wyniku likwidacji rachunku terminowej
lokaty oszczędnościowej lub rachunku lokaty terminowej albo nastąpi zmiana umowy
takiego rachunku;
11f) od dochodu uczestnika pracowniczego planu kapitałowego z tytułu wypłaty 75%
środków zgromadzonych na rachunku w pracowniczym planie kapitałowym, które
zostały przekazane w formie wypłaty transferowej na rachunek terminowej lokaty
oszczędnościowej lub rachunek lokaty terminowej, o których mowa w art. 102 ust. 3
ustawy o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli wypłata ta nastąpi w wyniku
likwidacji rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej lub rachunku lokaty
terminowej albo nastąpi zmiana umowy takiego rachunku;
12) od kwoty wypłaty gwarantowanej, o której mowa w art. 25b ustawy z dnia 17
grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U.
z 2020 r. poz. 53, 252, 568 i 1222).
2. Przepisy ust. 1 pkt 1-5 stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego
opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki
podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub
niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem
udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym
od niego certyfikatem rezydencji.
2a. Od dochodów (przychodów) z tytułu należności, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 4 lub 5,
przekazanych na rzecz podatników uprawnionych z papierów wartościowych zapisanych
na rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona w trybie
przewidzianym w ustawie, o której mowa w art. 5a pkt 11, podatek, o którym mowa w
ust. 1, płatnik pobiera według stawki określonej w ust. 1 od łącznej wartości dochodów
(przychodów) przekazanych przez niego na rzecz wszystkich takich podatników za
pośrednictwem posiadacza rachunku zbiorczego.
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unicestwianych tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, przyjmuje się, że
kolejno są to tytuły uczestnictwa począwszy od nabytych przez podatnika najwcześniej
(FIFO). Zasadę, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosuje się odrębnie dla każdego
rachunku inwestycyjnego.
4. Zasadę określoną w ust. 3 stosuje się odpowiednio do ustalania dyskonta od papierów
wartościowych.
5. Dochodu, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, nie pomniejsza się o straty z tytułu udziału w
funduszach kapitałowych oraz inne straty z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych,
poniesione w roku podatkowym oraz w latach poprzednich.
6. Zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-4 oraz pkt 6, 8 i 9, pobiera się bez
pomniejszania przychodu o koszty uzyskania, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4, ust.
5a, 5d i 5e.
6a. Zryczałtowany podatek, obliczony zgodnie z ust. 1 pkt 4, od przychodów uzyskiwanych
przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki, o której mowa w art. 5a pkt
28 lit. c, pomniejsza się o kwotę odpowiadającą iloczynowi procentowego udziału
komplementariusza w zysku tej spółki i podatku należnego od dochodu tej spółki,
obliczonego zgodnie z art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za rok
podatkowy, z którego przychód z tytułu udziału w zysku został uzyskany.
6b. Kwota pomniejszenia, o którym mowa w ust. 6a, nie może przekroczyć kwoty podatku
obliczonego zgodnie z ust. 1 pkt 4.
6c. Przepisy ust. 6a i 6b stosuje się również w przypadku, gdy przychód z tytułu udziału w
zysku spółki, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c, za dany rok podatkowy zostanie
uzyskany przez komplementariusza w innym roku niż rok następujący po danym roku
podatkowym, jednak nie dłużej niż przez 5 kolejnych lat podatkowych, licząc od końca
roku podatkowego następującego po roku, w którym zysk został osiągnięty.
6d. Przepis ust. 6c stosuje się odpowiednio do podatku dochodowego od przychodów
(dochodów) komplementariusza z likwidacji spółki, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c,
albo z jego wystąpienia z takiej spółki.
6e. W przypadku komplementariusza uzyskującego przychody z tytułu prawa do udziału w
zysku w więcej niż jednej spółce, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c, pomniejszenie, o
którym mowa w ust. 6a, przysługuje w odniesieniu do podatku od przychodów
uzyskiwanych odrębnie z każdej z tych spółek.
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opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27.
8. Dochodem, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, jest różnica między kwotą stanowiącą wartość
środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym a sumą wpłat na
indywidualne konto emerytalne.
8a. Dochodem przy całkowitym zwrocie, który został poprzedzony zwrotami częściowymi,
jest różnica pomiędzy wartością środków zgromadzonych na indywidualnym koncie
emerytalnym na dzień całkowitego zwrotu a sumą wpłat na indywidualne konto
emerytalne pomniejszoną o koszty częściowych zwrotów.
8b. W przypadku częściowego zwrotu dochodem jest kwota zwrotu pomniejszona o koszty
przypadające na ten zwrot. Za koszt, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uważa się
iloczyn kwoty zwrotu i wskaźnika stanowiącego udział sumy wpłat na indywidualne
konto emerytalne do wartości środków zgromadzonych na tym koncie.
8c. Przy kolejnym częściowym zwrocie przepisy ust. 8a i 8b stosuje się odpowiednio, z tym
że do ustalenia wartości środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym
bierze się aktualny stan środków na tym koncie.
8d. Dochodu, o którym mowa w ust. 8-8c, nie pomniejsza się o straty z kapitałów pieniężnych
i praw majątkowych poniesionych w roku podatkowym oraz w latach poprzednich.
8e. Przepisy ust. 8-8d stosuje się odpowiednio do określania dochodu, o którym mowa w ust.
1 pkt 11.
9. Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1, uzyskujący poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej przychody (dochody) określone w ust. 1 pkt 1-5, od zryczałtowanego podatku
obliczonego zgodnie z ust. 1, od tych przychodów (dochodów), odliczają kwotę równą
podatkowi zapłaconemu za granicą, jednakże odliczenie to nie może przekroczyć kwoty
podatku obliczonego od tych przychodów (dochodów) przy zastosowaniu stawki 19%.
10. (uchylony).
11. Kwoty zryczałtowanego podatku obliczonego od przychodów (dochodów), o których
mowa w ust. 1 pkt 1-5, uzyskanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kwotę
podatku zapłaconego za granicą, o której mowa w ust. 9, podatnicy są obowiązani
wykazać w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub 1a.
12. Dochód, o którym mowa w ust. 1 pkt 11a, stanowi kwota niedokonanego w terminie
zwrotu wypłaconych środków pomniejszona o koszt nabycia odkupionych jednostek
uczestnictwa lub umorzonych jednostek rozrachunkowych, przypadających na ten
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wydatków na nabycie odkupionych jednostek uczestnictwa albo sumę wpłat na umorzone
jednostki rozrachunkowe, z których dokonano wypłaty w trybie art. 98 ustawy o
pracowniczych planach kapitałowych, ustaloną w takiej proporcji, jaką stanowiła kwota
niedokonanego zwrotu do wartości wypłaconych środków. Dochód powstaje w dniu
następującym po dniu, w którym upłynął termin zwrotu wypłaconych środków określony
w umowie, o której mowa w art. 98 ust. 1 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych.
13. Dochód, o którym mowa w ust. 1 pkt 11b, stanowi kwota wypłaty z dokonanego
odkupienia

jednostek

uczestnictwa

lub

umorzenia

jednostek

rozrachunkowych,

pomniejszona o wydatki na nabycie odkupionych jednostek uczestnictwa lub wpłaty na
umorzone jednostki rozrachunkowe, z których dokonano wypłaty.
14. Dochód, o którym mowa w ust. 1 pkt 11c, stanowi kwota zwrotu z dokonanego
odkupienia

jednostek

uczestnictwa

lub

umorzenia

jednostek

rozrachunkowych,

pomniejszona o wydatki na nabycie odkupionych jednostek uczestnictwa lub wpłaty na
umorzone jednostki rozrachunkowe, z których dokonano zwrotu.
15. Dochód, o którym mowa w ust. 1 pkt 11d, stanowi kwota zwrotu z dokonanego
odkupienia

