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 12 maja 2022 r.
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 714)
U S T A W A z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z
2021 r. poz. 1128, z późn. zm.)
Art. 6.
1. Małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów.
2. Małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1,
pozostający w związku małżeńskim i we wspólności majątkowej:
1) przez cały rok podatkowy albo
2) od dnia zawarcia związku małżeńskiego do ostatniego dnia roku podatkowego - w
przypadku gdy związek małżeński został zawarty w trakcie roku podatkowego
- mogą być, z zastrzeżeniem ust. 8, na wspólny wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym,
opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów określonych zgodnie z art. 9 ust. 1 i 1a,
po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot pomniejszających
dochód; w tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej
wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków.
2a. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, może być wyrażony przez jednego z małżonków.
Wyrażenie wniosku przez jednego z małżonków traktuje się na równi ze złożeniem przez
niego oświadczenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia wniosku o
łączne opodatkowanie ich dochodów. Oświadczenie to składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.
3. Zasada wyrażona w ust. 2 ma zastosowanie również, jeżeli jeden z małżonków w roku
podatkowym nie uzyskał przychodów ze źródeł, z których dochód jest opodatkowany
zgodnie z art. 27, lub osiągnął dochody w wysokości niepowodującej obowiązku
uiszczenia podatku.
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-23a. Zasady i sposób opodatkowania, o których mowa w ust. 2 i 3, mają zastosowanie również
do:
1) małżonków, którzy mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż
Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie
należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej,
2) małżonków, z których jeden podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w
Rzeczypospolitej Polskiej a drugi ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w
innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym
państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji
Szwajcarskiej
-

9

jeżeli osiągnęli podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
przychody w wysokości stanowiącej łącznie co najmniej 75% całkowitego przychodu
osiągniętego przez oboje małżonków w danym roku podatkowym i udokumentowali
certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych; przepisu ust. 8
stosuje się odpowiednio.
10

4.

(uchylony).

4a.

11

(uchylony).

4b.

12

(uchylony).

<4c. Od dochodów jednego rodzica lub opiekuna prawnego, podlegającego obowiązkowi
podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, będącego panną, kawalerem, wdową,
wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem, osobą, w stosunku do której orzeczono
separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą, której małżonek został
pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, jeżeli ten
rodzic lub opiekun w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci:
1) małoletnie,
2) pełnoletnie, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek)
pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
3) pełnoletnie do ukończenia 25. roku życia, uczące się w szkołach, o których mowa w
przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe, obowiązujących
w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innym państwie
– podatek może być określony zgodnie z ust. 4d na wniosek wyrażony w rocznym
zeznaniu podatkowym.
4d. Podatek, o którym mowa w ust. 4c, jest określany:
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-31) w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie
wychowującej dzieci – w przypadku gdy przynajmniej jedno z dzieci, o których
mowa w ust. 4c pkt 1–3, ma orzeczoną niepełnosprawność na podstawie odrębnych
przepisów,
2) jako iloczyn 1,5 oraz wysokości podatku obliczonego od dochodów osoby samotnie
wychowującej dzieci podzielonych przez 1,5 – w przypadku dzieci, o których mowa
w ust. 4c pkt 1 i 3, innych niż określone w pkt 1
– z uwzględnieniem art. 7, z tym że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów
(przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w
niniejszej ustawie.
4e. Przepisu ust. 4c pkt 3 nie stosuje się, jeżeli dziecko, o którym mowa w tym przepisie,
uzyskało w roku podatkowym:
1) dochody, z wyjątkiem renty rodzinnej, podlegające opodatkowaniu na zasadach
określonych w art. 27 lub art. 30b lub
2) przychody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 i 152
– w łącznej wysokości przekraczającej dwunastokrotność kwoty renty socjalnej
określonej w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2022 r.
poz. 240), w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego.
4f. Sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 4d, nie ma zastosowania do osoby,
która wychowuje wspólnie z drugim rodzicem albo opiekunem prawnym co
najmniej jedno dziecko, w tym również gdy dziecko jest pod opieką naprzemienną, w
związku z którą obydwojgu rodzicom zostało ustalone świadczenie wychowawcze
zgodnie z art. 5 ust. 2a ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w
wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981 i
2270).
4g. Sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 4d, ma zastosowanie również do osób,
o których mowa w art. 3 ust. 2a, samotnie wychowujących w roku podatkowym
dzieci określone w ust. 4c, z uwzględnieniem ust. 4e, jeżeli osoby te spełniają łącznie
następujące warunki:
1) mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita
Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym
do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej;
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-42) osiągnęły podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
przychody w wysokości stanowiącej co najmniej 75% całkowitego przychodu
osiągniętego w danym roku podatkowym;
3) udokumentowały

certyfikatem

rezydencji

miejsce

zamieszkania

dla

celów

podatkowych.
4h. Do podatników, o których mowa w ust. 4g, przepisy ust. 4c–4f i 8 stosuje się
odpowiednio.>
5. (uchylony).
6. (uchylony).
7. (uchylony).
8. [Sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, nie ma zastosowania, w przypadku gdy
chociażby jeden z małżonków:]
<Sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2 i 4d, nie ma zastosowania, w
przypadku gdy chociażby jeden z małżonków, osoba samotnie wychowująca dziecko
lub jej dziecko:>
1) stosuje przepisy:
a) art. 30c lub
b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, z wyjątkiem art. 6 ust. 1a tej ustawy
- w zakresie osiągniętych w roku podatkowym przychodów, poniesionych kosztów uzyskania
przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do zwiększania lub pomniejszenia podstawy
opodatkowania albo przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do dokonywania innych
doliczeń lub odliczeń;
2) podlega opodatkowaniu na zasadach wynikających z ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o
podatku tonażowym lub ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu
okrętowego i przemysłów komplementarnych.
9.

14

(uchylony).

10. (uchylony).
11. Za całkowite przychody, o których mowa w [ust. 3a] <ust. 3a i 4g>, uważa się
przychody osiągnięte ze źródeł określonych w art. 10 ust. 1, bez względu na miejsce
położenia tych źródeł przychodów.
12. [Przepis ust. 3a] <Przepisy ust. 3a i 4g> stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy
prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych
ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do
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-5uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego
państwa, w którym osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.
13. Na żądanie organów podatkowych podatnicy, o których mowa w [ust. 3a] <ust. 3a i 4g>,
są obowiązani udokumentować wysokość całkowitych przychodów osiągniętych w
danym roku podatkowym, przedstawiając zaświadczenie wydane przez właściwy organ
podatkowy innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej
lub innego państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo
Konfederacji Szwajcarskiej, w którym osoby te mają miejsce zamieszkania dla celów
podatkowych lub inny dokument potwierdzający wysokość całkowitych przychodów
osiągniętych w danym roku podatkowym.

Art. 6a.
1. Wniosek o łączne opodatkowanie dochodów małżonków, między którymi istniała w roku
podatkowym wspólność majątkowa, może być także złożony przez podatnika, który
pozostawał w związku małżeńskim w roku podatkowym, a jego małżonek zmarł w trakcie
roku podatkowego albo zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania
podatkowego za ten rok.
2. Do podatników, którzy złożyli wniosek, o którym mowa w ust. 1:
1) stosuje się sposób opodatkowania określony w art. 6 ust. 2;
2) stosuje się przepisy art. 6 ust. 3, 3a, 8 i 11-13;
3) (uchylony).
<4) nie stosuje się przepisów art. 6 ust. 4c–4h.>

Art. 7.
1. Dochody małoletnich dzieci własnych i przysposobionych, [z wyjątkiem dochodów z ich
pracy,] <z wyjątkiem dochodów z ich pracy, rent,> stypendiów oraz dochodów z
przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku, podlegające opodatkowaniu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dolicza się do dochodów rodziców, chyba że
rodzicom nie przysługuje prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci.
2. Jeżeli małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu, dochody małoletnich dzieci
dolicza się po połowie do dochodu każdego z małżonków.
3. Przepis ust. 2 nie ma zastosowania do małżonków, w stosunku do których orzeczono
separację w rozumieniu odrębnych przepisów.
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-6Art. 9.
1. Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z
wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których
na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
1a. Jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, przedmiotem
opodatkowania w danym roku podatkowym jest, z zastrzeżeniem art. 25e, art. 29-30cb,
art. 30da-30dh, art. 30e-30g, art. 30j-30p oraz art. 44 ust. 7e i 7f, suma dochodów z
wszystkich źródeł przychodów.
2. Dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 23o, art. 23u, art. 24-24b, art. 24c,
art. 24e, art. 30ca, art. 30da oraz art. 30f nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy
przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym.
Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła
przychodów.
3. 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.
3a. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania do strat:
1) z odpłatnego zbycia rzeczy i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8;
2) z odpłatnego zbycia walut wirtualnych;
3) z niezrealizowanych zysków, o których mowa w art. 30da;
[4) ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku dochodowego, z wyjątkiem
strat z odpłatnego zbycia akcji, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 105a.]
<4) ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku dochodowego, z
wyjątkiem strat:
a) z odpłatnego zbycia akcji, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 105a,
b) związanych z przychodami, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 152 lit. c, pkt 153 lit.
c i pkt 154 w zakresie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.>
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-73b. Dochód przedsiębiorstwa w spadku osiągnięty w roku podatkowym może być obniżony,
na zasadach określonych w ust. 3, o wysokość straty poniesionej i nieodliczonej przez
zmarłego przedsiębiorcę.
4. Przepis ust. 3 ma zastosowanie do straty z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli
dochód z działów specjalnych produkcji rolnej przez okres następnych pięciu kolejnych
lat podatkowych ustalany jest na podstawie ksiąg.
5. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio, gdy w okresie, o którym mowa w tym przepisie,
podatnik jest opodatkowany na zasadach określonych w rozdziale 2 ustawy o
zryczałtowanym podatku dochodowym. W tym przypadku obniża się przychód, o którym
mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.
6.

28

Przepis ust. 3 ma zastosowanie do strat z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce,