jednostek

uczestnictwa

lub

umorzenia

jednostek

rozrachunkowych,

pomniejszona o wydatki na nabycie odkupionych jednostek uczestnictwa lub wpłaty na
umorzone jednostki rozrachunkowe, z których dokonano zwrotu.
16. Dochód, o którym mowa w ust. 1 pkt 11e, stanowi kwota wypłaty pomniejszona o koszty
przypadające na tę wypłatę stanowiące 75% wydatków na nabycie odkupionych jednostek
uczestnictwa lub 75% wpłat na umorzone jednostki rozrachunkowe, z których środki
pieniężne zostały przekazane w formie wypłaty transferowej na rachunek terminowej
lokaty oszczędnościowej lub rachunek lokaty terminowej.
17. Dochód, o którym mowa w ust. 1 pkt 11f, stanowi kwota wypłaty pomniejszona o koszty
przypadające na tę wypłatę stanowiące wydatki na nabycie odkupionych jednostek
uczestnictwa lub wpłaty na umorzone jednostki rozrachunkowe, z których środki
pieniężne zostały przekazane w formie wypłaty transferowej na rachunek terminowej
lokaty oszczędnościowej lub rachunek lokaty terminowej.
18. Jeżeli odkupywane jednostki uczestnictwa zostały nabyte albo umarzane jednostki
rozrachunkowe zostały przeliczone w wyniku konwersji, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt
12 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, wydatki na nabycie odkupionych
jednostek uczestnictwa lub wpłaty na umorzone jednostki rozrachunkowe, o których
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 96 mowa w ust. 12-17, stanowią wydatki na nabycie jednostek uczestnictwa lub wpłaty
dokonywane na jednostki rozrachunkowe, w wysokości wydatków lub wpłat za jaką
zostały nabyte jednostki uczestnictwa lub dokonane wpłaty na jednostki rozrachunkowe
przed dokonaniem konwersji.
<19. Zryczałtowany podatek, obliczony zgodnie z ust. 1 pkt 4, od przychodów
uzyskiwanych z dywidend, wypłacanych z zysków spółki osiągniętych w okresie
opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych zgodnie z przepisami
rozdziału 6b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli pochodzą
z podziału zysków z tego okresu wyodrębnionych w kapitale własnym spółki,
pomniejsza się o kwotę stanowiącą:
1) 41% kwoty odpowiadającej iloczynowi procentowego udziału udziałowca
(akcjonariusza) w zysku spółki liczonego na dzień nabycia przez niego prawa do
dywidendy i należnego ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych z zysku
podzielonego tej spółki, z którego przychód z dywidendy został uzyskany –
w przypadku

przychodów

z

dywidend

wypłaconych

z

zysków

spółki

opodatkowanych zgodnie z art. 28o ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym
od osób prawnych;
2) 37% kwoty odpowiadającej iloczynowi procentowego udziału udziałowca
(akcjonariusza) w zysku spółki liczonego na dzień nabycia przez niego prawa do
dywidendy i należnego ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych z zysku
podzielonego tej spółki, z którego przychód z dywidendy został uzyskany –
w przypadku

przychodów

z

dywidend

wypłaconych

z

zysków

spółki

opodatkowanych zgodnie z art. 28o ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym
od osób prawnych;
3) 71% kwoty odpowiadającej iloczynowi procentowego udziału udziałowca
(akcjonariusza) w zysku spółki liczonego na dzień nabycia przez niego prawa do
dywidendy i należnego ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych z zysku
podzielonego tej spółki, z którego przychód z dywidendy został uzyskany –
w przypadku

przychodów

z

dywidend

wypłaconych

z

zysków

spółki

opodatkowanych stawką ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych w wysokości
10%, ustaloną zgodnie z art. 28o ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych;
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(akcjonariusza) w zysku spółki liczonego na dzień nabycia przez niego prawa do
dywidendy i należnego ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych z zysku
podzielonego tej spółki, z którego przychód z dywidendy został uzyskany –
w przypadku

przychodów

z

dywidend

wypłaconych

z

zysków

spółki

opodatkowanych stawką ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych w wysokości
20%, ustaloną zgodnie z art. 28o ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych.>