udziałów w spółdzielni, papierów wartościowych, w tym z odpłatnego zbycia papierów
wartościowych na rynku regulowanym w ramach krótkiej sprzedaży i odpłatnego zbycia
pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających, a
także z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, w zamian za
wkład niepieniężny.
Art. 14.
1. Za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne,
choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów,
udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług
opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się
przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.
1a. (uchylony).
1b. (uchylony).
1c. Za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 1e,
1h-1j i 1n-1p, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi,
albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:
1) wystawienia faktury albo
2) uregulowania należności.
1ca. Przy ustalaniu wysokości przychodu uwzględnia się:
1) korektę cen transferowych zmniejszającą przychody, mającą na celu spełnienie wymogów,
o których mowa w art. 23o, poprzez prawidłowe zastosowanie metod, o których mowa w
art. 23p ust. 1-3, spełniającą warunki, o których mowa w art. 23q pkt 1-4;
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-82) korektę cen transferowych zwiększającą przychody, mającą na celu spełnienie wymogów,
o których mowa w art. 23o, poprzez prawidłowe zastosowanie metod, o których mowa w
art. 23p ust. 1-3, spełniającą warunki, o których mowa w art. 23q pkt 1 i 2.
1d. (uchylony).
1e. Jeżeli strony ustalą, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę
powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w
umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku.
1f. (uchylony).
1g. (uchylony).
1h. Przepis ust. 1e stosuje się odpowiednio do dostawy energii elektrycznej i cieplnej oraz
gazu przewodowego.
1i. W przypadku otrzymania przychodu z działalności gospodarczej, do którego nie stosuje
się ust. 1c, 1e i 1h, za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty.
1j. 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. 45 ust. 1 lub ust. 1a pkt 2, składanym za rok podatkowy,
w którym stosował ten sposób.
1ja. Jeżeli zmarły przedsiębiorca w roku podatkowym, w którym zmarł, ustalał datę
powstania przychodu w sposób, o którym mowa w ust. 1j, przedsiębiorstwo w spadku jest
obowiązane stosować ten sposób do końca tego roku podatkowego.
1k. (uchylony).
1l. W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki
niebędącej osobą prawną wszyscy wspólnicy informują o wyborze sposobu ustalania daty
powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1j.
1m. Jeżeli korekta przychodu nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą
omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów
osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca
lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty.
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-91n. Jeżeli w okresie rozliczeniowym, o którym mowa w ust. 1m, podatnik nie osiągnął
przychodów lub osiągnięte przychody są niższe od kwoty zmniejszenia, podatnik jest
obowiązany zwiększyć koszty uzyskania przychodów o kwotę, o którą nie zostały
zmniejszone przychody.
1o. Przepisów ust. 1m i 1n nie stosuje się do:
1) korekty dotyczącej przychodu związanego z zobowiązaniem podatkowym, które uległo
przedawnieniu;
2) korekty cen transferowych, o której mowa w art. 23q.
1p. Jeżeli korekta, o której mowa w ust. 1m, następuje po likwidacji pozarolniczej
działalności gospodarczej, likwidacji działów specjalnych produkcji rolnej albo zmianie
formy opodatkowania na zryczałtowaną formę opodatkowania określoną w ustawie o
zryczałtowanym podatku dochodowym, ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku
tonażowym albo w ustawie z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i
przemysłów komplementarnych, lub zmianie zasad ustalania dochodu w odniesieniu do
działów specjalnych produkcji rolnej, zmniejszenia lub zwiększenia przychodów
dokonuje się w ostatnim okresie rozliczeniowym przed likwidacją pozarolniczej
działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, zmianą formy
opodatkowania lub zmianą zasad ustalania dochodu w odniesieniu do działów specjalnych
produkcji rolnej.
2. Przychodem z działalności gospodarczej są również:
1) przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących:
a) środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w
ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
b) składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników,
których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1500 zł,
c) składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub
krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i
prawnych,
d) składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w
takim prawie, które zgodnie z art. 22n ust. 3 nie podlegają ujęciu w ewidencji środków
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
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- 10 - wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu
działów specjalnych produkcji rolnej, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości
przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio;
2) dotacje, subwencje, dopłaty, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 13, i inne nieodpłatne świadczenia
otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te
są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków
trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o,
dokonuje się odpisów amortyzacyjnych;
3) różnice kursowe;
4) otrzymane kary umowne;
5) odsetki od środków pieniężnych na rachunkach rozliczeniowych, o których mowa w
przepisach prawa bankowego, lub rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowokredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą, w tym
także odsetki od lokat terminowych oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub
inwestowania, tworzonych na tych rachunkach;
6) wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 6, w tym
z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek), z wyjątkiem umorzonych pożyczek z
Funduszu Pracy;
7) wartość zwróconych wierzytelności, które zostały, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 20, odpisane
jako nieściągalne albo na które utworzono rezerwy zaliczone uprzednio do kosztów
uzyskania przychodów;
7a) wartość zwróconych wierzytelności wynikających z umowy, o której mowa w art. 23f,
zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 23h;
7b) wartość należności umorzonych, przedawnionych lub odpisanych jako nieściągalne w tej
części, od której dokonane odpisy aktualizujące zostały uprzednio zaliczone do kosztów
uzyskania przychodów;
7c) równowartość odpisów aktualizujących wartość należności, uprzednio zaliczonych do
kosztów uzyskania przychodów, w przypadku ustania przyczyn, dla których dokonano
tych odpisów;
7ca) przychody z odpłatnego zbycia wierzytelności dotyczącej prowadzonej działalności
gospodarczej, w tym w sposób określony w art. 17 ust. 1 pkt 9, w wysokości jej wartości
wyrażonej w cenie określonej w umowie; w tym przypadku przepisy pkt 7b, 7c i 7e
stosuje się odpowiednio;
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- 11 7d) w przypadku obniżenia lub zwrotu podatku od towarów i usług lub zwrotu podatku
akcyzowego zgodnie z odrębnymi przepisami - naliczony podatek od towarów i usług lub
zwrócony podatek akcyzowy, w tej części, w której podatek uprzednio został zaliczony do
kosztów uzyskania przychodów;
7e) równowartość rozwiązanych lub zmniejszonych rezerw, o których mowa w art. 23 ust. 1
pkt 22, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów;
7f) kwota podatku od towarów i usług:
a) nieuwzględniona w wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych, podlegających amortyzacji zgodnie z art. 22a-22o, lub
b) dotycząca innych rzeczy lub praw niebędących środkami trwałymi lub wartościami
niematerialnymi i prawnymi, o których mowa w lit. a
- w tej części, w jakiej dokonano korekty powodującej zwiększenie podatku odliczonego
zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług;
7g) przychody osiągnięte w związku ze zwrotem lub otrzymaniem pożyczki (kredytu), jeżeli
pożyczka (kredyt) była waloryzowana kursem waluty obcej, w przypadku gdy:
a) pożyczkodawca (kredytodawca) otrzymuje środki pieniężne stanowiące spłatę kapitału w
wysokości wyższej od kwoty udzielonej pożyczki (kredytu) - w wysokości różnicy
pomiędzy kwotą zwróconego kapitału a kwotą udzielonej pożyczki (kredytu),
b) pożyczkobiorca (kredytobiorca) zwraca tytułem spłaty pożyczki (kredytu) środki pieniężne
stanowiące spłatę kapitału w wysokości niższej od kwoty otrzymanej pożyczki (kredytu) w wysokości różnicy pomiędzy kwotą otrzymanej pożyczki (kredytu) a kwotą
zwróconego kapitału;
8) wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych
zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem ust. 2g i art. 21 ust. 1 pkt 125 i 125a;
9) otrzymane wynagrodzenie za obsługę pracowniczego programu emerytalnego uczestnika,
w związku ze zwrotem środków pochodzących ze składki dodatkowej;
10) wynagrodzenia płatników z tytułu:
a) terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa,
b) (uchylona),
c) wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa do świadczeń i ich wysokości oraz
wypłatą świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, określonych w przepisach o systemie
ubezpieczeń społecznych;
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- 12 11) przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o
podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą;
12) otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z
prowadzoną działalnością gospodarczą lub z prowadzeniem działów specjalnych
produkcji rolnej;
13) (uchylony);
14) przychody uzyskane z tytułu odpłatnego zbycia:
a) świadectw pochodzenia otrzymanych przez podmioty zajmujące się wytwarzaniem energii
elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wydawanych na wniosek, o którym mowa w
art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z
2021 r. poz. 610),
b) świadectw pochodzenia biogazu rolniczego otrzymanych przez podmioty zajmujące się
wytwarzaniem biogazu rolniczego wydawanych na wniosek, o którym mowa w art. 49
ust. 1 ustawy wymienionej w lit. a,
c) świadectw pochodzenia z kogeneracji otrzymanych przez przedsiębiorstwa energetyczne
zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji na
wniosek, o którym mowa w art. 9l ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 i 868);
15) (uchylony);
16) środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu
wystąpienia z takiej spółki;
16a) 42 środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu
zmniejszenia udziału kapitałowego w takiej spółce, przy czym przepis ust. 3 pkt 11
stosuje się odpowiednio;
17) przychody z odpłatnego zbycia składników majątku:
a) pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej lub działów specjalnych
produkcji rolnej, prowadzonych samodzielnie,
b)
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otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną, wystąpieniem

wspólnika z takiej spółki lub zmniejszeniem udziału kapitałowego w takiej spółce, z
wyjątkiem składników majątku stanowiących udziały (akcje), papiery wartościowe, tytuły
uczestnictwa w funduszach kapitałowych, pochodne instrumenty finansowe oraz
składników majątku, w wyniku otrzymania których Rzeczpospolita Polska traci prawo do
opodatkowania dochodów z ich odpłatnego zbycia;
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- 13 18) opłata recyklingowa, o której mowa w art. 40c ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o
gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1114);
19)
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przychody z odpłatnego zbycia składników będących rzeczami ruchomymi,

wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy
prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, na podstawie umowy, o której mowa
w art. 23b ust. 1, przy czym przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art.
19 stosuje się odpowiednio;
20)
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wartość pracy osoby zatrudnionej nielegalnie w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 13 lit. a

ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.
U. z 2021 r. poz. 1100, 1162 i 1621) ustalona za każdy miesiąc, w którym zostało
stwierdzone nielegalne

zatrudnienie, w

wysokości równowartości

minimalnego

wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym miesiącu na podstawie przepisów
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z
2020 r. poz. 2207), przy czym przychód powstaje na dzień stwierdzenia nielegalnego
zatrudnienia;
21) 46 wartość przychodu pracownika, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 151;
22) kwota płatności dotyczącej transakcji, o której mowa w art. 7b ustawy z dnia 30 maja
2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287 oraz z 2021 r. poz. 2105),
otrzymanej bez pośrednictwa rachunku płatniczego.
2a. W razie zwrotu części wierzytelności, o których mowa w ust. 2 pkt 7, przychód ustala się
proporcjonalnie do udziału zwróconej części wierzytelności w jej ogólnej kwocie.
2b. W przypadku umowy najmu lub dzierżawy rzeczy albo praw majątkowych oraz umów o
podobnym charakterze, których przedmiotem są składniki majątku związane z
działalnością gospodarczą, jeżeli wynajmujący lub wydzierżawiający przeniósł na rzecz
osoby trzeciej wierzytelności z tytułu opłat wynikających z takich umów, a umowy te
między stronami nie wygasają, do przychodów wynajmującego lub wydzierżawiającego
nie zalicza się kwot wypłaconych przez osobę trzecią z tytułu przeniesienia
wierzytelności. Opłaty ponoszone przez najemcę lub dzierżawcę na rzecz osoby trzeciej
stanowią przychód wynajmującego lub wydzierżawiającego w dniu wymagalności
zapłaty.
2c. Do przychodów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nie zalicza się przychodów z odpłatnego
zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy
prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej: budynku mieszkalnego, jego części
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- 14 lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość
lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania
wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub
lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w
takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub
udziału w takim prawie. Przepis art. 30e stosuje się odpowiednio.
2d. Przepis ust. 2 pkt 7f stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany prawa do obniżenia
kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w przepisach
ustawy o podatku od towarów i usług.
2e. W przypadku gdy podatnik przez wykonanie świadczenia niepieniężnego reguluje w
całości lub w części zobowiązanie, w tym z tytułu zaciągniętej pożyczki (kredytu),
przychodem takiego podatnika jest wysokość zobowiązania uregulowanego w następstwie
takiego świadczenia. Jeżeli jednak wartość rynkowa świadczenia niepieniężnego jest
wyższa niż wysokość zobowiązania uregulowanego tym świadczeniem, przychód ten
określa się w wysokości wartości rynkowej świadczenia niepieniężnego. Przepis art. 19
stosuje się odpowiednio.
2f. Przepis ust. 2e stosuje się odpowiednio w przypadku wykonania świadczenia
niepieniężnego przez spółkę niebędącą osobą prawną.
2g. W przypadku transakcji kontrolowanej w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 6 wartość
otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń ustala się na
podstawie przepisów art. 23o i art. 23p.
2h. 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
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mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
2i. Nie ustala się przychodu, o którym mowa w ust. 2h, jeżeli zapłata należności przez
podatnika:
1) wynika z transakcji innej niż określona w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo
przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162) lub
2) została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w
wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i
usług, a podatnik złożył przy pierwszej zapłacie należności przelewem na ten rachunek
zawiadomienie, o którym mowa w art. 117ba § 3 pkt 2 Ordynacji podatkowej, do
naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika, który dokonał zapłaty
należności, w terminie 7 dni od dnia zlecenia przelewu, lub
3) została dokonana przelewem na rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej:
a) służący do dokonywania rozliczeń z tytułu nabywanych przez ten bank lub tę kasę
wierzytelności pieniężnych lub
b) wykorzystywany przez ten bank lub tę kasę do pobrania należności od nabywcy towarów
lub usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i
przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy, lub
c) prowadzony przez ten bank lub tę kasę w ramach gospodarki własnej, niebędący
rachunkiem rozliczeniowym
- jeżeli odpowiednio bank, spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa lub podmiot
będący wystawcą faktury, wraz z informacją o numerze rachunku do zapłaty, przekazali
podatnikowi informację, że rachunek wskazany do zapłaty jest rachunkiem, o którym
mowa w lit. a, b lub c, lub
4) została dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w
art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług, lub
5) wynika z faktury dokumentującej czynności z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia
towarów, importu towarów, importu usług lub dostawy towarów rozliczanej przez
nabywcę.
2j.
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Przychód, o którym mowa w ust. 2 pkt 20, ustala się także w przypadku, gdy

wynagrodzenie z tytułu nielegalnego zatrudnienia zostało faktycznie wypłacone osobie
nielegalnie zatrudnionej.
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- 16 3. Do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się:
1) pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które
zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, a także otrzymanych lub
zwróconych pożyczek (kredytów), w tym również uregulowanych w naturze, z wyjątkiem
skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów);
2) kwot naliczonych, lecz nieotrzymanych odsetek od należności, w tym również od
udzielonych pożyczek;
3) zwróconych, umorzonych lub zaniechanych podatków i opłat stanowiących dochody
budżetu państwa albo budżetów jednostek samorządu terytorialnego, niezaliczonych do
kosztów uzyskania przychodów;
3a) zwróconych innych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów;
3b) zwróconych, umorzonych lub zaniechanych wpłat dokonywanych na Państwowy Fundusz
Rehabilitacji

Osób

Niepełnosprawnych

na

podstawie

odrębnych

przepisów,

niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów;
4) (uchylony);
5) przychodów, które w rozumieniu przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
- zwiększają ten fundusz;
6) kwoty stanowiącej równowartość umorzonych zobowiązań, w tym także umorzonych
pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie zobowiązań jest związane z postępowaniem
restrukturyzacyjnym lub postępowaniem upadłościowym;
7) zwolnionych od wpłat należności z tytułu podatku od towarów i usług oraz zwróconej
różnicy podatku od towarów i usług, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów;
8) przychodów z odpłatnego zbycia na podstawie umowy przewłaszczenia w celu
zabezpieczenia wierzytelności, w tym pożyczki lub kredytu - do czasu ostatecznego
przeniesienia własności przedmiotu umowy;
9) (uchylony);
10) środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z
tytułu likwidacji takiej spółki;
11) 49 środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z
tytułu wystąpienia z takiej spółki, w części odpowiadającej uzyskanej przed wystąpieniem
przez wspólnika nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, o których mowa w
art. 8, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w tej spółce i wydatki
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 17 niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, o ile wcześniej nie pomniejszyły
przychodu do opodatkowania, o którym mowa w ust. 2 pkt 16a;
12) przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku:
a) pozostałych na dzień likwidacji prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej lub
prowadzonych samodzielnie działów specjalnych produkcji rolnej,
b) otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną, wystąpieniem
wspólnika z takiej spółki lub zmniejszeniem udziału kapitałowego w takiej spółce, z
wyjątkiem składników majątku stanowiących udziały (akcje), papiery wartościowe, tytuły
uczestnictwa w funduszach kapitałowych, pochodne instrumenty finansowe oraz
składników majątku, w wyniku otrzymania których Rzeczpospolita Polska traci prawo do
opodatkowania dochodów z ich odpłatnego zbycia,
- jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła
likwidacja:

prowadzonej

samodzielnie

działalności

gospodarczej,

prowadzonych

samodzielnie działów specjalnych produkcji rolnej, spółki niebędącej osobą prawną lub
nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki albo zmniejszenie udziału kapitałowego w
takiej spółce, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie
następuje w wykonaniu działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji
rolnej;
13) kwot otrzymanych od agencji wykonawczych, jeżeli agencje te otrzymały środki na ten
cel z budżetu państwa;
14)
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pobranych zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego,

które nie zostały przekazane na rachunek urzędu skarbowego na podstawie art. 26eb ust.
1[.] <;>
<15)

otrzymanych środków, o których mowa w art. 33b ust. 1 ustawy o rehabilitacji

zawodowej.>
3a. Przepisu ust. 3 pkt 1 nie stosuje się do przychodów, o których mowa w ust. 1j.
4. (uchylony).
5. (uchylony).
6. (uchylony).
7. Przy określaniu wysokości przychodów, o których mowa w ust. 2 pkt 17, przepisy ust. 1 i
art. 19 stosuje się odpowiednio.
8. Przez środki pieniężne, o których mowa w ust. 3 pkt 10 i 11, rozumie się również wartość
wierzytelności uprzednio zarachowanej jako przychód należny, pomniejszonej o należny
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niebędącą osobą prawną pożyczki - z wyjątkiem wierzytelności z tytułu odsetek od
opóźnionej zapłaty oraz wierzytelności z tytułu odsetek od takiej pożyczki, jeżeli
wierzytelności te zostały spłacone na rzecz otrzymującego je wspólnika.