Art. 41.
1. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki
organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które
dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18,
osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem
ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia,
pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w
art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa
w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa
w art. 27 ust. 1.
1a. Zaliczkę od dochodów, o których mowa w ust. 1, obliczoną w sposób określony w tym
przepisie zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art.
27b, pobranej ze środków podatnika przez płatnika, o którym mowa w ust. 1.
1b. Do poboru zaliczek, o których mowa w ust. 1, przepis art. 32 ust. 1f stosuje się
odpowiednio.
2. Płatnicy nie są obowiązani do poboru zaliczek od należności z tytułów, o których mowa w
art. 13 pkt 2 i 8, jeżeli podatnik złoży oświadczenie, że wykonywane przez niego usługi
wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1
pkt 3.
2a. Płatnicy nie są obowiązani do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od
należności, o których mowa w art. 29, pod warunkiem udokumentowania miejsca
zamieszkania podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, prowadzącego działalność
gospodarczą poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny
zakład, uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji oraz uzyskania pisemnego
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ust. 6 stosuje się odpowiednio.
2b. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2a, powinno zawierać dane identyfikacyjne
podatnika prowadzącego działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zagraniczny zakład, a w szczególności pełną nazwę, adres i numer identyfikacji
podatkowej podatnika oraz adres zagranicznego zakładu podatnika.
3. (uchylony).
3a. (uchylony).
4. Płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek
dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji
podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust.
1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1 pkt 1-11 oraz 11b-12, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5,
10, 12 i 21.
4a. (uchylony).
4aa. Przy weryfikacji warunków zastosowania obniżonej stawki podatku albo zwolnienia lub
warunków niepobrania podatku, wynikających z przepisów prawa podatkowego, płatnik
jest obowiązany do dochowania należytej staranności. Przy ocenie dochowania należytej
staranności uwzględnia się charakter oraz skalę działalności prowadzonej przez płatnika.
<4ab. Spółki, które dokonują wypłaty należności z tytułu dywidend wypłacanych
z zysków osiągniętych w okresie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek
kapitałowych zgodnie z przepisami rozdziału 6b ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych, są obowiązane jako płatnicy pobierać zryczałtowany podatek
dochodowy, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4, z uwzględnieniem zasad
określonych w art. 30a ust. 19.>
4b. (uchylony).
4c. Spółka przejmująca, nowo zawiązana lub powstała w wyniku przekształcenia jest
obowiązana, jako płatnik, pobierać zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w
art. 30a ust. 1 pkt 4, od dochodu określonego w art. 24 ust. 5 pkt 7 lub 8.
4d. Zryczałtowany podatek dochodowy od dochodów (przychodów), o których mowa w art.
30a ust. 1 pkt 4, w zakresie dywidendy oraz dochodów (przychodów) określonych w art.
24 ust. 5 pkt 1, 3 lub 6, a także zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art.
30a ust. 1 pkt 2 i 5, pobierają, jako płatnicy, podmioty prowadzące rachunki papierów
wartościowych dla podatników, jeżeli dochody (przychody) te zostały uzyskane na
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na tych rachunkach, a wypłata świadczenia na rzecz podatnika następuje za
pośrednictwem tych podmiotów. Zdanie pierwsze stosuje się także do podmiotów
wskazanych w art. 3 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie,
w jakim prowadzą działalność gospodarczą poprzez położony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, jeżeli rachunek, na którym zapisane są
papiery wartościowe, jest związany z działalnością tego zakładu.
4e. Spółki, o których mowa w art. 5a pkt 28 lit. c, obowiązane są jako płatnicy pobierać
zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4, z
uwzględnieniem zasad określonych w art. 30a ust. 6a-6e.
5. W razie przeznaczenia dochodu na podwyższenie kapitału zakładowego, a w spółdzielniach
funduszu udziałowego, płatnicy, o których mowa w ust. 4, pobierają zryczałtowany
podatek dochodowy w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu
rejestrowego o dokonaniu wpisu o podwyższeniu kapitału zakładowego, albo w
przypadku braku wymogu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego od dnia
podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały o podwyższeniu tego kapitału, a w
spółdzielniach od dnia podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały o podwyższeniu
funduszu udziałowego.
5a. (uchylony).
6. (uchylony).
6a. (uchylony).
7. Jeżeli przedmiotem:
1) wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2,
2) świadczeń, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4 i 4b,
3) świadczeń, o których mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz w art. 18
- nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub
należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub
świadczenia.
8. Podatnik uzyskujący dochód, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 7 lub 8, jest obowiązany
wpłacić płatnikowi kwotę należnego zryczałtowanego podatku dochodowego przed
terminem określonym w art. 42 ust. 1.
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, płatnik pobiera zryczałtowany podatek dochodowy
na zasadach określonych w art. 29 bez względu na to, czy podatnik ma miejsce
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uzyska od tego podatnika certyfikat rezydencji.
9a. Jeżeli miejsce zamieszkania podatnika dla celów podatkowych zostało udokumentowane
certyfikatem rezydencji niezawierającym okresu jego ważności, płatnik przy poborze
podatku uwzględnia ten certyfikat przez okres kolejnych dwunastu miesięcy od dnia jego
wydania.
9b. Jeżeli w okresie dwunastu miesięcy od dnia wydania certyfikatu, o którym mowa w ust.
9a, miejsce zamieszkania podatnika dla celów podatkowych uległo zmianie, podatnik jest
obowiązany do niezwłocznego udokumentowania miejsca zamieszkania dla celów
podatkowych nowym certyfikatem rezydencji. Przepis ust. 9a stosuje się odpowiednio.
9c. Jeżeli podatnik nie dopełnił obowiązku określonego w ust. 9b, odpowiedzialność za
niepobranie podatku przez płatnika lub pobranie podatku w wysokości niższej od należnej
ponosi podatnik.
9d. Jeżeli z dokumentu posiadanego przez płatnika, w szczególności faktury lub umowy,
wynika, że miejsce zamieszkania podatnika dla celów podatkowych uległo zmianie w
okresie dwunastu miesięcy od dnia wydania certyfikatu, a podatnik nie dopełnił
obowiązku, o którym mowa w ust. 9b, przepisy ust. 9a i 9c nie mają zastosowania od dnia,
w którym płatnik uzyskał ten dokument.
9e. W przypadku przychodów, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 5, miejsce zamieszkania
podatnika dla celów podatkowych może zostać potwierdzone kopią certyfikatu rezydencji,
jeżeli kwota wypłacanych na rzecz tego samego podmiotu należności nie przekracza
10 000 zł w roku podatkowym, a informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu
rezydencji nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym.
10. W zakresie papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych płatnikami
zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4, w
zakresie dywidendy oraz dochodów (przychodów) określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1, 3
lub 6, a także zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30a ust. 1
pkt 2 i 5, są podmioty prowadzące rachunki zbiorcze, za pośrednictwem których
należności z tych tytułów są wypłacane. Podatek pobiera się w dniu przekazania
należności z danego tytułu do dyspozycji posiadacza rachunku zbiorczego. Zdanie
pierwsze i drugie stosuje się także do podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 2 ustawy o
podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie, w jakim prowadzą działalność
gospodarczą poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny
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działalnością tego zakładu.
11. Płatnicy przy obliczaniu zaliczki nie stosują kosztów uzyskania przychodów określonych
w art. 22 ust. 9 pkt 1-3, jeżeli podatnik złoży płatnikowi pisemne oświadczenie o
rezygnacji z ich stosowania. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, składa
się odrębnie dla każdego roku podatkowego.
12. Jeżeli łączna kwota dokonanych temu samemu podatnikowi wypłat (świadczeń) lub
postawionych do jego dyspozycji pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów
określonych w art. 29 i art. 30a ust. 1 pkt 1-5a przekracza w roku podatkowym kwotę
2 000 000 zł, płatnik jest obowiązany pobierać zryczałtowany podatek dochodowy,
stosując stawki podatku określone w art. 29 ust. 1 i art. 30a ust. 1 od nadwyżki ponad
kwotę 2 000 000 zł, z pominięciem stawki podatku, zwolnienia lub warunków niepobrania
podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego
opodatkowania.
13. Jeżeli wypłaty należności dokonano w walucie obcej, na potrzeby ustalenia, czy
przekroczona została kwota, o której mowa w ust. 12, wypłacone należności przelicza się
na złote według kursu średniego waluty obcej ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z
ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wypłaty. Przepis stosuje się
odpowiednio do postawionych do dyspozycji pieniędzy lub wartości pieniężnych.
14. Jeżeli nie można ustalić wysokości łącznej kwoty dokonanych podatnikowi wypłat
(świadczeń) lub postawionych podatnikowi do dyspozycji pieniędzy lub wartości
pieniężnych z tytułów określonych w art. 29 i art. 30a ust. 1 pkt 1-5a, domniemywa się, że
przekroczyła ona kwotę, o której mowa w ust. 12.
15. Przepisu ust. 12 nie stosuje się, jeżeli płatnik złożył oświadczenie, że:
1) posiada dokumenty wymagane przez przepisy prawa podatkowego dla zastosowania
stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów
szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania;
2) po przeprowadzeniu weryfikacji, o której mowa w ust. 4aa, nie posiada wiedzy
uzasadniającej przypuszczenie, że istnieją okoliczności wykluczające możliwość
zastosowania stawki podatku, zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z
przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, w
szczególności okoliczności uniemożliwiające spełnienie przesłanek, o których mowa
w art. 44f ust. 4 pkt 4 oraz 5.
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ustawy o rachunkowości, podając pełnioną przez siebie funkcję. Nie jest dopuszczalne
złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 15, przez pełnomocnika.
17. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 15, składa się najpóźniej w dniu dokonania wypłaty
(świadczenia) lub postawienia do dyspozycji pieniędzy lub wartości pieniężnych z
tytułów określonych w art. 29 oraz art. 30a ust. 1 pkt 1-5a.
18. W przypadku gdy:
1) oświadczenie, o którym mowa w ust. 15, składa jedna osoba - złożenie oświadczenia
następuje do organu podatkowego, o którym mowa w art. 44f ust. 15;
2) do złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 15, obowiązana jest więcej niż jedna
osoba - dowód złożenia tego oświadczenia przekazywany jest wraz ze zgłoszeniem do
organu podatkowego, o którym mowa w art. 44f ust. 15.
19. W zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 18 pkt 2, potwierdza się, że oświadczenie, o którym
mowa w ust. 15, zostało złożone przez wszystkie osoby obowiązane do jego złożenia.
Zgłoszenie składa w terminie, o którym mowa w ust. 17, jedna z osób, które złożyły
oświadczenie, o którym mowa w ust. 15. Zgłoszenie nie może zostać złożone przez
pełnomocnika.
20. Jeżeli płatnik złożył oświadczenie, o którym mowa w ust. 15, a następnie dokonuje na
rzecz podatnika, którego dotyczyło to oświadczenie, dalszych wypłat (świadczeń) z
tytułów określonych w art. 29 i art. 30a ust. 1 pkt 1-5a, lub stawia do dyspozycji tego
podatnika kolejne pieniądze lub wartości pieniężne ze wskazanych tytułów, płatnik może
nie stosować ust. 12 do momentu upływu drugiego miesiąca następującego po miesiącu,
w którym złożono to oświadczenie.
21. W przypadku, o którym mowa w ust. 20, płatnik, w terminie do 7 dnia następującego po
miesiącu, w którym upłynął okres, o którym mowa w ust. 20, składa oświadczenie do
organu podatkowego, o którym mowa w art. 44f ust. 15, że w momencie dokonania
dalszych wypłat (świadczeń) lub postawienia do dyspozycji kolejnych pieniędzy lub
świadczeń pieniężnych:
1) posiadał dokumenty wymagane przez przepisy prawa podatkowego do zastosowania
stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów
szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania;
2) po przeprowadzeniu weryfikacji, o której mowa w ust. 4aa, nie posiadał wiedzy
uzasadniającej przypuszczenie, że istniały okoliczności wykluczające możliwość
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przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, w
szczególności okoliczności uniemożliwiające spełnienie przesłanek, o których mowa
w art. 44f ust. 4 pkt 4 i 5.
22. W przypadku gdy złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 21, nie jest możliwe z
uwagi na niespełnienie warunków będących jego przedmiotem, płatnik, w terminie, o
którym mowa w tym przepisie, wpłaca podatek, który byłby należny przy zastosowaniu
ust. 12, wraz z odsetkami za zwłokę.
23. Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 21, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 16, 18 i
ust. 19 zdanie trzecie.
24. Płatnicy nie są obowiązani do poboru podatku od odsetek lub dyskonta od:
1) listów zastawnych;
2) obligacji:
a) o terminie wykupu nie krótszym niż rok,
b) dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do
alternatywnego systemu obrotu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej lub na terytorium państwa będącego stroną zawartej z Rzecząpospolitą
Polską umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, której przepisy określają
zasady opodatkowania dochodów z dywidend, odsetek oraz należności
licencyjnych.
25. Niepobranie podatku w przypadku, o którym mowa w ust. 24 pkt 2, następuje pod
warunkiem złożenia przez emitenta do organu podatkowego, o którym mowa w art. 44f
ust. 15, oświadczenia, że emitent dochował należytej staranności w poinformowaniu
podmiotów z nim powiązanych w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 lub w rozumieniu art.
11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, o warunkach
zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 130c, w stosunku do tych podmiotów
powiązanych.
26. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 25, składa się jednokrotnie w stosunku do danej
emisji obligacji, nie później niż do dnia wypłaty odsetek lub dyskonta od obligacji.
27. Oświadczenia, o których mowa w ust. 15, 21 i 25, oraz zgłoszenie, o którym mowa w ust.
18 pkt 2, składa się w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej
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obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
28. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,
sposób przesyłania oświadczeń, o których mowa w ust. 15, 21 i 25, oraz zgłoszenia, o
którym mowa w ust. 18 pkt 2, za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
uwzględniając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności
danych zawartych w tych dokumentach, a także potrzebę ich ochrony przed
nieuprawnionym dostępem.
29. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze
rozporządzenia, grupy podatników, grupy płatników lub czynności, w przypadku których
zostanie wyłączone lub ograniczone stosowanie ust. 12, jeżeli spełnione zostały warunki
do niepobrania podatku, zastosowania stawki podatku lub zwolnienia, wynikające z
przepisów

szczególnych

lub

umów

o

unikaniu

podwójnego

opodatkowania,

uwzględniając uwarunkowania obrotu gospodarczego, specyficzny status niektórych grup
podatników i płatników oraz specyfikę dokonywania niektórych czynności.

USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495,
1571, 1655 i 1680 oraz z 2020 r. poz. 568)
ZAŁĄCZNIK Nr 1
ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O
KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK INNYCH NIŻ BANKI,
ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADY REASEKURACJI
Uwaga! Pominięto części: Wprowadzenie do sprawozdania bilansowego, Bilans, Rachunek
zysków i strat, Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz Rachunek
przepływów pieniężnych.
Dodatkowe informacje i objaśnienia
obejmują w szczególności:
1.
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- 105 1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości
niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych
aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji
wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla
majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian
dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia;
2) kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów
trwałych

odrębnie

dla

długoterminowych

aktywów

niefinansowych

oraz

długoterminowych aktywów finansowych;
3) kwotę kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także
wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art.
44b ust. 10;
4) wartość gruntów użytkowanych wieczyście;
5) wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych,
używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów
leasingu;
6) liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw
udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze
wskazaniem praw, jakie przyznają;
7) dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek
roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku
obrotowego;
8) dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej
subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych;
9) stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy
kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji
wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym;
10) propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy;
11) dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego,
zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym;
12) podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia
bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:
a) do 1 roku,
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c) powyżej 3 do 5 lat,
d) powyżej 5 lat;
13) łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem
charakteru i formy tych zabezpieczeń;
14) wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę
czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością
otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie;
15) w przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej
pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności
podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową;
16) łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę
gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem
zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych
zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych
w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub
stowarzyszonych;
17) w przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są
wyceniane według wartości godziwej:
a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane
przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,
b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym wartość

godziwą

wykazaną

w

bilansie,

jak

również

odpowiednio

skutki

przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na
kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,
c) tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału
(funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i
zmniejszenia w ciągu roku obrotowego;
<17a) informacje o dochodach z tytułu ukrytych zysków w rozumieniu art. 28m ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.
U. z 2020 r. poz. 1406, 1492, 1565 i …) – w przypadku podatników opodatkowanych
ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych.>
18) środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w:
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poz. 2187, 2243 i 2354),
b) art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach
oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2386 i 2243).
2.
1) strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynki geograficzne) przychodów
netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie
różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i
świadczenia usług;
2) w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariancie
kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o
kosztach rodzajowych:
a) amortyzacji,
b) zużycia materiałów i energii,
c) usług obcych,
d) podatków i opłat,
e) wynagrodzeń,
f) ubezpieczeń i innych świadczeń, w tym emerytalnych,
g) pozostałych kosztach rodzajowych;
3) wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe;
4) wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów;
5) informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku
obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym;
6) rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a
wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto;
7) koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe,
które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym;
8) odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt
wytworzenia produktów w roku obrotowym;
9) poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa
trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska;
10) kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej
wartości lub które wystąpiły incydentalnie;
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nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i
prawnych.
12) wartość żywności przekazanej organizacjom pozarządowym, z przeznaczeniem na
wykonywanie przez te organizacje zadań w zakresie określonym w art. 2 pkt 2 ustawy z
dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz. U. poz. 1680), lub
kwotę opłaty za marnowanie żywności, o której mowa w art. 5 tej ustawy.
3. Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte
do ich wyceny.
4. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów
pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest
metodą

bezpośrednią,

dodatkowo

należy

przedstawić

uzgodnienie

przepływów

pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku
różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych
samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich
przyczyny.
5. Informacje o:
1) charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w
bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i
wynik finansowy jednostki;
2) transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż
rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane
zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z
rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca
2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z
informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi
informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na
sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące
poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem
przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich
wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki;
3) przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe;
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- 109 4) wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych
osobom

wchodzącym

w

skład

organów

zarządzających,

nadzorujących

albo

administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz
wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze
dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi
emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu;
5) kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych
osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących
jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz
wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań
zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze
wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów;
6) wynagrodzeniu firmy audytorskiej, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie
za:
a) badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach,
b) inne usługi atestacyjne,
c) usługi doradztwa podatkowego,
d) pozostałe usługi.
6.
1) informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych
odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i
rodzaju;
2) informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a
nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację
majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki;
3) przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w
tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową,
finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę
wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie
zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny;
4) informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych
sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.
7.
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a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,
b) procentowym udziale,
c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych,
d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych
rzeczowych składników aktywów trwałych,
e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,
f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,
g) zobowiązaniach

warunkowych

i

inwestycyjnych

dotyczących

wspólnego

przedsięwzięcia;
2) informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi;
3) wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien
zawierać także informacje o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o
kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy;
4) jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając
ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:
a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji,
b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe
na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,
c) podstawowych

wskaźnikach

ekonomiczno-finansowych,

charakteryzujących

działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:
- przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychody
finansowe,
- wynik finansowy netto oraz kwota kapitału (funduszu) własnego, z podziałem na
grupy,
- wartość aktywów,
- przeciętne roczne zatrudnienie,
d) rodzaju stosowanych standardów rachunkowości (krajowych czy międzynarodowych)
przez jednostki powiązane;
5) informacje o:
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na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako
jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne,
b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe
na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako
jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne;
6) nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej
z jednostek, których dana jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną
odpowiedzialność majątkową.
8. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego
nastąpiło połączenie:
1) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:
a) firmę i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,
b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu
połączenia,
c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej
na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej
amortyzacji;
2) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:
a) firmy i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały
wykreślone z rejestru,
b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu
połączenia,
c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych
spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło
połączenie, do dnia połączenia.
9. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności,
opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie,
czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna
zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań
mających na celu eliminację niepewności.
10. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na
ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.
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- 112 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 i
1423)
Art. 70.
§ 1. Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku
kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
<§ 1a. Zobowiązanie podatkowe podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
powstałe w okresie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych, o
którym mowa w rozdziale 6b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym
od osób prawnych, przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca:
1) roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności tego ryczałtu od dochodów
z tytułu ukrytych zysków, wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą,
zmiany wartości składników majątku, zysku netto lub nieujawnionych operacji
gospodarczych;
2) roku kalendarzowego, w którym:
a) zysk został wypłacony na rzecz wspólników albo
b) zysk został uchwałą o podziale wyniku finansowego netto przeznaczony do
wypłaty udziałowcom albo akcjonariuszom – w przypadku gdy zysk w całości
albo w części został wypłacony w formie zaliczki na poczet przewidywanej
dywidendy, albo
c) zysk został przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych.>
§ 2. Bieg terminu przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu:
1) od dnia wydania decyzji, o których mowa w art. 67a § 1 pkt 1 lub 2, do dnia terminu
płatności odroczonego podatku lub zaległości podatkowej, ostatniej raty podatku lub
ostatniej raty zaległości podatkowej;
2) od dnia wejścia w życie rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminu płatności
podatku, wydanego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, do
dnia upływu przedłużonego terminu.
§ 3. Bieg terminu przedawnienia przerywa ogłoszenie upadłości. Po przerwaniu biegu terminu
przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu uprawomocnienia się
postanowienia o zakończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego.
§ 3a. Jeżeli ogłoszenie upadłości, o którym mowa w § 3, nastąpiło przed rozpoczęciem biegu
terminu przedawnienia, bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się od dnia następującego
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upadłościowego.
§ 4. Bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek zastosowania środka
egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony. Po przerwaniu biegu terminu
przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu, w którym zastosowano
środek egzekucyjny.
§ 5. (uchylony).
§ 6. Bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego nie rozpoczyna się, a rozpoczęty
ulega zawieszeniu, z dniem:
1) wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie
skarbowe, o którym podatnik został zawiadomiony, jeżeli podejrzenie popełnienia
przestępstwa lub wykroczenia wiąże się z niewykonaniem tego zobowiązania;
2) wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję dotyczącą tego zobowiązania;
3) wniesienia żądania ustalenia przez sąd powszechny istnienia lub nieistnienia stosunku
prawnego lub prawa;
4) doręczenia postanowienia o przyjęciu zabezpieczenia, o którym mowa w art. 33d § 2,
lub doręczenia zarządzenia zabezpieczenia w trybie przepisów o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji;
5) doręczenia zawiadomienia o przystąpieniu do zabezpieczenia w przypadkach
określonych w art. 32a § 3 i art. 35 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438, z późn.
zm.);
6)

wystąpienia przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, na wniosek strony, o
którym mowa w art. 119h § 2, o opinię Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu
Opodatkowania, zwanej dalej "Radą", co do zasadności zastosowania art. 119a lub
środków ograniczających umowne korzyści.