Art. 21.
1. Wolne od podatku dochodowego są:
1) (uchylony);
2) renty przyznane na podstawie odrębnych przepisów o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i
wojskowych oraz ich rodzin;
3) otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania
wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych
na podstawie tych ustaw lub aktów administracyjnych wydanych na podstawie tych
przepisów, oraz otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub
zasady ustalania wynikają wprost z postanowień układów zbiorowych pracy, innych
opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów, o których mowa
w art. 9 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320),
z wyjątkiem:
a) określonych w prawie pracy odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu
wypowiedzenia umowy o pracę,
b) odpraw pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów o szczególnych zasadach
rozwiązywania

z

pracownikami

stosunków

pracy

z

przyczyn

niedotyczących

pracowników,
c) odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia funkcjonariuszom
pozostającym w stosunku służbowym,
d) odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji,
e) odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną
działalnością gospodarczą,
f) odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzeniem
działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane według skali, o
której mowa w art. 27 ust. 1, lub na zasadach, o których mowa w art. 30c,
g) odszkodowań wynikających z zawartych umów lub ugód innych niż ugody sądowe;
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nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz
niepodległego bytu państwa polskiego;
3b) inne odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane na podstawie wyroku lub ugody
sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub tej ugodzie, z wyjątkiem
odszkodowań lub zadośćuczynień:
a) otrzymanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
b) dotyczących korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono;
3c) 62 odszkodowania w postaci renty przyznane na podstawie przepisów prawa cywilnego w
razie

uszkodzenia

ciała

lub

wywołania

rozstroju

zdrowia,

otrzymane

przez

poszkodowanego, który utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej
albo którego potrzeby zwiększyły się lub widoki powodzenia na przyszłość zmniejszyły,
oraz odszkodowania w postaci renty przyznane na podstawie przepisów prawa cywilnego
w razie spowodowania śmierci poszkodowanego, otrzymane przez osoby uprawnione, o
których mowa w art. 446 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1740 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1509), a także miesięczne świadczenia na
zapewnienie środków utrzymania, o których mowa w art. 7533 § 1 ustawy z dnia 17
listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805, z późn.
zm. 63 );
3d) odszkodowania otrzymane na podstawie przepisów prawa geologicznego i górniczego;
3e) sumy pieniężne, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o
skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu
przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu
sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. z 2018 r. poz. 75 oraz z 2019 r. poz. 1349);
4) kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, z wyjątkiem:
a) odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną
działalnością gospodarczą lub prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z
których dochody są opodatkowane zgodnie z art. 27 ust. 1 lub art. 30c,
b) dochodu, o którym mowa w art. 24 ust. 15 i 15a;
4a)
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kwoty świadczeń kompensacyjnych wypłacanych z Funduszu Kompensacyjnego

Szczepień Ochronnych, o którym mowa w art. 17b ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021 r. poz.
2069 i 2120 oraz z 2022 r. poz. 64);
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5a) kwoty zwracane przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych w związku z wygaśnięciem
zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego - w wysokości wpłat wniesionych do
funduszu;
6) (uchylony);
6a) wygrane w:
a) grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych, loteriach
promocyjnych, loteriach audioteksowych i loteriach fantowych, jeżeli jednorazowa
wartość tych wygranych nie przekracza 2280 zł,
b) grach na automatach, grach w karty, grach w kości, grach cylindrycznych, grach bingo
pieniężne i grach bingo fantowe
– urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach
hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym
państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
6b) (uchylony);
7) odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe;
8) świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych,
dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów otrzymane na podstawie
przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, świadczenia pieniężne
otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, zasiłki porodowe
otrzymane na podstawie odrębnych przepisów oraz świadczenie wychowawcze otrzymane
na podstawie przepisów o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
8a) zasiłek macierzyński otrzymany na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o
ubezpieczeniu społecznym rolników;
8b) jednorazowe świadczenie otrzymane na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o
wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329);
8c)
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rodzinny kapitał opiekuńczy, o którym mowa w ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o

rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. poz. 2270);
8d)
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dofinansowanie obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie

dziecięcym lub u dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 4
lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75, 952, 1901
i 2270);
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zawodowych;
9a) zapomogi, inne niż wymienione w pkt 26, wypłacane z funduszy zakładowej lub
międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji, do
wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł;
10) wartość ubioru służbowego (umundurowania), jeżeli jego używanie należy do
obowiązków pracownika, lub ekwiwalentu pieniężnego za ten ubiór;
10a) wartość otrzymanego ubioru reprezentacyjnego i sportowego członka polskiej
reprezentacji olimpijskiej i paraolimpijskiej oraz członka polskiej reprezentacji na
igrzyska głuchych i światowe igrzyska Olimpiad Specjalnych;
11) świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie
przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z
odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw;
11a) świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, wynikające z zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym ze względu na szczególne warunki i charakter
pełnionej służby, przysługujące osobom pozostającym w stosunku służbowym, przyznane
na podstawie odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie
tych ustaw;
11b) wartość otrzymanych przez pracownika od pracodawcy bonów, talonów, kuponów lub
innych dowodów uprawniających do uzyskania na ich podstawie posiłków, artykułów
spożywczych lub napojów bezalkoholowych, w przypadku gdy pracodawca, mimo
ciążącego na nim obowiązku wynikającego z przepisów o bezpieczeństwie i higienie
pracy, nie ma możliwości wydania pracownikom posiłków, artykułów spożywczych lub
napojów bezalkoholowych;
12) (uchylony);
12a) (uchylony);
13) ekwiwalenty pieniężne za używane przez pracowników przy wykonywaniu pracy
narzędzia, materiały lub sprzęt, stanowiące ich własność;
14) kwoty otrzymywane przez pracowników z tytułu zwrotu kosztów przeniesienia
służbowego oraz zasiłków na zagospodarowanie i osiedlenie w związku z przeniesieniem
służbowym, do wysokości 200% wynagrodzenia należnego za miesiąc, w którym
nastąpiło przeniesienie;
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pracodawcę dowozu pracowników autobusem w rozumieniu art. 2 pkt 41 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, 463, 694 i
720);
15) świadczenia osób otrzymywane z tytułu odbywania lub pełnienia:
a)
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służby wojskowej innej niż zawodowa służba wojskowa, z wyjątkiem uposażeń

żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej,
b) służby zastępczej
- przyznane na podstawie odrębnych przepisów;
16) diety i inne należności za czas:
a) podróży służbowej pracownika,
b) podróży osoby niebędącej pracownikiem
- do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra
właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności
przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej
jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza
granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 13;
17) diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące
czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich - do
wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 3000 zł;
17a) kwoty stanowiące zwrot kosztów przysługujący członkom Rady Mediów Narodowych;
18) dodatek za rozłąkę przysługujący na podstawie odrębnych ustaw, przepisów
wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw lub układów zbiorowych pracy, do
wysokości diet za czas podróży służbowej na obszarze kraju, określonych w przepisach w
sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi
zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu
podróży służbowej na obszarze kraju;
19) wartość świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania
pracowników, z zastrzeżeniem ust. 14 - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie
kwoty 500 zł;
20) część przychodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, przebywających czasowo za
granicą i uzyskujących przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy
nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, za każdy dzień pobytu za granicą, w
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oraz spółdzielczym stosunku pracy, w kwocie odpowiadającej 30% diety, określonej w
przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących
pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery
budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 15;
20a) (uchylony);
21) (uchylony);
22) (uchylony);
23) (uchylony);
23a) część dochodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, przebywających czasowo za
granicą i uzyskujących dochody z tytułu:
a) stypendiów - w wysokości stanowiącej równowartość diety z tytułu podróży służbowych
poza granicami kraju, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków
ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub
samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami
kraju, za każdy dzień, w którym było otrzymywane stypendium,
b) ryczałtów na koszty utrzymania i zakwaterowania wypłacanych z budżetu państwa w
związku ze skierowaniem do pracy dydaktycznej w szkołach i ośrodkach akademickich za
granicą, przyznanych na podstawie odrębnych przepisów;
23b) zwrot kosztów poniesionych przez pracownika z tytułu używania pojazdów
stanowiących własność pracownika, dla potrzeb zakładu pracy, w jazdach lokalnych,
jeżeli obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy albo możliwość przyznania
prawa do zwrotu tych kosztów wynika wprost z przepisów innych ustaw - do wysokości
miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo do wysokości nieprzekraczającej kwoty ustalonej
przy zastosowaniu stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, określonych w odrębnych
przepisach wydanych przez właściwego ministra, jeżeli przebieg pojazdu, z wyłączeniem
wypłat ryczałtu pieniężnego, jest udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu
prowadzonej przez pracownika; przepis art. 23 ust. 7 stosuje się odpowiednio;
23c) dochody marynarzy, którzy są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej
lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uzyskane z tytułu
pracy na statkach morskich używanych do przewozu ładunku lub pasażerów w żegludze
międzynarodowej, jeżeli była ona w danym roku podatkowym wykonywana łącznie przez
okres co najmniej 183 dni, z wyjątkiem pracy wykonywanej na:
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- 24 a) holownikach, na których mniej niż 50% czasu pracy faktycznie wykonywanej przez
holownik w ciągu roku stanowił przewóz ładunku lub pasażerów drogą morską,
b) pogłębiarkach, na których mniej niż 50% czasu pracy faktycznie wykonywanej przez
pogłębiarkę w ciągu roku stanowił przewóz wydobytego materiału drogą morską;
24)

68

świadczenia, dodatki i inne kwoty oraz wartość nieodpłatnych świadczeń lub

świadczeń częściowo odpłatnych z tytułu szkolenia, o których mowa w art. 31, art. 44 ust.
1, art. 80 ust. 1, art. 81, art. 83 ust. 1 i 4, art. 84 pkt 2 i 3, art. 140 ust. 1 pkt 1 i art. 156 ust.
4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.
U. z 2020 r. poz. 821 oraz z 2021 r. poz. 159 i 1006), oraz środki finansowe na utrzymanie
lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, o których
mowa w art. 83 ust. 2 i art. 84 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej, w części przysługującej na umieszczone w rodzinie
zastępczej lub rodzinnym domu dziecka dzieci i osoby, które osiągnęły pełnoletność
przebywając w pieczy zastępczej;
25) ryczałt energetyczny dla kombatantów;
25a) dodatek kompensacyjny przyznany na podstawie ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o
kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu
powojennego (Dz. U. z 2020 r. poz. 517 oraz z 2021 r. poz. 794);
25b) ryczałt energetyczny, świadczenie pieniężne i pomoc pieniężna wypłacane osobom
uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym
i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz.
U. z 2020 r. poz. 684 oraz z 2021 r. poz. 794);
25c) świadczenie pieniężne lub pomoc pieniężna przyznane na podstawie przepisów ustawy z
dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach
represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 319 i 1578 oraz z 2021
r. poz. 353 i 794);
25d) świadczenia pieniężne przyznawane na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018
r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. poz. 2529);
26) zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk
żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci:
a) z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z funduszy związków
zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra niezależnie od ich wysokości,
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- 25 b) z innych źródeł - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 6000 zł;
26a) świadczenia otrzymane z tytułu jednorazowej pomocy materialnej finansowanej ze
środków budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z
zaistniałym zdarzeniem losowym;
26b) kwoty stanowiące zwrot kosztów z tytułu opieki nad dzieckiem lub osobą zależną,
otrzymane na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych do
tych ustaw, finansowane z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu
terytorialnego, Funduszu Pracy lub z budżetu Unii Europejskiej;
27) otrzymywane zgodnie z odrębnymi przepisami świadczenia na:
a) rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą osób niepełnosprawnych ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z zakładowych funduszy
rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub zakładowych funduszy aktywności,
b) doraźną lub okresową pomoc pieniężną dla kombatantów oraz pozostałych po nich
członków rodzin ze środków, o których mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o
kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu
powojennego;
28) przychody uzyskane z odpłatnego zbycia nieruchomości, ich części lub udziału w
nieruchomościach, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy
przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia gruntów, które w związku z tym odpłatnym
zbyciem utraciły charakter rolny;
28a) 69 przychody uzyskane z odpłatnego zbycia zabytku ruchomego, o którym mowa w art.
3 pkt 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.
U. z 2021 r. poz. 710 i 954):
a) muzeum w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz.
902 oraz z 2021 r. poz. 1641) będącemu instytucją kultury, o której mowa w rozdziale 2
ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), lub
b) bibliotece w rozumieniu ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1479);
29) przychody uzyskane z tytułu odszkodowania wypłacanego stosownie do przepisów o
gospodarce nieruchomościami lub z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości na cele
uzasadniające jej wywłaszczenie oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości w związku z
realizacją przez nabywcę prawa pierwokupu, stosownie do przepisów o gospodarce
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- 26 nieruchomościami; nie dotyczy to przypadków, gdy właściciel nieruchomości, o której
mowa w zdaniu pierwszym, nabył jej własność w okresie 2 lat przed wszczęciem
postępowania wywłaszczeniowego bądź odpłatnym zbyciem nieruchomości za cenę
niższą o co najmniej 50% od wysokości uzyskanego odszkodowania lub ceny zbycia
nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie lub w związku z realizacją prawa
pierwokupu;
29a) przychody uzyskane z tytułu:
a) odszkodowania wypłacanego stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o
szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. z 2020 r. poz. 764),
w tym z tytułu wywłaszczenia nieruchomości; nie dotyczy to przypadków, gdy właściciel
nieruchomości, o której mowa w zdaniu pierwszym, nabył jej własność w okresie 2 lat
przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego za cenę niższą o co najmniej 50%
od wysokości uzyskanego odszkodowania,
b) odpłatnego zbycia nieruchomości lub jej części na podstawie przepisów ustawy z dnia 11
sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów
budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu,
c) odstąpienia od obowiązku wniesienia dopłaty, o którym mowa w art. 13h ust. 4 ustawy z
dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek
obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu;
29b) odszkodowania za szkody w środku trwałym, z wyłączeniem samochodu osobowego, w
części wydatkowanej w roku podatkowym lub w roku bezpośrednio po nim następującym
na remont tego środka trwałego albo na zakup lub na wytworzenie we własnym zakresie
środka trwałego zaliczonego zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT) wydaną na
podstawie odrębnych przepisów, zwaną dalej "Klasyfikacją", do tego samego rodzaju co
środek trwały, z którym związana była ta szkoda, przy czym przepis art. 23 ust. 1 pkt 45
stosuje się odpowiednio;
30) przychody uzyskane z tytułu sprzedaży prawa wieczystego użytkowania oraz
nieruchomości nabytych stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami w
zamian za mienie pozostawione za granicą;
30a) przychody uzyskane z tytułu:
a) realizacji prawa do rekompensaty na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji
prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami
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- 27 Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2097), przez osoby uprawnione na
podstawie tej ustawy,
b) sprzedaży nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, nabytych w związku z
realizacją prawa do rekompensaty, o której mowa w lit. a, do wysokości odpowiadającej
procentowemu udziałowi wartości tej rekompensaty w cenie nieruchomości lub prawa
użytkowania wieczystego z dnia nabycia nieruchomości lub prawa użytkowania
wieczystego;
31) (uchylony);
32) (uchylony);
32a) (uchylony);
32b) przychody z zamiany rzeczy lub praw, jeżeli z tytułu jednej umowy nie przekraczają
kwoty 6000 zł;
33) (uchylony);
34) (uchylony);
35) (uchylony);
36) dochody z tytułu prowadzenia szkół w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w
części wydatkowanej na cele szkoły w roku podatkowym lub w roku po nim
następującym;
37) dochody z tytułu urządzania przez uprawniony podmiot mający siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej loterii fantowych i gry bingo fantowe na podstawie zezwolenia
wydanego na mocy odrębnych przepisów, o ile zostały przeznaczone na realizację
określonych w zezwoleniu i regulaminie gry celów społecznie użytecznych;
[38) świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich
uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym
stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych, do wysokości nieprzekraczającej w
roku podatkowym kwoty 3000 zł;]
<38)