§ 7. Bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się, a po zawieszeniu biegnie dalej, od dnia
następującego po dniu:
1) prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub
wykroczenie skarbowe;
2) doręczenia organowi podatkowemu odpisu orzeczenia sądu administracyjnego, ze
stwierdzeniem jego prawomocności;
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nieistnienia stosunku prawnego lub prawa;
4) wygaśnięcia decyzji o zabezpieczeniu;
5) zakończenia postępowania zabezpieczającego w trybie przepisów o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji;
6)

doręczenia stronie opinii Rady wydanej po wystąpieniu przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej, na wniosek strony, o którym mowa w art. 119h § 2, co do
zasadności zastosowania art. 119a lub środków ograniczających umowne korzyści, lub
po dniu upływu terminu na wydanie tej opinii.

§ 8. Nie ulegają przedawnieniu zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub
zastawem skarbowym, jednakże po upływie terminu przedawnienia zobowiązania te mogą
być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu.

Art. 70a.
§ 1. Bieg terminu przedawnienia, o którym mowa w art. 68 § 1 i 3 oraz w [art. 70 § 1] <art.
70 § 1 i 1a> , ulega zawieszeniu, jeżeli możliwość ustalenia lub określenia zobowiązania
podatkowego wynika z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych
ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, a
ustalenie lub określenie przez organ podatkowy wysokości tego zobowiązania uzależnione
jest od uzyskania odpowiednich informacji od organów innego państwa.
§ 1a. Bieg terminu przedawnienia, o którym mowa w art. 68 § 1 i 3 oraz [art. 70 § 1] <art. 70
§ 1 i 1a>, ulega zawieszeniu w przypadku wszczęcia procedury wzajemnego
porozumiewania

na

podstawie

ratyfikowanej

umowy o

unikaniu

podwójnego

opodatkowania, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, jeżeli ta umowa nie przewiduje
możliwości wprowadzenia w życie zawartego porozumienia bez względu na terminy
przedawnienia. Zawieszenie biegu terminu przedawnienia następuje od dnia wszczęcia
procedury wzajemnego porozumiewania, jednak trwa nie dłużej niż przez okres 3 lat.
§ 2. Zawieszenie terminu przedawnienia, o którym mowa w § 1, następuje od dnia
wystąpienia przez organ podatkowy z wnioskiem do organu innego państwa do dnia
uzyskania przez organ podatkowy żądanej informacji - jednak nie dłużej niż przez okres 3
lat.
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wielokrotnie; w takich przypadkach okres łącznego zawieszenia terminu przedawnienia
nie może przekroczyć 3 lat.
Art. 70c.
Organ

podatkowy

właściwy

w

sprawie

zobowiązania

podatkowego,

z

którego

niewykonaniem wiąże się podejrzenie popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia
skarbowego, zawiadamia podatnika o nierozpoczęciu lub zawieszeniu biegu terminu
przedawnienia zobowiązania podatkowego w przypadku, o którym mowa w art. 70 § 6 pkt 1,
najpóźniej z upływem terminu przedawnienia, o którym mowa w [art. 70 § 1] <art. 70 § 1 i
1a>, oraz o rozpoczęciu lub dalszym biegu terminu przedawnienia po upływie okresu
zawieszenia.
Art. 70e.
§ 1. Bieg terminu przedawnienia, o którym mowa w art. 68 § 1, 3 i 3a oraz [art. 70 § 1] <art.
70 § 1 i 1a> , ulega zawieszeniu w przypadku wszczęcia postępowania w sprawie
wydania decyzji określającej warunki cofnięcia skutków unikania opodatkowania.
§ 2. Zawieszenie terminu przedawnienia, o którym mowa w § 1, następuje z dniem złożenia
wniosku o wydanie decyzji określającej warunki cofnięcia skutków unikania
opodatkowania i trwa do dnia następującego po dniu wydania ostatecznej decyzji
określającej warunki cofnięcia skutków unikania opodatkowania lub innego aktu
kończącego postępowanie w tej sprawie, a w przypadku wniesienia skargi do sądu
administracyjnego na tę decyzję lub akt - do dnia następującego po dniu doręczenia
organowi podatkowemu odpisu orzeczenia sądu administracyjnego ze stwierdzeniem jego
prawomocności.
Art. 86a.
§ 1. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o:
1) innej szczególnej cesze rozpoznawczej - rozumie się przez to właściwość uzgodnienia
polegającą na tym, że spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
a) wpływ na część odroczoną podatku dochodowego lub aktywa albo rezerwy z tytułu
podatku odroczonego, wynikający lub oczekiwany w związku z wykonaniem
uzgodnienia u korzystającego jest istotny dla danej jednostki w rozumieniu
przepisów o rachunkowości oraz przekracza w trakcie roku kalendarzowego kwotę
5 000 000 zł,
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przekraczającego w trakcie roku kalendarzowego kwotę 5 000 000 zł, jeżeli w
odniesieniu do wypłat należności wynikających lub oczekiwanych w związku z
wykonaniem uzgodnienia nie miałyby zastosowania właściwe umowy o unikaniu
podwójnego opodatkowania lub zwolnienia podatkowe,
c) dochody (przychody) podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 26
lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub art. 3 ust. 2 ustawy z
dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, wynikające lub
oczekiwane w związku z wykonaniem uzgodnienia, przekraczają łącznie w trakcie
roku kalendarzowego kwotę 25 000 000 zł,
d) różnica pomiędzy polskim podatkiem dochodowym, który byłby należny w
związku z wykonaniem uzgodnienia od korzystającego nieposiadającego siedziby,
zarządu ani miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gdyby
był on podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o
podatku dochodowym od osób fizycznych lub art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego
1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, a podlegającym faktycznej
zapłacie podatkiem dochodowym w państwie siedziby, zarządu lub miejsca
zamieszkania korzystającego w związku z wykonaniem uzgodnienia, przekracza
łącznie w trakcie roku kalendarzowego kwotę 5 000 000 zł;
2) instytucji finansowej - oznacza to instytucję finansową w rozumieniu art. 24 ust. 1 pkt
8 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi
państwami (Dz. U. z 2020 r. poz. 343 i 1106) lub instytucję finansową w rozumieniu
art. 1 ust. 1 lit. g umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów
Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych
obowiązków

podatkowych

oraz

wdrożenia

ustawodawstwa

FATCA,

oraz

towarzyszących Uzgodnień Końcowych, podpisanych w Warszawie dnia 7
października 2014 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1647 oraz z 2017 r. poz. 158);
3) korzystającym - rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę
organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której udostępniane jest lub u której
wdrażane jest uzgodnienie, lub która jest przygotowana do wdrożenia uzgodnienia lub
dokonała czynności służącej wdrożeniu takiego uzgodnienia;
4) korzyści podatkowej - rozumie się przez to korzyść podatkową w rozumieniu art. 3
pkt 18 lub:
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przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, do
przeniesienia na następny okres rozliczeniowy,
b) niepowstanie obowiązku lub odsunięcie w czasie powstania obowiązku
sporządzania i przekazywania informacji podatkowych, w tym informacji o
schematach podatkowych;
5) NSP - rozumie się przez to numer schematu podatkowego;
5a)

NZSPT - rozumie się przez to numer zgłoszenia schematu podatkowego
transgranicznego nadawany przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w celu
automatycznej wymiany informacji o schematach podatkowych transgranicznych;

6) ogólnej cesze rozpoznawczej - rozumie się przez to właściwość uzgodnienia
polegającą na tym, że spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
a) promotor lub korzystający zobowiązali się do zachowania w poufności wobec osób
trzecich, w szczególności wobec innych korzystających, promotorów lub organów
podatkowych, sposobu, w jaki uzgodnienie pozwala na uzyskanie korzyści
podatkowej,
b) promotor uprawniony jest do otrzymania wynagrodzenia, którego wysokość
uzależniona jest od wysokości korzyści podatkowej wynikającej z uzgodnienia,
c) promotor uprawniony jest do otrzymania wynagrodzenia uzależnionego od
uzyskania korzyści podatkowej wynikającej z uzgodnienia lub zobowiązał się do
zwrotu wynagrodzenia lub jego części, w przypadku gdy korzyść podatkowa nie
powstanie lub powstanie w wysokości niższej, niż zakładano,
d) dokonywane w ramach uzgodnienia czynności opierają się na znacznie
ujednoliconej dokumentacji albo przyjmują znacznie ujednoliconą formę, które nie
wymagają istotnych zmian w celu wdrożenia schematu u więcej niż jednego
korzystającego,
e) podejmowane są celowe czynności dotyczące nabycia spółki przynoszącej straty,
zaprzestania głównej działalności takiej spółki i wykorzystywania strat takiej
spółki w celu zmniejszenia zobowiązań podatkowych, w tym poprzez
przeniesienie tych strat do podmiotu na terytorium innego państwa lub
przyspieszenie wykorzystania tych strat,
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dochodów (przychodów) lub zmiany zasad opodatkowania, których skutkiem jest
faktycznie niższe opodatkowanie, zwolnienie lub wyłączenie z opodatkowania,
g) czynności prowadzą do okrężnego obiegu środków pieniężnych poprzez
zaangażowanie podmiotów pośredniczących niepełniących istotnych funkcji
gospodarczych, lub działań, które wzajemnie się znoszą lub kompensują lub
prowadzą do uzyskania stanu identycznego lub zbliżonego do stanu istniejącego
przed dokonaniem tych czynności albo mają inne podobne cechy,
h) obejmuje ono podlegające zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów
transgraniczne płatności pomiędzy podmiotami powiązanymi, a w państwie
miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu odbiorcy:
– nie nakłada się podatku dochodowego od osób prawnych lub pobiera się podatek
dochodowy od osób prawnych według stawki zerowej lub stawki mniejszej niż
5%,
– płatności te korzystają z całkowitego zwolnienia lub objęte są preferencyjnymi
zasadami opodatkowania,
i) korzystający zobowiązał się, że w przypadku wdrożenia uzgodnienia będzie
współpracował z promotorem, który udostępnił uzgodnienie, albo zapłaci
promotorowi wynagrodzenie lub odszkodowanie,
j) promotor lub korzystający faktycznie respektują co najmniej jedno z zobowiązań
wskazanych w lit. b i c,
k) na podstawie istniejących okoliczności należy przyjąć, że rozsądnie działający
promotor lub korzystający, do których nie stosowałyby się obowiązki
przewidziane w przepisach niniejszego rozdziału, chcieliby, żeby co najmniej
jedno ze zobowiązań wskazanych w lit. a-c było faktycznie respektowane;
7) podmiocie powiązanym - rozumie się przez to podmiot powiązany z innym
podmiotem poprzez co najmniej jeden ze sposobów określonych poniżej:
a) osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości
prawnej uczestniczy w zarządzaniu innym podmiotem i wywiera znaczący wpływ
na podmiot zarządzany,
b) osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości
prawnej uczestniczy w sprawowaniu kontroli nad innym podmiotem poprzez
udział kapitałowy, który uprawnia do ponad 25% praw głosu,
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prawnej posiada bezpośrednio lub pośrednio udział w kapitale innego podmiotu w
wysokości ponad 25% kapitału, przy czym wysokość udziału pośredniego ustala
się, mnożąc wysokość udziału na kolejnych poziomach, oraz uznaje się, że osoba
posiadająca ponad 50% praw głosu posiada 100% tych praw,
d) osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości
prawnej jest uprawniona do co najmniej 25% zysków innego podmiotu;
8) promotorze - rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę
organizacyjną niemającą osobowości prawnej, w szczególności doradcę podatkowego,
adwokata, radcę prawnego, pracownika banku lub innej instytucji finansowej
doradzającego klientom, również w przypadku gdy podmiot ten nie posiada miejsca
zamieszkania, siedziby ani zarządu na terytorium kraju, która opracowuje, oferuje,
udostępnia lub wdraża uzgodnienie lub zarządza wdrażaniem uzgodnienia;
9) rachunku finansowym - oznacza to rachunek finansowy w rozumieniu art. 24 ust. 1
pkt 38 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi
państwami lub rachunek finansowy w rozumieniu art. 1 ust. 1 lit. s umowy między
Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w
sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz
wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz towarzyszących Uzgodnień Końcowych,
podpisanych w Warszawie dnia 7 października 2014 r.;
10) schemacie podatkowym - rozumie się przez to uzgodnienie, które:
a) spełnia kryterium głównej korzyści oraz posiada ogólną cechę rozpoznawczą,
b) posiada szczególną cechę rozpoznawczą, lub
c) posiada inną szczególną cechę rozpoznawczą;
11) schemacie podatkowym standaryzowanym - rozumie się przez to schemat podatkowy
możliwy do wdrożenia lub udostępnienia u więcej niż jednego korzystającego bez
konieczności zmiany jego istotnych założeń, w szczególności dotyczących rodzaju
czynności podejmowanych lub planowanych w ramach schematu podatkowego;
12) schemacie podatkowym transgranicznym - rozumie się przez to uzgodnienie, które
spełnia kryterium transgraniczne oraz:
a) spełnia kryterium głównej korzyści oraz posiada którąkolwiek z ogólnych cech
rozpoznawczych, o których mowa w pkt 6 lit. a-h, lub
b) posiada szczególną cechę rozpoznawczą;
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polegającą na tym, że spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
a) obejmuje ono podlegające zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów
transgraniczne płatności pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz:
– odbiorca płatności nie ma miejsca zamieszkania, siedziby ani zarządu w żadnym z
państw,
– odbiorca płatności posiada miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium
lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, wskazanych w aktach
wykonawczych wydanych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od
osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w
unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych
przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej,
b) w odniesieniu do tego samego środka trwałego lub wartości niematerialnej i
prawnej dokonywane są odpisy amortyzacyjne w więcej niż jednym państwie,
c) ten sam dochód lub majątek korzysta z metod mających na celu unikanie
podwójnego opodatkowania w więcej niż jednym państwie,
d) w ramach uzgodnienia dochodzi do przeniesienia aktywów i określone przez dwa
państwa wynagrodzenie z tego tytułu dla celów podatkowych różni się co najmniej
o 25%,
e) może skutkować obejściem obowiązku raportowania wynikającego z ustawy z dnia
9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami lub
równoważnych ustaw, umów lub porozumień w zakresie automatycznej wymiany
informacji o rachunkach finansowych, włączając umowy lub porozumienia z
państwami trzecimi lub wykorzystywać brak równoważnych przepisów, umów lub
porozumień lub ich niewłaściwe wdrożenie,
f) występuje nieprzejrzysta struktura własności prawnej lub trudny do ustalenia jest
beneficjent rzeczywisty z uwagi na wykorzystanie osób prawnych oraz jednostek
organizacyjnych niemających osobowości prawnej, konstrukcji lub struktur
prawnych:
– które nie prowadzą znaczącej działalności gospodarczej z wykorzystaniem lokalu,
personelu oraz wyposażenia wykorzystywanego w prowadzonej działalności
gospodarczej,
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- 121 – które są zarejestrowane, zarządzane, znajdują się, są kontrolowane lub założone w
państwie lub na terytorium innym niż państwo lub terytorium miejsca
zamieszkania, siedziby lub zarządu beneficjenta rzeczywistego aktywów będących
w posiadaniu takich osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających
osobowości prawnej, konstrukcji lub struktur prawnych
- jeżeli nie można wskazać beneficjenta rzeczywistego osób prawnych oraz jednostek
organizacyjnych niemających osobowości prawnej, konstrukcji lub struktur
prawnych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723,
1075, 1499 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 125 i 730),
g) wykorzystuje wprowadzone jednostronnie w danym państwie uproszczenie w
stosowaniu przepisów związanych z ustalaniem cen transferowych, przy czym nie
uważa się za uproszczenie wprowadzone jednostronnie uproszczenia, które wynika
bezpośrednio z Wytycznych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w
sprawie

cen

transferowych

dla

przedsiębiorstw

wielonarodowych

oraz

administracji podatkowych, a także innych międzynarodowych regulacji,
wytycznych lub rekomendacji w zakresie cen transferowych,
h) dochodzi do przeniesienia praw do trudnych do wyceny wartości niematerialnych,
i) pomiędzy podmiotami powiązanymi dochodzi do przeniesienia funkcji, ryzyka lub
aktywów, jeżeli przewidywany roczny wynik finansowy podmiotu przenoszącego
lub podmiotów przenoszących przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT) w
trzyletnim

okresie

po

tym

przeniesieniu

wyniósłby

mniej

niż

50%

przewidywanego rocznego EBIT, gdyby nie dokonano przeniesienia;
14) trudnych do wyceny wartościach niematerialnych - rozumie się przez to wartości
niematerialne, w tym wartości prawne, a także prawa do tych wartości, które w
momencie ich przenoszenia między podmiotami powiązanymi nie miały wiarygodnie
określonej

wartości

porównywalnej,

oraz

prognozy przyszłych

przepływów

pieniężnych lub spodziewanych przychodów z tych wartości, lub założenia
zastosowane przy ich wycenie, obarczone są wysokim poziomem niepewności;
15) udostępnianiu - rozumie się przez to:
a) oferowanie uzgodnienia korzystającemu, zawarcie umowy, której przedmiotem jest
przekazanie informacji o uzgodnieniu, lub przyjmowanie wynagrodzenia z tytułu
przekazania informacji o uzgodnieniu, lub
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korzystającemu