świadczenia otrzymywane przez emerytów, rencistów lub osoby pobierające

nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, w związku z łączącym ich uprzednio z
zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym
stosunkiem

pracy,

w

tym

od

związków

zawodowych

nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 4500 zł;>
(pkt 39 – 147a pominięto)
148) przychody:
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–

do

wysokości

- 28 a) ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy,
b) z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8,
c) z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 17
lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2018 r. poz. 1244),
d) z tytułu odbywania stażu uczniowskiego, o którym mowa w art. 121a ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe<,>
<e) z zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o
świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i
macierzyństwa>
- otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej
w roku podatkowym kwoty 85 528 zł;
148a) kwoty otrzymane od podmiotów zobowiązanych, o których mowa w art. 10 ust. 2
ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 468 i
868), w wyniku realizacji programów dofinansowań, o których mowa w art. 15a tej
ustawy;
149) dodatek, o którym mowa w art. 16j ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach
lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514, 567 i 1291);
150) kwoty składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe,
opłacane na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych za małżonka
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 13
października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
151) przychody pracownika z tytułu nielegalnego zatrudnienia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt
13 lit. a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy oraz przychody pracownika w części, w jakiej pracodawca nie ujawnił ich
właściwym organom państwowym;
152)

przychody podatnika,

który przeniósł

miejsce

zamieszkania

na

terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty
85 528 zł, osiągnięte:
a) ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy,
b) z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8,
c) z pozarolniczej działalności gospodarczej, do których mają zastosowanie zasady
opodatkowania określone w art. 27, art. 30c albo art. 30ca albo ustawie o zryczałtowanym
podatku dochodowym w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych<,>
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- 29 <d)z zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o
świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i
macierzyństwa>
- w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych, licząc od początku roku, w
którym podatnik przeniósł to miejsce zamieszkania, albo od początku roku następnego, z
zastrzeżeniem ust. 39, 43 i 44;
153) przychody podatnika do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty
85 528 zł, osiągnięte:
a) ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy,
b) z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8,
c) z pozarolniczej działalności gospodarczej, do których mają zastosowanie zasady
opodatkowania określone w art. 27, art. 30c albo art. 30ca albo ustawie o zryczałtowanym
podatku dochodowym w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych<,>
<d)z zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o
świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i
macierzyństwa>
- który w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci, o których mowa w
[art. 27ea ust. 1 pkt 2] <art. 6 ust. 4c, z uwzględnieniem art. 6 ust. 4e i 8>, wykonywał
władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim
zamieszkiwało, lub sprawował funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu
lub umowy zawartej ze starostą, a w przypadku pełnoletnich uczących się dzieci wykonywał ciążący na nim obowiązek alimentacyjny albo sprawował funkcję rodziny
zastępczej, z zastrzeżeniem ust. 39 i 44-48;
154) przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego
stosunku pracy, z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8, <z zasiłku
macierzyńskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o
świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i
macierzyństwa,> oraz z pozarolniczej działalności gospodarczej, do których mają
zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27, art. 30c albo art. 30ca albo
ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w zakresie ryczałtu od przychodów
ewidencjonowanych, otrzymane przez podatnika po ukończeniu 60. roku życia w
przypadku kobiety i 65. roku życia w przypadku mężczyzny, do wysokości
nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł pod warunkiem, że podatnik
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- 30 podlega z tytułu uzyskania tych przychodów ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu
ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz podatnik,
mimo nabycia uprawnienia, nie otrzymuje:
a) emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o
ubezpieczeniu społecznym rolników,
b) emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie z dnia 10 grudnia 1993 r. o
zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz.
586 i 2320),
c) emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o
zaopatrzeniu

emerytalnym

funkcjonariuszy

Policji,

Agencji

Bezpieczeństwa

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby
Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży
Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby CelnoSkarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 723 i 2320),
d) emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291,
353, 794, 1621 i 1981),
e) świadczenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4a,
f) uposażenia przysługującego w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego, o których
mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z
2020 r. poz. 2072 oraz z 2021 r. poz. 1080 i 1236);
155)

96

dochody (przychody) z tytułu nagrody, o której mowa w art. 49 ust. 9 ustawy z dnia

11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1421).
(ust. 1a – 45 pominięto)
[46. Podatnik korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 153, składa w terminie
określonym w art. 45 ust. 1, a w przypadku podatnika korzystającego ze zwolnienia w
zakresie przychodów osiągniętych z pozarolniczej działalności gospodarczej, do którego
mają zastosowanie zasady opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
określone w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym - w terminie określonym w
art. 21 ust. 2 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, informację, według
ustalonego wzoru, zawierającą dane o liczbie dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku
braku tych numerów - imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci.]
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- 31 <46. Podatnik korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 153:
1) wyłącznie w zakresie przychodów podlegających opodatkowaniu zgodnie z art. 27,
innych niż z pozarolniczej działalności gospodarczej, składa w terminie określonym
w art. 45 ust. 1 informację, według ustalonego wzoru, zawierającą dane o liczbie
dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów – imiona, nazwiska
oraz daty urodzenia dzieci;
2) w zakresie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej podlegających
opodatkowaniu zgodnie z art. 27, art. 30c lub zgodnie z przepisami ustawy o
zryczałtowanym podatku dochodowym, w złożonym zeznaniu, o którym mowa w art.
45 ust. 1 lub ust. 1a pkt 2, lub zeznaniu, o którym mowa w art. 21 ust. 2 pkt 2 ustawy
o zryczałtowanym podatku dochodowym, składanym za rok podatkowy, w którym
korzystał ze zwolnienia, informuje o liczbie dzieci i ich numerach PESEL, a w
przypadku braku tych numerów – imionach, nazwiskach oraz datach urodzenia
dzieci.>
47. Na żądanie organów podatkowych podatnik jest obowiązany przedstawić zaświadczenia,
oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do zwolnienia, o którym
mowa w ust. 1 pkt 153, w szczególności:
1) odpis aktu urodzenia dziecka;
2) zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
3) odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną
zastępczą a starostą;
4) zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.
48. Podatnik jest zwolniony z obowiązku złożenia informacji, o której mowa w ust. 46 <pkt
1>, jeżeli w złożonym zeznaniu podatkowym, w którym dokonał odliczenia, o którym
mowa w art. 27f, oświadczył, że równocześnie skorzystał ze zwolnienia określonego w
ust. 1 pkt 153 i prawo do zastosowania tego zwolnienia i tego odliczenia przysługiwało w
stosunku do tych samych dzieci.
Art. 22.
1. Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub
zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych
w art. 23.
1a. (uchylony).
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mowa w art. 40c ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i
odpadami opakowaniowymi.
1ab. Przy ustalaniu wysokości kosztów uzyskania przychodów uwzględnia się:
1) korektę cen transferowych zmniejszającą koszty uzyskania przychodów, mającą na celu
spełnienie wymogów, o których mowa w art. 23o, poprzez prawidłowe zastosowanie
metod, o których mowa w art. 23p ust. 1-3, spełniającą warunki, o których mowa w art.
23q pkt 1 i 2;
2) 112 korektę cen transferowych zwiększającą koszty uzyskania przychodów, mającą na celu
spełnienie wymogów, o których mowa w art. 23o, poprzez prawidłowe zastosowanie
metod, o których mowa w art. 23p ust. 1-3, spełniającą warunki, o których mowa w art.
23q pkt 1-4.
1b. Kosztami uzyskania przychodów są również wydatki poniesione przez pracodawcę na
zapewnienie prawidłowej realizacji pracowniczego programu emerytalnego w rozumieniu
przepisów o pracowniczych programach emerytalnych.
1ba. Kosztami uzyskania przychodów są również wydatki poniesione przez podmiot
zatrudniający w rozumieniu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych na
zapewnienie prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z tej ustawy, z
zastrzeżeniem ust. 6bc.
1c. U pracodawców będących akcjonariuszami pracowniczych towarzystw emerytalnych
kosztami uzyskania przychodu są także:
1) wydatki na pokrycie kosztów działalności pracowniczych towarzystw emerytalnych;
2) opłaty pobierane przez Komisję Nadzoru Finansowego, o których mowa w przepisach o
organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.
1d. W przypadku odpłatnego zbycia rzeczy lub praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo
odpłatnie, a także innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, w związku
z którymi, zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, został określony przychód, a także w przypadku
odpłatnego zbycia rzeczy, praw lub innych świadczeń będących przedmiotem wykonania
świadczenia niepieniężnego, o którym mowa w art. 14 ust. 2e i 2f, kosztem uzyskania
przychodów z ich odpłatnego zbycia, z uwzględnieniem aktualizacji dokonanej zgodnie z
odrębnymi przepisami, jest odpowiednio:
1) wartość przychodu określonego na podstawie art. 11 ust. 2 i 2a albo
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nabycie częściowo odpłatnych rzeczy lub praw albo innych świadczeń, albo
3) równowartość wierzytelności (należności) uregulowanej przez wykonanie świadczenia
niepieniężnego (w naturze), o którym mowa w art. 14 ust. 2e i 2f, pomniejszonej o
naliczony w związku z przekazaniem tego świadczenia niepieniężnego podatek od
towarów i usług
- pomniejszona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1.
1da. W przypadku, o którym mowa w ust. 1d pkt 3, przepis art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. a stosuje
się odpowiednio.
1db. Jeżeli podatnik uzyskał przychód z odpłatnego zbycia lub umorzenia udziałów (akcji)
albo wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci udziałów (akcji), objętych lub nabytych
w wyniku realizacji praw majątkowych albo w wyniku realizacji praw z papierów
wartościowych lub realizacji praw z pochodnych instrumentów finansowych, w związku z
którymi został określony przychód na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. b lub pkt 10 albo
art. 18, wartość dochodu określonego z tego tytułu powiększa koszty uzyskania
przychodu, o których mowa odpowiednio w ust. 1 lub ust. 1e albo w art. 23 ust. 1 pkt 38.
1dc. W przypadku realizacji praw z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1
lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, lub realizacji
praw z pochodnych instrumentów finansowych uzyskanych w następstwie objęcia lub
nabycia tych praw jako świadczenie w naturze lub nieodpłatne świadczenie, w związku z
którymi został określony przychód, wartość tego przychodu powiększa koszty uzyskania
przychodu ze źródła, do którego, zgodnie z art. 10 ust. 4, został zaliczony ten przychód.
1e.
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W przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni w

zamian za wkład niepieniężny - na dzień objęcia tych udziałów (akcji) albo wkładów ustala się koszt uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9, w wysokości:
1) wartości początkowej przedmiotu wkładu, zaktualizowanej zgodnie z odrębnymi
przepisami, pomniejszonej o sumę dokonanych przed wniesieniem tego wkładu odpisów
amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, jeżeli przedmiotem wkładu
niepieniężnego są środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne;
2) wartości:
a) określonej zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 7ca albo art. 17 ust. 1 pkt 9 - jeżeli przedmiotem
wkładu są udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni objęte w zamian za wkład
niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,
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wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, nie zostały
objęte w zamian za wkład niepieniężny,
c) określonej zgodnie z ust. 1f, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce albo wkłady w
spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, zostały objęte w zamian
za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części
- jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są udziały (akcje) w spółce albo wkłady w
spółdzielni;
2a) wartości odpowiadającej kwocie pożyczki, która została przekazana przez wnoszącego
wkład na rachunek płatniczy tej spółki lub spółdzielni, nie wyższej jednak niż wartość
wkładu z tytułu tej pożyczki określona zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 - jeżeli przedmiotem
wkładu niepieniężnego jest wierzytelność z tytułu tej pożyczki;
3) faktycznie poniesionych, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, wydatków na
nabycie lub wytworzenie innych niż wymienione w pkt 1-2a składników majątku
podatnika - jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są te inne składniki;
4)
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wydatków na nabycie lub wytworzenie składnika majątku, niezaliczonych do kosztów

uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie lub wartości początkowej takiego
składnika majątku pomniejszonej o sumę dokonanych od tego składnika odpisów
amortyzacyjnych - jeżeli składnik ten został otrzymany przez podatnika w związku z
likwidacją spółki niebędącej osobą prawną , wystąpieniem z takiej spółki lub
zmniejszeniem udziału kapitałowego w takiej spółce;
5) przyjętej dla celów podatkowych wartości składników majątku, wynikającej z ksiąg,
ewidencji i wykazu, o których mowa w art. 24 ust. 3a i art. 24a ust. 1, określonej na dzień
objęcia udziałów (akcji), nie wyższej jednak niż ich wartość, określona zgodnie z art. 17
ust. 1 pkt 9, z dnia objęcia - w przypadku gdy udziały (akcje) wnoszone w formie wkładu
niepieniężnego zostały objęte w następstwie przekształcenia przedsiębiorcy będącego
osobą fizyczną w spółkę kapitałową;
6)
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przyjętej dla celów podatkowych wartości składników przedsiębiorstwa lub jego

zorganizowanej części wynikającej z ksiąg podatkowych, określonej na dzień objęcia tych
udziałów (akcji) albo wkładów w spółdzielni, nie wyższej jednak niż wartość tych
udziałów (akcji) lub wkładów z dnia ich objęcia, określona zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 w przypadku gdy przedmiotem wkładu jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana
część.
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wkład niepieniężny w postaci wierzytelności związanej z prowadzoną działalnością
gospodarczą - na dzień objęcia tych udziałów (akcji) albo wkładów - ustala się koszt
uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 7ca, w wysokości:
1) kwoty udzielonej pożyczki, która została przekazana przez wnoszącego wkład na rachunek
płatniczy tej spółki lub spółdzielni, nie wyższej jednak niż wartość wkładu z tytułu tej
pożyczki określona zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 7ca - jeżeli przedmiotem wkładu
niepieniężnego jest wierzytelność z tytułu tej pożyczki;
2) wartości wierzytelności, w części zaliczonej uprzednio do przychodów należnych na
podstawie art. 14 - jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego jest wierzytelność
zaliczona uprzednio do przychodów należnych podmiotu wnoszącego taki wkład.
1f. W przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce objętych w zamian za wkład
niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji), koszt uzyskania przychodów ustala
się w wysokości:
1) określonej zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 7ca albo art. 17 ust. 1 pkt 9 - jeżeli zbywane udziały
(akcje) zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż
przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, w tym również w zamian za wkład
niepieniężny w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej;
1a) 116 określonej zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 - jeżeli zbywane udziały (akcje) zostały objęte
w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej
części, w przypadku gdy do przychodów takich nie ma zastosowania przepis art. 21 ust. 1
pkt 109;
2)
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przyjętej dla celów podatkowych wartości składników przedsiębiorstwa lub jego

zorganizowanej części, wynikającej z ksiąg podatkowych, określonej na dzień objęcia
tych udziałów (akcji), nie wyższej jednak niż wartość tych udziałów (akcji) z dnia ich
objęcia, określona zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 - jeżeli zbywane udziały (akcje) zostały
objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego
zorganizowanej części, w przypadku gdy do przychodów takich ma zastosowanie przepis
art. 21 ust. 1 pkt 109.
1g. W przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) objętych w wyniku podziału, o którym
mowa w art. 24 ust. 5 pkt 7, kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów
(akcji) w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej jest wartość emisyjna udziałów
(akcji).
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 36 1ga.

118

W przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) objętych w wyniku podziału lub

łączenia spółek, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 7a, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 8,
kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce przejmującej
lub nowo zawiązanej jest wartość emisyjna objętych udziałów (akcji).
1gb.

119

W przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółek podzielonych przez

wydzielenie, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 8, kosztem uzyskania przychodów u tego
wspólnika są wydatki na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) spółki podzielonej, ustalone
zgodnie z ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38 w takiej proporcji, w jakiej pozostaje wartość
pozostałego w spółce po wydzieleniu majątku do wartości majątku spółki bezpośrednio
przed podziałem.
1h. W przypadku umowy najmu lub dzierżawy rzeczy albo praw majątkowych oraz umów o
podobnym charakterze, jeżeli wynajmujący lub wydzierżawiający przeniósł na rzecz
osoby trzeciej wierzytelności z tytułu opłat wynikających z takich umów, a umowy te
między stronami nie wygasają, do kosztów uzyskania przychodów wynajmującego lub
wydzierżawiającego zalicza się zapłacone osobie trzeciej dyskonto lub wynagrodzenie.
1i. Jeżeli podatnik w związku z obejmowaniem udziałów (akcji) w zamian za wkład
niepieniężny poniósł wydatki związane z objęciem tych udziałów (akcji), to wydatki te
powiększają koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 1e.
1j. Dla partnera prywatnego określonego w umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym, w
rozumieniu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, w przypadku nieodpłatnego
przeniesienia na rzecz podmiotu publicznego lub innego podmiotu, o którym mowa w art.
11 ust. 2 tej ustawy, własności środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych
w terminie określonym w tej umowie, kosztem uzyskania przychodu jest wartość
początkowa tych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych,
pomniejszona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1.
1k. W przypadku nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, w drodze wkładu
niepieniężnego (aportu), wartość poszczególnych składników majątku, wchodzących w
skład przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustala się:
1) w wysokości wartości początkowej, określonej w ewidencji środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego wkład - w przypadku
składników zaliczonych do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych;
2) w wysokości przyjętej dla celów podatkowych i wynikającej z ksiąg podatkowych
podmiotu wnoszącego wkład na dzień nabycia - w przypadku pozostałych składników.
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Przepis ust. 1k stosuje się odpowiednio do nabycia w drodze wkładu niepieniężnego

przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części podmiotu nieposiadającego siedziby lub
zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1kb.
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W przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną wartość

poszczególnych składników majątku spółki przekształconej na dzień przekształcenia
ustala się:
1) w wysokości wartości początkowej, określonej w ewidencji środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych spółki przekształcanej - w przypadku składników
majątku zaliczonych do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych;
2) w wysokości przyjętej dla celów podatkowych i wynikającej z ksiąg podatkowych spółki
przekształcanej na dzień przekształcenia - w przypadku pozostałych składników majątku.
1kc.
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W przypadku odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w ust. 1kb,

koszty uzyskania przychodów ustala się w wysokości, o której mowa w tym przepisie,
pomniejszonej o dokonane od tych składników odpisy amortyzacyjne.
1l. W przypadku zbycia składników majątku wchodzących w skład przedsiębiorstwa lub jego
zorganizowanej części, nabytych w sposób, o którym mowa w ust. 1k, koszty uzyskania
przychodów ustala się w wysokości, o której mowa w tym przepisie, pomniejszonej o
dokonane od tych składników odpisy amortyzacyjne.
1ł. W przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki powstałej z przekształcenia
przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w spółkę kapitałową, koszt uzyskania
przychodów ustala się na dzień zbycia tych udziałów (akcji) w wysokości przyjętej dla
celów podatkowych wartości składników majątku, wynikającej z ksiąg, ewidencji i
wykazu, o których mowa w art. 24 ust. 3a i art. 24a ust. 1, określonej na dzień objęcia
tych udziałów (akcji), nie wyższej jednak niż ich wartość z dnia objęcia, określona
zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9.
1m. W przypadku odpłatnego zbycia udziałów w spółce kapitałowej, udziałów w spółdzielni
oraz papierów wartościowych, wykupu przez emitenta papierów wartościowych albo
odkupienia (umorzenia) tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, a także zwrotu
wkładów albo udziałów w spółdzielni, nabytych przez podatnika w drodze spadku,
kosztami uzyskania przychodu są wydatki poniesione przez spadkodawcę w celu objęcia
lub nabycia tych udziałów w spółce kapitałowej oraz papierów wartościowych, udziałów
albo wkładów w spółdzielni, a także na nabycie tych tytułów uczestnictwa w funduszach
kapitałowych.
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- 38 1n. W przypadku prowadzenia przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, działalności
gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczny zakład wartość
poszczególnych składników majątku wchodzących w skład tego zagranicznego zakładu
ustala się, z zastrzeżeniem ust. 1, w wysokości:
1) wartości rynkowej określonej dla celów opodatkowania podatkiem równoważnym do
podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków, o którym mowa w art. 30da, w
państwie miejsca zamieszkania podatnika lub w państwie położenia jego zagranicznego
zakładu, chyba że organ podatkowy określi tę wartość w innej wysokości - w przypadku
gdy

składniki

majątku,

przedsiębiorstwa,

są

w

tym

przenoszone

przedsiębiorstwo
z

terytorium

lub

państwa

zorganizowana

część

członkowskiego

Unii

Europejskiej; przepis ust. 11 stosuje się odpowiednio, lub
2) przyjętej dla celów podatkowych i wynikającej z ksiąg podatkowych tego podatnika,
niezaliczonej do kosztów w jakiejkolwiek formie, nie wyższej jednak od wartości
rynkowej składnika majątku - jeżeli składnik ten jest przenoszony z państwa
członkowskiego Unii Europejskiej, a państwo to nie określi dla tego składnika majątku
wartości rynkowej, o której mowa w pkt 1, albo zwolni z opodatkowania tę wartość, albo
jeżeli składnik ten jest przenoszony z terytorium państwa innego niż państwo
członkowskie Unii Europejskiej; przepis ust. 11 stosuje się odpowiednio.
1na. Przepis ust. 1n stosuje się odpowiednio do podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1,
prowadzącego działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który:
1) przeniósł na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w celu wykorzystywania w tej
działalności, składnik majątku swojego zagranicznego zakładu, w tym w wyniku
likwidacji tego zagranicznego zakładu, lub
2) przeniósł na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku ze zmianą miejsca
zamieszkania,

składnik

majątku

wykorzystywany

w

działalności

gospodarczej

prowadzonej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w wyniku likwidacji
takiej działalności.
1o. (uchylony).
1p. Kosztami uzyskania przychodów, z uwzględnieniem ust. 8, są także koszty poniesione
przez pracodawcę, pod warunkiem że nie zostały sfinansowane z zakładowego funduszu
świadczeń socjalnych:
1) na utworzenie zakładowego żłobka, zakładowego klubu dziecięcego lub zakładowego
przedszkola;
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a) prowadzenia zakładowego żłobka, zakładowego klubu dziecięcego lub zakładowego
przedszkola, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 1000 zł na każde
dziecko pracownika, o którym mowa w art. 27f ust. 1, uczęszczające do zakładowego
żłobka, zakładowego klubu dziecięcego lub zakładowego przedszkola,
b) dofinansowania pracownikowi wydatków związanych z objęciem dziecka pracownika
opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna lub uczęszczaniem dziecka pracownika do
żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola, do wysokości nieprzekraczającej kwoty
wydatków poniesionych i udokumentowanych przez pracownika, miesięcznie nie więcej
niż kwota 1000 zł na każde dziecko, o którym mowa w art. 27f ust. 1.
1q. Przez koszty utworzenia zakładowego żłobka, zakładowego klubu dziecięcego lub
zakładowego przedszkola, o których mowa w ust. 1p pkt 1, rozumie się koszty poniesione
do dnia uzyskania wpisu do właściwego rejestru w zakresie spełniania warunków
wymaganych do utworzenia żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola, w tym niezbędne
koszty nabycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub
wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych, przebudowy, rozbudowy,
rekonstrukcji, adaptacji, modernizacji, remontu środków trwałych lub nabycia innych
składników majątku, a także koszty dotyczące środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych lub innych składników majątku ponoszone po uzyskaniu
wpisu do właściwego rejestru.
1r. Przez koszty prowadzenia zakładowego żłobka, zakładowego klubu dziecięcego lub
zakładowego przedszkola, o których mowa w ust. 1p pkt 2 lit. a, rozumie się również
odpłatne nabycie przez pracodawcę usługi polegającej na zapewnieniu dziecku
pracownika, o którym mowa w art. 27f ust. 1, opieki w żłobku, klubie dziecięcym lub
przedszkolu.
1s. W przypadku dokonania wpłaty na poczet nabycia fabrycznie nowego środka trwałego, o
którym mowa w art. 22k ust. 14, spełniającego warunki określone w art. 22k ust. 15,
którego dostawa zostanie wykonana w następnych okresach sprawozdawczych, podatnicy
mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów dokonaną wpłatę do wysokości kwoty,
o której mowa w art. 22k ust. 14.
1t. W przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce powstałej z przekształcenia
spółki niebędącej osobą prawną kosztem uzyskania przychodów, o którym mowa w art.
23 ust. 1 pkt 38, są wydatki na nabycie lub objęcie prawa do udziałów w spółce
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kosztami ich uzyskania z tytułu udziału w spółce przekształcanej, obliczoną zgodnie z art.
8, oraz pomniejszone o wypłaty dokonane z tytułu udziału w spółce przekształcanej i o
przypadające na podatnika wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów z
tytułu udziału w tej spółce. Jeżeli nastąpiło zmniejszenie udziału kapitałowego w spółce
przekształcanej, to wydatki na nabycie lub objęcie prawa do udziałów w spółce
przekształcanej, nadwyżkę przychodów nad kosztami ich uzyskania z tytułu udziału w
spółce przekształcanej , wartość wypłaty dokonanej z tytułu udziału w spółce
przekształcanej oraz przypadające na podatnika wydatki niestanowiące kosztów uzyskania
przychodów z tytułu udziału w tej spółce przyjmuje się w części odpowiadającej
proporcjonalnie wartości udziału kapitałowego po jego zmniejszeniu w stosunku do jego
wartości przed zmniejszeniem. Zasady, o których mowa w zdaniu pierwszym i drugim,
stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy przedmiotem odpłatnego zbycia są udziały
(akcje) w spółce, która powstała w następstwie kolejnych przekształceń. Jeżeli w wyniku
kolejnych przekształceń, o których mowa w zdaniu trzecim, u podatnika powstał przychód
podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym, to wartość tego przychodu
powiększa koszt uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji).
<1u. Jeżeli w związku z odpłatnym zbyciem akcji, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt
105a, powstanie nadwyżka wydatków poniesionych na ich objęcie lub nabycie nad
przychodami z ich odpłatnego zbycia, nadwyżka ta stanowi koszt uzyskania
przychodów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a, w roku podatkowym, w
którym nastąpiło odpłatne zbycie takich akcji.>
2. Koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy,
spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej:
1) wynoszą 250 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 3000 zł - w
przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego,
stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
2) nie mogą przekroczyć łącznie 4500 zł za rok podatkowy - w przypadku gdy podatnik
uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego,
stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
3) wynoszą 300 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 3600 zł - w
przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza
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rozłąkę;
4) nie mogą przekroczyć łącznie 5400 zł za rok podatkowy - w przypadku gdy podatnik
uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego,
stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, miejsce stałego lub
czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje
się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.
2a. (uchylony).
3. Jeżeli podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których dochód podlega
opodatkowaniu, oraz koszty związane z przychodami z innych źródeł, a nie jest możliwe
ustalenie kosztów uzyskania przypadających na poszczególne źródła, koszty te ustala się
w takim stosunku, w jakim pozostają przychody z tych źródeł w ogólnej kwocie
przychodów.
3a.
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Zasadę, o której mowa w ust. 3, stosuje się również w przypadku, gdy część