w

elektroniczną, telefoniczną lub

jakiejkolwiek

formie,

osobiście, informacji

w

tym

drogą

o uzgodnieniu,

w

szczególności poprzez przedstawianie jego założeń;
16) uzgodnieniu - rozumie się przez to czynność lub zespół powiązanych ze sobą
czynności, w tym czynność planowaną lub zespół czynności planowanych, których co
najmniej jedna strona jest podatnikiem lub które mają lub mogą mieć wpływ na
powstanie lub niepowstanie obowiązku podatkowego;
17) wdrażaniu - rozumie się przez to dokonywanie czynności faktycznych lub prawnych
umożliwiających wykonanie lub zmierzających do wykonania uzgodnienia, w tym:
a) zarządzanie,

faktyczne

uczestniczenie

w

podejmowaniu

decyzji

lub

przeprowadzanie czynności związanych z uzgodnieniem, także gdy podejmowanie
decyzji lub czynności dotyczy wykonania uzgodnienia przez inny podmiot,
b) pośredniczenie

lub

udzielanie

pomocy

w

czynnościach

związanych

z

uzgodnieniem,
c) dokonywanie innych czynności będących elementem uzgodnienia, lub
d) oferowanie czynności wskazanych w lit. a-c, zawarcie umowy, której przedmiotem
są te czynności, lub przyjmowanie wynagrodzenia z tytułu tych czynności lub
umowy;
18) wspomagającym - rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, w szczególności biegłego
rewidenta, notariusza, osobę świadczącą usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych,
księgowego lub dyrektora finansowego, bank lub inną instytucję finansową, a także
ich pracownika, która przy zachowaniu staranności ogólnie wymaganej w
dokonywanych

czynnościach,

przy

uwzględnieniu

zawodowego

charakteru

działalności, obszaru specjalizacji oraz przedmiotu wykonywanych czynności, podjęła
się udzielić, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych osób, pomocy, wsparcia lub
porad

dotyczących

opracowania,

wprowadzenia

do

obrotu,

organizowania,

udostępnienia do wdrożenia lub nadzorowania wdrożenia uzgodnienia.
§ 2. Kryterium głównej korzyści uważa się za spełnione, jeżeli na podstawie istniejących
okoliczności oraz faktów należy przyjąć, że podmiot działający rozsądnie i kierujący się
zgodnymi z prawem celami innymi niż osiągnięcie korzyści podatkowej mógłby zasadnie
wybrać inny sposób postępowania, z którym nie wiązałoby się uzyskanie korzyści
podatkowej rozsądnie oczekiwanej lub wynikającej z wykonania uzgodnienia, a korzyść
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osiągnąć w związku z wykonaniem uzgodnienia.
§ 3. Kryterium transgraniczne uważa się za spełnione, jeżeli uzgodnienie dotyczy więcej niż
jednego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Unii
Europejskiej i państwa trzeciego oraz spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:
1) nie wszyscy uczestnicy uzgodnienia mają miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd
na terytorium tego samego państwa,
2) co najmniej jeden uczestnik uzgodnienia ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub
zarząd na terytorium więcej niż jednego państwa,
3) co najmniej jeden uczestnik uzgodnienia prowadzi działalność na terytorium danego
państwa za pośrednictwem zagranicznego zakładu w tym państwie, a uzgodnienie
stanowi część albo całość działalności gospodarczej tego zagranicznego zakładu,
4) co najmniej jeden uczestnik uzgodnienia prowadzi działalność na terytorium innego
państwa nie mając miejsca zamieszkania ani siedziby na terytorium tego państwa oraz
nie posiadając zagranicznego zakładu na terytorium tego państwa,
5) uzgodnienie może mieć wpływ na automatyczną wymianę informacji, o której mowa
w dziale III ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z
innymi państwami, lub na wskazanie beneficjenta rzeczywistego w rozumieniu ustawy
z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu
– z wyjątkiem sytuacji, gdy uzgodnienie dotyczy wyłącznie podatku od wartości
dodanej, w tym podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego lub ceł,
nakładanych na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
§ 4. Kryterium kwalifikowanego korzystającego uważa się za spełnione, jeżeli przychody lub
koszty korzystającego albo wartość aktywów tego podmiotu w rozumieniu przepisów o
rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych, przekroczyły
w roku poprzedzającym lub w bieżącym roku obrotowym równowartość 10 000 000 euro
lub jeżeli udostępniane lub wdrażane uzgodnienie dotyczy rzeczy lub praw o wartości
rynkowej przekraczającej równowartość 2 500 000 euro lub jeżeli korzystający jest
podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych lub art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15
lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych z takim podmiotem. W
przypadku podmiotów, które nie prowadzą ksiąg rachunkowych, przychody i koszty
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- 124 ustala się odpowiednio zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych lub ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób
prawnych w odpowiednich latach podatkowych, a wartość aktywów - zgodnie z ich
wartością rynkową w odpowiednich latach kalendarzowych.
§ 5. Obowiązek przekazania informacji o schemacie podatkowym nie powstaje, gdy schemat
podatkowy, inny niż schemat podatkowy transgraniczny, dotyczy wyłącznie:
1) korzystającego, dla którego nie jest spełnione kryterium kwalifikowanego
korzystającego, lub
2) korzystającego, który jest stroną umowy o współdziałanie, jeżeli w ramach audytu
wstępnego Szef Krajowej Administracji Skarbowej potwierdził wykonywanie przez
niego obowiązków, o których mowa w niniejszym rozdziale.
<§ 5a. Obowiązek przekazania informacji o schemacie podatkowym, innym niż schemat
podatkowy transgraniczny, w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych nie
powstaje w okresie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych
zgodnie z przepisami rozdziału 6b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku
dochodowym od osób prawnych.>
§ 6. W przypadku gdy korzystającym jest spółka wchodząca w skład podatkowej grupy
kapitałowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku
dochodowym od osób prawnych, przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio.
§ 7. Przy ustalaniu podmiotu powiązanego uznaje się, że:
1) jeżeli w zarządzaniu, kontroli, kapitale lub zyskach tego samego podmiotu
uczestniczy, zgodnie z § 1 pkt 7, więcej niż jeden podmiot, wszystkie takie podmioty
są podmiotami powiązanymi;
2) jeżeli te same podmioty uczestniczą w zarządzaniu lub kontroli lub posiadają udział w
kapitale lub zyskach, zgodnie z § 1 pkt 7, więcej niż jednego podmiotu, wszystkie
takie podmioty są podmiotami powiązanymi;
3) podmiot, który działa wspólnie z drugim podmiotem w odniesieniu do praw głosu lub
udziału w kapitale trzeciego podmiotu, jest podmiotem dysponującym prawami głosu
w tym trzecim podmiocie lub udziałem w kapitale tego trzeciego podmiotu, które
należą do drugiego podmiotu;
4) osoba fizyczna, jej małżonek oraz wstępni lub zstępni w linii prostej stanowią jedną
osobę.
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- 125 § 8. Wyrażone w euro kwoty, o których mowa w § 4, przelicza się na złote według średniego
kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku kalendarzowego
poprzedzającego rok, w którym nastąpiło zdarzenie skutkujące obowiązkiem przekazania
informacji o schemacie podatkowym innym niż schemat podatkowy transgraniczny.
§ 9. Warunek, o którym mowa w § 1 pkt 13 lit. e, dotyczy w szczególności uzgodnień, w
których:
1) wykorzystywany jest rachunek, produkt lub inwestycja, które nie są rachunkami
finansowymi, lecz posiadają cechy rachunku finansowego;
2) dochodzi do przeniesienia rachunku finansowego lub aktywów do państw lub
dochodzi do wykorzystania regulacji prawnych państw - w przypadku gdy te państwa
nie mają podstawy prawnej do automatycznej wymiany informacji z państwem
rezydencji posiadacza rachunku;
3) dochodzi do przekwalifikowania dochodu lub majątku na produkty lub płatności,
które nie podlegają automatycznej wymianie informacji o rachunkach finansowych;
4) dochodzi do przeniesienia lub przekwalifikowania instytucji finansowej, rachunku
finansowego lub znajdujących się w nich aktywów na instytucję finansową, rachunek
finansowy lub aktywa, które nie podlegają obowiązkowi raportowania w ramach
automatycznej wymiany informacji o rachunkach finansowych;
5) wykorzystywane są podmioty, porozumienia umowne lub struktury, które prowadzą
lub których celem jest doprowadzenie do braku raportowania o przynajmniej jednym
posiadaczu rachunku lub przynajmniej jednej osobie kontrolującej w ramach
automatycznej wymiany informacji o rachunkach finansowych;
6) wykorzystywana jest nieskuteczność lub niedoskonałość procedur należytej
staranności stosowanych przez instytucje finansowe w celu wywiązania się z
obowiązków raportowania informacji o rachunkach finansowych, włączając
wykorzystanie

państw

z

nieadekwatnymi

lub

nieefektywnymi

systemami

egzekwowania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy lub
posiadających nieefektywne przepisy dotyczące przejrzystości w odniesieniu do osób
prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej lub
porozumień prawnych.
§ 10. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, w
Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski":
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- 126 1) listę krajów i terytoriów wskazanych w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych
współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej,
które nie zostały ujęte w wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą
konkurencję podatkową wydawanym na podstawie przepisów o podatku dochodowym
od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych,
2) dzień przyjęcia wykazu, o którym mowa w pkt 1, przez Radę Unii Europejskiej - w
terminie 7 dni od dnia przyjęcia tego wykazu.