dochodów z tego samego źródła przychodów podlega opodatkowaniu, a część jest wolna
od opodatkowania, z wyłączeniem źródeł przychodów określonych w art. 10 ust. 1 pkt 1 i
2 oraz przychodów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 152 lit. c, pkt 153 lit. c i pkt 154
w zakresie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.
3b.
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W przypadku zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 i 152-

154, koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy
nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz z umów zlecenia, o których mowa w art.
13 pkt 8, stosuje się w wysokości nieprzekraczającej tej części przychodów z danego
źródła, która podlega opodatkowaniu.
4. Koszty uzyskania przychodów są potrącane tylko w tym roku podatkowym, w którym
zostały poniesione, z zastrzeżeniem ust. 5, 6 i 10.
5. U podatników prowadzących księgi rachunkowe koszty uzyskania przychodów
bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok
podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym
osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem ust. 5a i 5b.
5a. Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do
przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po zakończeniu tego roku
podatkowego do dnia:
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jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania, jeżeli podatnicy są
obowiązani do sporządzania takiego sprawozdania, albo
2) złożenia zeznania, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia tego
zeznania, jeżeli podatnicy, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie są obowiązani do
sporządzania sprawozdania finansowego
- są potrącalne w roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im
przychody.
5b. Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do
przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po dniu, o którym mowa w ust. 5a
pkt 1 albo pkt 2, są potrącalne w roku podatkowym następującym po roku, za który
sporządzane jest sprawozdanie finansowe lub składane jest zeznanie.
5c. Koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są
potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok
podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku
podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie
do długości okresu, którego dotyczą.
5d. Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 5e, 6ba, 6bb i 7b,
uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na
podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie
innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy
dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych
kosztów.
5e. Koszty zaniechanych inwestycji są potrącalne w dacie zbycia inwestycji lub ich
likwidacji.
6. Zasady określone w ust. 5-5c, z zastrzeżeniem ust. 6b, mają zastosowanie również do
podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów, pod warunkiem
że stale w każdym roku podatkowym księgi te będą prowadzone w sposób umożliwiający
wyodrębnienie kosztów uzyskania przychodów odnoszących się tylko do tego roku
podatkowego.
6a. W celu ustalenia wartości zużytych w pozarolniczej działalności gospodarczej lub w
działach specjalnych produkcji rolnej surowców i materiałów pochodzących z własnej
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przepis art. 11 ust. 2.
6b. Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów w przypadku podatników, o których
mowa w ust. 6, z zastrzeżeniem ust. 5e, 6ba, 6bb i 7b, uważa się dzień wystawienia
faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia)
kosztu.
6ba. Należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6, oraz zasiłki pieniężne z
ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy, z zastrzeżeniem ust. 6bc,
stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem
że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów
prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. W przypadku
uchybienia temu terminowi do należności tych stosuje się art. 23 ust. 1 pkt 55.
[6bb. Składki z tytułu należności, o których mowa w ust. 6ba, określone w ustawie z dnia 13
października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez
płatnika składek, składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z zastrzeżeniem art. 23 ust. 1 pkt 37,
stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który należności te są należne, pod
warunkiem że składki zostaną opłacone:
1) z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu, za który są
należne - w terminie wynikającym z odrębnych przepisów;
2) z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu następnym, w
terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego
łączącego strony - nie później niż do 15 dnia tego miesiąca.
W przypadku uchybienia tym terminom do składek tych stosuje się art. 23 ust. 1 pkt 55a i ust.
3d.]
<6bb. Składki z tytułu należności, o których mowa w ust. 6ba, określone w ustawie z
dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części
finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy, Fundusz
Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z
zastrzeżeniem art. 23 ust. 1 pkt 37, stanowią koszty uzyskania przychodów w
miesiącu, za który należności te są należne, pod warunkiem że składki zostaną
opłacone w terminie wynikającym z odrębnych przepisów. W przypadku uchybienia
temu terminowi do składek tych stosuje się art. 23 ust. 1 pkt 55a i ust. 3d.>
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ustawie o pracowniczych planach kapitałowych, w części finansowanej przez podmiot
zatrudniający w rozumieniu tej ustawy, z zastrzeżeniem art. 23 ust. 1 pkt 37a, stanowią
koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są one należne, pod warunkiem że
zostaną odprowadzone w terminie określonym w tej ustawie. W przypadku uchybienia
temu terminowi do wpłat tych stosuje się przepisy art. 23 ust. 1 pkt 55aa.
6c. Koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1
pkt 8 lit. a-c, z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub
udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które
zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.
6d. Za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust.
1 pkt 8 lit. a-c, nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób,
uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw
majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od
spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta
do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i
praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Do
kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości i praw, o których
mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, nabytych w drodze spadku zalicza się również
udokumentowane koszty nabycia lub wytworzenia poniesione przez spadkodawcę oraz
przypadające na podatnika ciężary spadkowe, w takiej części, w jakiej wartość zbywanej
rzeczy lub zbywanego prawa odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych
nabytych przez podatnika. Przez ciężary spadkowe, o których mowa w zdaniu drugim,
rozumie się spłacone przez podatnika długi spadkowe, zaspokojone roszczenia o
zachowek oraz wykonane zapisy zwykłe i polecenia, również w przypadku, gdy podatnik
spłacił długi spadkowe, zaspokoił roszczenia o zachowek lub wykonał zapisy zwykłe i
polecenia po dokonaniu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c.
6e. Wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6c i 6d, ustala się na podstawie faktur VAT
w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających
poniesienie opłat administracyjnych.
6f. Koszty nabycia lub koszty wytworzenia, o których mowa w ust. 6c, są corocznie
podwyższane, począwszy od roku następującego po roku, w którym nastąpiło nabycie lub
wytworzenie zbywanych rzeczy lub praw majątkowych, do roku poprzedzającego rok
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wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów
roku podatkowego w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, ogłaszanemu przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej
Polskiej "Monitor Polski".
7. (uchylony).
7a. (uchylony).
7b. Koszty prac rozwojowych mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów:
1) w miesiącu, w którym zostały poniesione albo począwszy od tego miesiąca w równych
częściach w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, albo
2) jednorazowo w roku podatkowym, w którym zostały zakończone, albo
3) poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z art. 22m ust. 1 pkt 3 od wartości
niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 22b ust. 2 pkt 2.
7c. Jeżeli korekta kosztu uzyskania przychodów, w tym odpisu amortyzacyjnego, nie jest
spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się
poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów poniesionych w
okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca lub, w
przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty.
7d. Jeżeli w okresie rozliczeniowym, o którym mowa w ust. 7c, podatnik nie poniósł kosztów
uzyskania przychodów lub kwota poniesionych kosztów uzyskania przychodów jest
niższa niż kwota zmniejszenia, podatnik jest obowiązany zwiększyć przychody o kwotę, o
którą nie zostały zmniejszone koszty uzyskania przychodów.
7e. Przepisów ust. 7c i 7d nie stosuje się do:
1) korekty dotyczącej kosztu uzyskania przychodów związanego z zobowiązaniem
podatkowym, które uległo przedawnieniu;
2) korekty cen transferowych, o której mowa w art. 23q.
7f. Jeżeli korekta, o której mowa w ust. 7c, następuje po likwidacji pozarolniczej działalności
gospodarczej, likwidacji działów specjalnych produkcji rolnej albo zmianie formy
opodatkowania na zryczałtowaną formę opodatkowania określoną w ustawie o
zryczałtowanym podatku dochodowym, ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku
tonażowym albo w ustawie z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i
przemysłów komplementarnych, lub zmianie zasad ustalania dochodu w odniesieniu do
działów specjalnych produkcji rolnej, zmniejszenia lub zwiększenia kosztów uzyskania
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pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, zmianą
formy opodatkowania lub zmianą zasad ustalania dochodu w odniesieniu do działów
specjalnych produkcji rolnej.
7g. Przepisy ust. 7c i 7d stosuje się odpowiednio do korekty wartości rynkowej składnika
majątku, wynikającej z decyzji organu podatkowego określającej wartość rynkową
składnika majątku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lub 2a, w innej wysokości niż
przyjęta dla celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z
niezrealizowanych zysków, o którym mowa w art. 30da, przez państwo członkowskie
Unii Europejskiej, z którego terytorium składnik ten został przeniesiony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
8.
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Kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz

wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie
zgodnie

z

art.

22a-22o,

z

uwzględnieniem

art.

23.

W

przypadku

spółek

nieruchomościowych odpisy dotyczące środków trwałych zaliczonych do grupy 1
Klasyfikacji nie mogą być w roku podatkowym wyższe niż dokonywane zgodnie z
przepisami o rachunkowości odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe z tytułu zużycia
środków trwałych, obciążające w tym roku podatkowym wynik finansowy jednostki.
8a. W przypadku odpłatnego zbycia przez spółkę niebędącą osobą prawną rzeczy i praw
będących przedmiotem wkładu do takiej spółki za koszt uzyskania przychodu uważa się:
1) wartość początkową przyjętą przez spółkę w ewidencji środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych, ustaloną zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 4, pomniejszoną o sumę
odpisów amortyzacyjnych - jeżeli rzeczy te lub prawa były zaliczone do środków
trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych spółki;
2) wartość poniesionych wydatków na nabycie albo wytworzenie przedmiotu wkładu,
niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie - jeżeli rzeczy
te lub prawa nie były zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i
prawnych spółki.
9. Koszty uzyskania niektórych przychodów określa się:
1) z tytułu zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu
scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru
zdobniczego - w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z zastrzeżeniem ust. 9a;
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scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru
zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z
którą zawarto umowę licencyjną - w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z
zastrzeżeniem ust. 9a;
3) z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw
pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi
prawami - w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z zastrzeżeniem ust. 9a i 9b, z tym
że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w
danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie
chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których podstawę wymiaru
stanowi ten przychód;
3a) (uchylony);
4)
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z tytułów określonych w art. 13 pkt 2, 4-6 i 8 - w wysokości 20% uzyskanego

przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone
przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na
ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których podstawę
wymiaru stanowi ten przychód;
5) 128 z tytułów określonych w art. 13 pkt 7 i 9 w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1, a jeżeli
podatnik tego samego rodzaju przychody uzyskuje od więcej niż jednego podmiotu albo
od tego samego podmiotu, ale z tytułu kilku stosunków prawnych, w wysokości
określonej w ust. 2 pkt 2;
6) z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uzyskanych na podstawie umowy,
do której stosuje się przepisy prawa cywilnego dotyczące umowy zlecenia lub o dzieło - w
wysokości 20% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu
pomniejszonego o potrącone przez płatnika lub opłacone przez podatnika w danym
miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie
chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których podstawę wymiaru
stanowi ten przychód.
9a. W roku podatkowym łączne koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 9 pkt
1-3, nie mogą przekroczyć kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali
podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1.
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W przypadku zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 lit.

a, pkt 152 lit. a, pkt 153 lit. a oraz pkt 154 w zakresie przychodów ze stosunku
służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, suma
łącznych kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 9 pkt 1-3, oraz
przychodów zwolnionych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 lit. a, pkt 152 lit.
a, pkt 153 lit. a oraz pkt 154 w zakresie przychodów ze stosunku służbowego, stosunku
pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, nie może w roku podatkowym
przekroczyć kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, o
której mowa w art. 27 ust. 1.
9b. Przepis ust. 9 pkt 3 stosuje się do przychodów uzyskiwanych z tytułu:
1) działalności twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu,
inżynierii

budowlanej,

urbanistyki,

literatury,

sztuk

plastycznych,

wzornictwa

przemysłowego, muzyki, fotografiki, twórczości audialnej i audiowizualnej, programów
komputerowych, gier komputerowych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii,
choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;
2) działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej
oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki;
3) produkcji audialnej i audiowizualnej;
4) działalności publicystycznej;
5) działalności muzealniczej w dziedzinie wystawienniczej, naukowej, popularyzatorskiej,
edukacyjnej oraz wydawniczej;
6) działalności konserwatorskiej;
7) prawa zależnego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 oraz z 2020 r. poz. 288), do
opracowania cudzego utworu w postaci tłumaczenia;
8) działalności badawczo-rozwojowej, naukowej, naukowo-dydaktycznej, badawczej,
badawczo-dydaktycznej oraz prowadzonej w uczelni działalności dydaktycznej.
10. Jeżeli podatnik udowodni, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż wynikające z
zastosowania normy procentowej określonej w ust. 9 pkt 1-4 i pkt 6, koszty uzyskania
przyjmuje się w wysokości kosztów faktycznie poniesionych. Przepisy ust. 5 i ust. 5a pkt
2 stosuje się odpowiednio.
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łączne koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 9 pkt 1-3, były wyższe niż
kwota określona w ust. 9a.
11. Jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 2, są niższe od
wydatków na dojazd do zakładu lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego,
kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu podatku
koszty te mogą być przyjęte przez pracownika w wysokości wydatków faktycznie
poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.
11a. (uchylony).
12. Do przychodów, o których mowa w art. 14, nie mają zastosowania koszty uzyskania
przychodów określone w ust. 9.
13. Przepisów ust. 2 pkt 3 i 4 oraz ust. 11 nie stosuje się w przypadku, gdy pracownik
otrzymuje zwrot kosztów dojazdu do zakładu pracy, z wyjątkiem, gdy zwrócone koszty
zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu.
14. Koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia waluty wirtualnej stanowią
udokumentowane wydatki bezpośrednio poniesione na nabycie waluty wirtualnej oraz
koszty związane ze zbyciem waluty wirtualnej, w tym udokumentowane wydatki
poniesione na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
15. Koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 14, są potrącane w tym roku
podatkowym, w którym zostały poniesione, z zastrzeżeniem ust. 16.
16. Nadwyżka kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 14, nad przychodami z
odpłatnego zbycia waluty wirtualnej uzyskanymi w roku podatkowym powiększa koszty
uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia waluty wirtualnej poniesione w
następnym roku podatkowym.
Art. 23.
1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:
1) wydatków na:
a) nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat za
wieczyste użytkowanie gruntów,
b) nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż wymienione w lit. a środków
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również wchodzących w skład
nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych części,
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środków trwałych, stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych
- wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę odpisów
amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, są jednak kosztem uzyskania
przychodów przy określaniu dochodu z odpłatnego zbycia rzeczy określonych w art. 10
ust. 1 pkt 8 lit. d, oraz gdy odpłatne zbycie rzeczy i praw jest przedmiotem działalności
gospodarczej, a także w przypadku odpłatnego zbycia składników majątku związanych z
działalnością gospodarczą, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, bez względu na czas ich
poniesienia;
2) (uchylony);
3) (uchylony);
4) odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanych według zasad
określonych w art. 22a-22o, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej
kwotę:
a) 143 225 000 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 2021 r. poz. 110, 1093 i 2269) oraz w przypadku samochodu
osobowego będącego pojazdem napędzanym wodorem w rozumieniu art. 2 pkt 15 tej
ustawy,
b) 150 000 zł - w przypadku pozostałych samochodów osobowych;
5) strat w środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych w części pokrytej
sumą odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1;
6) strat powstałych w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli
środki te utraciły przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności;
6a) strat w środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych, jeżeli te środki
lub wartości zostały przeniesione poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sposób
określony w art. 30da;
7) odpisów i wpłat na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika; kosztem
uzyskania przychodów są jednak:
a) podstawowe odpisy i wpłaty na te fundusze, jeżeli obowiązek lub możliwość ich tworzenia
w ciężar kosztów określają odrębne ustawy,
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socjalnych obciążają koszty działalności pracodawcy, jeżeli środki pieniężne stanowiące
równowartość tych odpisów i zwiększeń zostały wpłacone na rachunek Funduszu;
8) wydatków na:
a) spłatę pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek
(kredytów), z tym że kosztem uzyskania przychodów są wydatki na spłatę pożyczki
(kredytu) w przypadku, gdy pożyczka (kredyt) była waloryzowana kursem waluty obcej,
jeżeli:
– pożyczkobiorca (kredytobiorca) w związku ze spłatą pożyczki (kredytu) zwraca kwotę
kapitału większą niż kwota otrzymanej pożyczki (kredytu) - w wysokości różnicy
pomiędzy kwotą zwrotu kapitału a kwotą otrzymanej pożyczki (kredytu),
– pożyczkodawca (kredytodawca) otrzymuje środki pieniężne stanowiące spłatę kapitału w
wysokości niższej od kwoty udzielonej pożyczki (kredytu) - w wysokości różnicy
pomiędzy kwotą udzielonej pożyczki (kredytu) a kwotą zwróconego kapitału,
b) spłatę innych zobowiązań, w tym z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń,
c) umorzenie kapitałów pozostających w związku z utworzeniem (nabyciem), powiększeniem
lub ulepszeniem źródła przychodów;
9) odsetek od własnego kapitału włożonego przez podatnika w źródło przychodów;
9a) odsetek od udziału kapitałowego wspólnika spółki niebędącej osobą prawną;
10) wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku
prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną - także małżonków i
małoletnich dzieci wspólników tej spółki; kosztem uzyskania przychodów jest jednak
wynagrodzenie małżonka podatnika i małoletnich dzieci podatnika, a w przypadku
prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną - także małżonków i
małoletnich dzieci wspólników tej spółki, należne z tytułów określonych w art. 12 ust. 1,
art. 13 pkt 2, 8 i 9 lub z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, o których mowa w
ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich, z zastrzeżeniem pkt 55 i art.
22 ust. 6ba;
10a) wartości pracy osób, o których mowa w art. 3 ustawy o zarządzie sukcesyjnym, na rzecz
przedsiębiorstwa w spadku;
11) darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z tym że kosztem uzyskania przychodów są koszty
wytworzenia lub cena nabycia produktów spożywczych, o których mowa w art. 43 ust. 1
pkt 16 ustawy o podatku od towarów i usług, przekazanych na rzecz organizacji pożytku
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przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te
organizacje;
12) podatku dochodowego, podatku od spadków i darowizn;
13) jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w
wysokości

określonej

przez

właściwego

ministra

oraz

dodatkowej

składki

ubezpieczeniowej w przypadku stwierdzenia pogorszenia warunków pracy;
14) kosztów egzekucyjnych związanych z niewykonaniem zobowiązań;
15) grzywien i kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu karnym, karnym skarbowym,
administracyjnym i w sprawach o wykroczenia oraz odsetek od tych grzywien i kar;
16) kar, opłat i odszkodowań oraz odsetek od tych zobowiązań z tytułu:
a) nieprzestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska,
b) niewykonania nakazów właściwych organów nadzoru i kontroli dotyczących uchybień w
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
16a) dodatkowej opłaty produktowej, o której mowa w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja
2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami
oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1903), z tym że kosztem uzyskania
przychodów jest poniesiona opłata produktowa, o której mowa w art. 12 ust. 2 tej ustawy;
16b) dodatkowej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów, o której mowa w art. 17 ust. 2
ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.
U. z 2020 r. poz. 2056), z tym że kosztem uzyskania przychodów są poniesione opłaty, o
których mowa w art. 14 ust. 1 oraz art. 28a ust. 1 tej ustawy, z wyłączeniem połowy
opłaty ustalonej zgodnie z art. 28a ust. 4 tej ustawy;
16c) dodatkowej opłaty produktowej, o której mowa w art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 11
września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2020 r. poz.
1893), z tym że kosztem uzyskania przychodów jest poniesiona opłata, o której mowa w
art. 72 ust. 2 tej ustawy;
16d) dodatkowej opłaty produktowej, o której mowa w art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 24
kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1850), z tym że
kosztem uzyskania przychodów są poniesione wydatki, o których mowa w art. 37 ust. 4,
oraz poniesione opłaty, o których mowa w art. 38 ust. 2 tej ustawy;
16e) dodatkowej opłaty produktowej, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca
2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2020 r. poz.
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której mowa w art. 34 ust. 2 tej ustawy;
16f) dodatkowej opłaty, o której mowa w art. 12i ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o
zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 183 i 694);
16g) dodatkowej opłaty, o której mowa w art. 92 ust. 21 ustawy z dnia 26 października 1982
r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz.
2277, z 2020 r. poz. 1492 oraz z 2021 r. poz. 41 i 694);
17) wierzytelności odpisanych jako przedawnione;
18) odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych
należności, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja
podatkowa;
19) kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i
usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoki w usunięciu wad
towarów albo wykonanych robót i usług;
20) wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, z wyjątkiem wierzytelności lub ich części,
które uprzednio na podstawie art. 14 zostały zarachowane jako przychody należne i
których nieściągalność została udokumentowana w sposób określony w ust. 2;
21) odpisów aktualizujących, z tym że kosztem uzyskania przychodów są odpisy
aktualizujące wartość należności, określone w ustawie o rachunkowości, od tej części
należności, która była uprzednio zaliczona na podstawie art. 14 do przychodów
należnych, a ich nieściągalność została uprawdopodobniona na podstawie ust. 3;
22) rezerw, jeżeli obowiązek ich tworzenia w ciężar kosztów nie wynika z odrębnych ustaw;
nie są jednak kosztem uzyskania przychodów rezerwy utworzone zgodnie z ustawą o
rachunkowości;
23) kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup
żywności oraz napojów, w tym alkoholowych;
24) (uchylony);
25) (uchylony);
26) kwot dodatkowych opłat rocznych za niezabudowanie bądź niezagospodarowanie
gruntów

w

określonym

terminie,

wynikającym

z

nieruchomościami;
27) udzielonych pożyczek, w tym straconych pożyczek;
28) (uchylony);
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30) składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa, z
wyjątkiem:
a) wpłat podatników prowadzących działalność gospodarczą w dziedzinie turystyki,
wypoczynku, sportu i rekreacji na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej,
b) składek na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców, działających
na podstawie odrębnych ustaw - do wysokości łącznie nieprzekraczającej w roku
podatkowym kwoty odpowiadającej 0,25% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w
poprzednim