Art. 119zr.
§ 1. Informacje, o których mowa w art. 119zp § 1 pkt 1 i art. 119zq pkt 1, obejmują:
1) identyfikator banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
2) datę i godzinę wysłania danych;
3)

rodzaj rachunku podmiotu kwalifikowanego, kod waluty rachunku podmiotu
kwalifikowanego, numer rachunku podmiotu kwalifikowanego w formacie Numeru
Rachunku Bankowego lub inny numer - w przypadku rachunku lokaty terminowej,
datę zakończenia okresu, na jaki umowa lokaty terminowej została zawarta - w
przypadku rachunku lokaty terminowej, oraz datę otwarcia i zamknięcia rachunku
podmiotu kwalifikowanego;

4) dane identyfikacyjne podmiotu kwalifikowanego, jeżeli są dostępne, zawierające:
a) firmę, nazwę albo imię i nazwisko osoby fizycznej, o której mowa w art. 119zg pkt
4 lit. b,
b) rodzaj prowadzonej działalności, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym i datę
rejestracji

lub

rozpoczęcia

działalności

oraz

kraj

rejestracji

podmiotu

kwalifikowanego lub rezydencji podatkowej,
c) numer PESEL, numer identyfikacyjny REGON oraz numer identyfikacji
podatkowej, a w przypadku podmiotu kwalifikowanego mającego miejsce
zamieszkania, siedzibę lub zarząd w państwie lub na terytorium spoza Unii
Europejskiej - EURONIP lub inny numer identyfikacji podatkowej,
d) dane adresowe prowadzonej działalności, siedziby oraz adres korespondencyjny
podmiotu kwalifikowanego zawierający kod kraju, kod pocztowy, miejscowość,
ulicę, numer domu i lokalu,
e) numer telefonu i adres poczty elektronicznej podmiotu kwalifikowanego;
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dane identyfikacyjne pełnomocnika do rachunków podmiotu kwalifikowanego i
reprezentanta podmiotu kwalifikowanego, a także jego beneficjenta rzeczywistego w
rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, jeżeli są dostępne, zawierające:
a) imię i nazwisko,
b) numer PESEL oraz rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości,
c) datę i kraj urodzenia oraz obywatelstwo,
d) dane adresowe zawierające kod kraju, kod pocztowy, miejscowość, ulicę, numer
domu i lokalu,
e) numer telefonu i adres poczty elektronicznej.

§ 2. Informacje, o których mowa w art. 119zp § 1 pkt 1 i art. 119zq pkt 1, obejmują także:
1) datę ustanowienia pełnomocnika do rachunku podmiotu kwalifikowanego i
reprezentanta podmiotu kwalifikowanego;
2) zakres umocowania pełnomocnika do rachunku podmiotu kwalifikowanego;
3)

informacje o blokadach rachunku podmiotu kwalifikowanego oraz o blokadach
środków na rachunku podmiotu kwalifikowanego dokonanych na podstawie
odrębnych ustaw zawierające:
a) wskazanie, czy blokada dotyczy jednego rachunku podmiotu kwalifikowanego,
b) kwotę blokady,
c) termin, do którego obowiązuje blokada,
d) organ, na żądanie którego została dokonana blokada
- jeżeli są dostępne;

4)

informacje o zajęciach wierzytelności z rachunku podmiotu kwalifikowanego
zawierające:
a) wskazanie, czy zajęcie dotyczy jednego rachunku podmiotu kwalifikowanego,
b) wskazanie, czy zajęcie zostało dokonane w postępowaniu egzekucyjnym czy w
postępowaniu zabezpieczającym,
c) kwotę należności pieniężnej, na poczet której dokonano zajęcia,
d) organ egzekucyjny, który dokonał zajęcia
- jeżeli są dostępne;

5)

wskazanie numeru rachunku VAT w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług prowadzonego dla rachunku rozliczeniowego, o
którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo
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- 128 bankowe, albo rachunku członka spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
będącego podmiotem kwalifikowanym [.] <;>
<6) wskazanie, czy rachunek wymieniony w art. 119zg pkt 5 lit. a i c jest rachunkiem,
o którym mowa w art. 15 ust. 1hb pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku
dochodowym od osób prawnych.>
§ 3. Zestawienia, o których mowa w art. 119zp § 1 pkt 2 i art. 119zq pkt 3, obejmują:
1) dane identyfikacyjne nadawcy i odbiorcy transakcji, jeżeli są dostępne, zawierające:
a) imię i nazwisko lub nazwę,
b) dane adresowe zawierające kod kraju, kod pocztowy, miejscowość, ulicę, numer
domu i lokalu;
2) numer rachunku nadawcy transakcji i rachunku odbiorcy transakcji;
3) datę obciążenia lub uznania rachunku podmiotu kwalifikowanego;
4) kwotę i walutę transakcji;
5) tytuł i opis transakcji;
6) saldo początkowe i saldo końcowe zestawienia transakcji dotyczących rachunku
podmiotu kwalifikowanego;
7)

dane identyfikacyjne osoby, o której mowa w § 1 pkt 5 - w przypadku gdy osoba ta
złożyła dyspozycję przeprowadzenia transakcji dotyczącej rachunku podmiotu
kwalifikowanego,

dokonała

wpłaty

gotówkowej

na

rachunek

podmiotu

kwalifikowanego lub dokonała wypłaty gotówkowej z rachunku podmiotu
kwalifikowanego, w imieniu jego posiadacza, w tym przy użyciu karty płatniczej w
rozumieniu art. 2 pkt 15a ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych
wydanej do rachunku podmiotu kwalifikowanego - jeżeli są dostępne;
8)

informację o łącznej kwocie środków zajętych przez organ egzekucyjny lub
zablokowanych na rachunku podmiotu kwalifikowanego;

9)

numer rachunku prowadzonego w celu automatycznej identyfikacji dyspozycji
składanych z rachunku podmiotu kwalifikowanego (rachunek wirtualny), jeżeli
dyspozycje

dotyczą

uznania

takiego

rachunku

-

w

przypadku

zestawień

przekazywanych przez bank albo spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową
prowadzące ten rachunek.
§ 4. Informacje, o których mowa w art. 119zp § 1 pkt 3, obejmują:
1) identyfikator banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
2) datę i godzinę przekazania informacji;
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rachunków w formacie Numeru Rachunku Bankowego oraz daty ich otwarcia i
zamknięcia.
§ 5. Dane, o których mowa w art. 119zp § 1 oraz art. 119zq, są przekazywane w postaci
elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej dostępnej w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw
finansów publicznych.
Art. 272.
Organy podatkowe pierwszej instancji, z zastrzeżeniem art. 272a, dokonują czynności
sprawdzających, mających na celu:
1) sprawdzenie terminowości:
a) składania deklaracji,
b) wpłacania podatków, w tym również pobieranych przez płatników oraz inkasentów;
2) stwierdzenie formalnej poprawności dokumentów wymienionych w pkt 1;
3) ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z
przedstawionymi dokumentami;
4)

weryfikację poniesionych przez podatnika wydatków i uzyskanych przychodów
(dochodów) opodatkowanych lub przychodów (dochodów) nieopodatkowanych - w
zakresie niezbędnym do ujawnienia podstawy opodatkowania z tytułu przychodów
nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł
nieujawnionych;

5)

weryfikację danych i dokumentów przedstawionych przez podatników dokonujących
rejestracji podatkowej;

6) weryfikację danych i dokumentów przedstawionych przez podmioty dokonujące
zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego, o którym mowa w art. 16b ust. 1 ustawy z dnia
6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722) [.] <;>
<7) sprawdzenie spełnienia warunków uprawniających do opodatkowania ryczałtem od
dochodów

spółek kapitałowych oraz rzetelności i

terminowości składania

oświadczenia podatnikowi przez jej udziałowca albo akcjonariusza, o których mowa
w rozdziale 6b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób
prawnych.>
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- 130 USTAWA z dnia 10 września 1999 r.  Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2020 r. poz. 19,
568, 695 i 1106)
<Art. 56e.
§

1.

Osoba

fizyczna

będąca

udziałowcem

lub

akcjonariuszem

podatnika

opodatkowanego ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych zgodnie z przepisami
rozdziału 6b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób
prawnych, która wbrew obowiązkowi nie składa temu podatnikowi oświadczenia, o
którym mowa w art. 28s ust. 1 tej ustawy, albo składa je po terminie lub podaje w
nim dane niezgodne ze stanem rzeczywistym,
podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.
§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega
karze grzywny za wykroczenie skarbowe.>
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