roku

podatkowym,

stanowiących

podstawę

wymiaru

składek

na

ubezpieczenie społeczne; jeżeli przedsiębiorca nie wypłacał tych wynagrodzeń, kwota
składek zaliczana do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym nie może
przekroczyć kwoty 250 zł;
31) kosztów uzyskania przychodów ze źródeł przychodów znajdujących się na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł w ogóle nie
podlegają opodatkowaniu albo są zwolnione od podatku dochodowego;
32) naliczonych, lecz niezapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym
również od pożyczek (kredytów);
33) odsetek, prowizji i różnic kursowych od pożyczek (kredytów) zwiększających koszty
inwestycji w okresie realizacji tych inwestycji;
34) strat z odpłatnego zbycia wierzytelności, w tym w sposób określony w art. 17 ust. 1 pkt 9,
z wyjątkiem wierzytelności lub jej części, które uprzednio na podstawie art. 14 zostały
zarachowane jako przychód należny - do wysokości uprzednio zarachowanej jako
przychód należny;
34a) strat w części niepokrytej przychodami uzyskanymi z nabytych wierzytelności, w tym
nabytego pakietu wierzytelności;
34b) wydatków na nabycie wierzytelności, jeżeli wierzytelność ta uprzednio została zbyta
przez podatnika lub spółkę niebędącą osobą prawną, w której podatnik jest wspólnikiem w części przekraczającej przychód uzyskany przez podatnika z tego uprzedniego lub
pierwszego zbycia;
35) (uchylony);
36) wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów
na potrzeby wykonywanej działalności:
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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;
37) składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i inne
fundusze celowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw - od nagród i premii
wypłaconych w gotówce lub papierach wartościowych z dochodu po opodatkowaniu
podatkiem dochodowym;
37a) wpłat dokonywanych do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w
ustawie o pracowniczych planach kapitałowych - od nagród i premii wypłaconych z
dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym;
38) wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji)
oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w
funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z
odpłatnego zbycia tych udziałów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów
wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z
odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z
zastrzeżeniem ust. 3e;
38a) wydatków związanych z nabyciem pochodnych instrumentów finansowych - do czasu
realizacji praw wynikających z tych instrumentów albo rezygnacji z realizacji praw
wynikających z tych instrumentów albo ich odpłatnego zbycia - o ile wydatki te,
stosownie do art. 22g ust. 3 i 4, nie powiększają wartości początkowej środka trwałego
oraz wartości niematerialnych i prawnych;
38b) zapłaconych odsetek i prowizji od kredytu, za który nabyto papiery wartościowe, udziały
(akcje), udziały w spółdzielni lub pochodne instrumenty finansowe, przypadających
proporcjonalnie na tę część kredytu, która nie została wydatkowana na nabycie tych
papierów wartościowych, udziałów (akcji), udziałów w spółdzielni lub pochodnych
instrumentów finansowych;
38c) wydatków poniesionych przez wspólnika na nabycie lub objęcie udziałów (akcji)
przekazywanych spółce nabywającej w drodze wymiany udziałów; wydatki te stanowią
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za nie udziałów (akcji) spółki nabywającej, ustalony zgodnie z pkt 38 i art. 22 ust. 1f;
38d) poniesionych wydatków związanych z zamianą waluty wirtualnej na inną walutę
wirtualną;
39) (uchylony);
40) umorzonych pożyczek, jeżeli ich umorzenie nie jest związane z postępowaniem
restrukturyzacyjnym lub postępowaniem upadłościowym;
41) umorzonych wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności lub jej części, które uprzednio na
podstawie art. 14 zostały zarachowane jako przychody należne - do wysokości
zarachowanej jako przychód należny;
42) wydatków pracodawcy na działalność socjalną, o której mowa w przepisach o
zakładowym funduszu świadczeń socjalnych; kosztem uzyskania przychodów są jednak
świadczenia urlopowe wypłacone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu
świadczeń socjalnych oraz koszty, o których mowa w art. 22 ust. 1p pkt 2;
43) podatku od towarów i usług, z tym że jest kosztem uzyskania przychodów:
a) podatek naliczony:
– jeżeli podatnik zwolniony jest od podatku od towarów i usług lub nabył towary i usługi w
celu wytworzenia albo odprzedaży towarów lub świadczenia usług zwolnionych od
podatku od towarów i usług,
– w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie
przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług - jeżeli
naliczony podatek od towarów i usług nie powiększa wartości środka trwałego lub
wartości niematerialnej i prawnej,
b) podatek należny:
– w przypadku importu usług oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, jeżeli nie
stanowi on podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług;
kosztem uzyskania przychodów nie jest jednak podatek należny w części przekraczającej
kwotę podatku od nabycia tych towarów i usług, która mogłaby stanowić podatek
naliczony w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług,
– w przypadku przekazania lub zużycia przez podatnika towarów lub świadczenia usług na
potrzeby reprezentacji i reklamy, obliczony zgodnie z odrębnymi przepisami,
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przypadku gdy wyłącznym warunkiem ich przekazania jest uprzednie nabycie przez
otrzymującego towarów lub usług od przekazującego w określonej ilości lub wartości,
c) kwota podatku od towarów i usług, nieuwzględniona w wartości początkowej środków
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, podlegających amortyzacji zgodnie z
art. 22a-22o, lub dotycząca innych rzeczy lub praw niebędących środkami trwałymi lub
wartościami niematerialnymi i prawnymi podlegającymi tej amortyzacji - w tej części, w
jakiej dokonano korekty powodującej zmniejszenie podatku odliczonego zgodnie z
przepisami ustawy o podatku od towarów i usług;
44) strat powstałych w wyniku nieobjętych zwolnieniem od podatku akcyzowego ubytków
wyrobów akcyzowych oraz podatku akcyzowego od tych ubytków;
45) odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
dokonywanych, według zasad określonych w art. 22a-22o, od tej części ich wartości,
która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym
zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy
opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek
formie;
45a) odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych:
a) nabytych nieodpłatnie, z wyjątkiem nabytych w drodze spadku, jeżeli:
– nabycie to nie stanowi przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub praw lub
– dochód z tego tytułu jest zwolniony od podatku dochodowego, lub
– nabycie to korzysta ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, lub
– nabycie to stanowi dochód, od którego na podstawie odrębnych przepisów zaniechano
poboru podatku,
b) jeżeli przed dniem 1 stycznia 1995 r. zostały nabyte lecz niezaliczone do środków trwałych
albo wartości niematerialnych i prawnych,
c) oddanych do nieodpłatnego używania - za miesiące, w których składniki te były oddane do
nieodpłatnego używania;
45b) odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej wartości niematerialnych i
prawnych wniesionych do spółki niebędącej osobą prawną w postaci wkładu
niepieniężnego, stanowiących równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą
w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how);
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prawnych, o których mowa w art. 22b ust. 1 pkt 4-7, jeżeli uprzednio te prawa lub
wartości były przez podatnika lub spółkę niebędącą osobą prawną, której jest
wspólnikiem, nabyte lub wytworzone a następnie zbyte - w części przekraczającej
przychód uzyskany przez podatnika z ich uprzedniego zbycia;
46) poniesionych wydatków z tytułu kosztów używania, stanowiącego własność podatnika
prowadzącego działalność gospodarczą, samochodu osobowego niebędącego składnikiem
majątku, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, oraz składek na ubezpieczenie takiego
samochodu; te wydatki i składki w wysokości 20% stanowią jednak koszty uzyskania
przychodów pod warunkiem, że samochód ten jest wykorzystywany również do celów
związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika;
46a) 25% poniesionych wydatków, z zastrzeżeniem pkt 36, z tytułu kosztów używania
samochodu osobowego, innego niż określony w pkt 46, na potrzeby prowadzonej przez
podatnika działalności gospodarczej - jeżeli samochód osobowy jest wykorzystywany
również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez
podatnika;
47) składek na ubezpieczenie samochodu osobowego, innego niż określony w pkt 46, w
wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 000
zł pozostaje do wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia;
47a) dotyczących samochodu osobowego opłat wynikających z umowy leasingu, o której
mowa w art. 23a pkt 1, umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym
charakterze, z wyjątkiem opłat z tytułu składek na ubezpieczenie samochodu osobowego,
w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota
150 000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej
umowy;
48) strat powstałych w wyniku utraty lub likwidacji samochodów oraz kosztów ich remontów
powypadkowych, jeżeli samochody nie były objęte ubezpieczeniem dobrowolnym;
49) wydatków poniesionych na zakup zużywających się stopniowo rzeczowych składników
majątku przedsiębiorstwa, niezaliczanych zgodnie z odrębnymi przepisami do środków
trwałych - w przypadku stwierdzenia, że składniki te nie są wykorzystywane dla celów
prowadzonej działalności gospodarczej, lecz służą celom osobistym podatnika,
pracowników lub innych osób, albo bez uzasadnienia znajdują się poza siedzibą
przedsiębiorstwa;
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państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
51) kosztów utrzymania zakładowych obiektów socjalnych, w części pokrytej ze środków
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
52) wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą i
osób z nimi współpracujących - w części przekraczającej wysokość diet przysługujących
pracownikom, określoną w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra;
53) (uchylony);
54) strat (kosztów) powstałych w wyniku utraty dokonanych przedpłat (zaliczek, zadatków) w
związku z niewykonaniem umowy;
55) niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń
oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 ust. 1 i 6, art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz w
art. 18, świadczeń pieniężnych z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, o których
mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich, świadczeń
pieniężnych z tytułu odbywania stażu uczniowskiego, o którym mowa w art. 121a ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, a także zasiłków pieniężnych z
ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakład pracy, z zastrzeżeniem art. 22 ust.
6ba;
55a) nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 37
oraz art. 22 ust. 6bb, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek;
55aa) niedokonanych wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w
ustawie o pracowniczych planach kapitałowych, w części finansowanej przez podmiot
zatrudniający, z zastrzeżeniem pkt 37a;
55b) należnych, wypłaconych, dokonanych lub postawionych do dyspozycji wypłat,
świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 ust. 1 i art. 13 pkt 2, 5 i
7-9 cudzoziemcowi, który w okresie świadczenia pracy lub wykonywania osobiście
działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie posiadał ważnego, 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;
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wypłaconych, dokonanych lub postawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz

innych należności z tytułu nielegalnego zatrudnienia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 13 lit.
a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
oraz wypłaconego pracownikowi wynagrodzenia w części, w jakiej pracodawca nie
ujawnił ich właściwym organom państwowym;
55d)
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opłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, o których mowa w art.

16 ust. 1e ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
56) wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których
mowa w art. 21 ust. 1 pkt 29b, 46, 47a, 47d, 116, 122, 129, 136 i 137;
57) składek opłaconych przez pracodawcę z tytułu zawartych lub odnowionych umów
ubezpieczenia na rzecz pracowników, z wyjątkiem umów dotyczących ryzyka, o którym
mowa w dziale I w grupach 1, 3 i 5 oraz w dziale II w grupach 1 i 2 załącznika do ustawy
z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z
2020 r. poz. 895, 1180 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 355 i 680), jeżeli uprawnionym do
otrzymania świadczenia nie jest pracodawca i umowa ubezpieczenia w okresie 5 lat,
licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ją zawarto lub odnowiono, wyklucza:
a) wypłatę kwoty stanowiącej wartość odstąpienia od umowy,
b) możliwość zaciągania zobowiązań pod zastaw praw wynikających z umowy,
c) wypłatę z tytułu dożycia wieku oznaczonego w umowie;
[58) składek na ubezpieczenie zdrowotne, opłaconych w roku podatkowym przez podatnika
zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych;]
<58)

składek na ubezpieczenie zdrowotne, z wyjątkiem składek na ubezpieczenie

zdrowotne zapłaconych w roku podatkowym na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.):
a) z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej zgodnie z art. 30c,
b) za osoby współpracujące z podatnikiem opodatkowanym w sposób określony w art.
30c
– w łącznej wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 8700 zł;>
59) dodatkowej opłaty wymierzanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie
przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych;
60) (uchylony);
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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 2020 r. poz. 1444 i 1517 oraz z 2021 r.
poz. 1023);
62) podatku od wydobycia niektórych kopalin;
63) (uchylony);
64) wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw i
wartości, o których mowa w art. 22b ust. 1 pkt 4-7, nabytych lub wytworzonych przez
podatnika lub spółkę niebędącą osobą prawną, której jest wspólnikiem, a następnie
zbytych - w części przekraczającej przychód uzyskany przez podatnika z ich zbycia;
65) podatku, o którym mowa w art. 30g;
66) daniny solidarnościowej, o której mowa w rozdziale 6a.
2. Za wierzytelności, o których mowa w ust. 1 pkt 20, uważa się te wierzytelności, których
nieściągalność została udokumentowana:
1) postanowieniem o nieściągalności, uznanym przez wierzyciela jako odpowiadające stanowi
faktycznemu, wydanym przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego, albo
2) postanowieniem sądu o:
a) oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek niewypłacalnego dłużnika nie
wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie
tych kosztów, lub
b) umorzeniu postępowania upadłościowego, jeżeli zachodzi okoliczność, o której mowa w
lit. a, lub
c) zakończeniu postępowania upadłościowego, albo
3) protokołem sporządzonym przez podatnika, stwierdzającym, że przewidywane koszty
procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo
wyższe od jej kwoty.
3. Nieściągalność wierzytelności, w przypadku określonym w ust. 1 pkt 21, uznaje się za
uprawdopodobnioną, w szczególności gdy:
1) dłużnik zmarł, został wykreślony z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, postawiony w stan likwidacji lub została ogłoszona jego upadłość albo
2) zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne lub został złożony wniosek o
zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu, o którym mowa w ustawie
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 62 z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, lub zostało wszczęte postępowanie
ugodowe w rozumieniu przepisów o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i
banków, albo
3) wierzytelność została zasądzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana na drogę
postępowania egzekucyjnego, albo
4) wierzytelność jest kwestionowana przez dłużnika, na drodze powództwa sądowego.
3a. (uchylony).
3b. W przypadku gdy opłata, w tym czynsz, z tytułu umowy leasingu, o której mowa w art.
23a pkt 1, umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze została
skalkulowana w sposób obejmujący koszty eksploatacji samochodu osobowego, przepis
ust. 1 pkt 46a stosuje się do tej części opłaty, która obejmuje koszty eksploatacji
samochodu osobowego.
3c. Przepis ust. 1 pkt 43 lit. c stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany prawa do
obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w
przepisach ustawy o podatku od towarów i usług.
3d. Przepis ust. 1 pkt 55a stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 37 oraz art. 22
ust. 6bb, do składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
3e. Przepisu ust. 1 pkt 38 zdanie po średniku nie stosuje się przy zamianie jednostek
uczestnictwa subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu tego samego
funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami, dokonanej na podstawie
ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi
funduszami inwestycyjnymi.
3f. W przypadku gdy podatnik wniósł do spółki niebędącej osobą prawną wkład niepieniężny,
a spółka niebędąca osobą prawną uległa przekształceniu w spółkę lub została przejęta
przez spółkę, przez wydatki na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) spółki uważa się
wydatki poniesione na nabycie lub wytworzenie składników majątku stanowiących
przedmiot takiego wkładu, niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów w
jakiejkolwiek formie.
3g. W przypadku gdy udziały (akcje), papiery wartościowe, tytuły uczestnictwa w funduszach
kapitałowych oraz pochodne instrumenty finansowe zostały przez podatnika otrzymane w
związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną, wystąpieniem wspólnika z takiej
spółki lub zmniejszeniem udziału kapitałowego w takiej spółce, przez wydatki, o których
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niezaliczone w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów przez wspólnika
lub spółkę niebędącą osobą prawną, przy czym art. 22 ust. 8a stosuje się odpowiednio.
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 36, powinien być, z wyłączeniem ryczałtu
pieniężnego, udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu potwierdzonej przez
podatnika na koniec każdego miesiąca. Do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu
obowiązana jest osoba używająca tego pojazdu. W razie braku tej ewidencji wydatki
ponoszone przez podatnika z tytułu używania samochodów na potrzeby podatnika nie
stanowią kosztu uzyskania przychodów.
5a. Poniesione wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 46 i 46a, oraz kwota, o której mowa w
ust. 1 pkt 47a, 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 jakiej 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. 23a 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. 23a pkt 1, ograniczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 47a,
stosuje się do tej części opłaty, która stanowi spłatę wartości samochodu osobowego.
5d. W przypadku gdy umowa najmu, dzierżawy lub inna umowa o podobnym charakterze
została zawarta na okres krótszy niż 6 miesięcy, przez wartość samochodu, o której mowa
w ust. 1 pkt 47a, rozumie się wartość przyjętą dla celów ubezpieczenia.
5e.
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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 oraz w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem
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mowa w ust. 1 pkt 47a, 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 46a, przepis ten stosuje się od dnia rozpoczęcia
używania przez podatnika danego samochodu osobowego.
6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,
maksymalną wysokość wpłat dokonywanych przez przedsiębiorców, prowadzących
działalność gospodarczą w dziedzinie turystyki, wypoczynku, sportu i rekreacji, na rzecz
Polskiej Organizacji Turystycznej, uznawaną za koszt uzyskania przychodów.
7. Ewidencja przebiegu pojazdu, o której mowa w ust. 5, 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 1 km
przebiegu, kwotę wynikającą z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów
i stawki za 1 km przebiegu oraz podpis podatnika (pracodawcy) i jego dane.
8. Przepis ust. 1 pkt 38b stosuje się wyłącznie przy określaniu dochodu, o którym mowa w
art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz art. 30b ust. 2 pkt 1-4.
9. Przepisu ust. 1 pkt 45a lit. a nie stosuje się do środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych, nabytych w drodze darowizny, jeżeli darczyńca dokonywał
odpisów amortyzacyjnych od tych składników. W tym przypadku stosuje się odpowiednio
przepisy art. 22g ust. 12 oraz art. 22h ust. 3 i nie stosuje się przepisu art. 22g ust. 15.
10.
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Przepisu ust. 1 pkt 31 nie stosuje się do kosztów uzyskania przychodów poniesionych

w celu uzyskania przychodów zwolnionych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 152-154.
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1. U podatników, którzy prowadzą księgi rachunkowe, za dochód z działalności gospodarczej
uważa się dochód wykazany na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg, zmniejszony
o dochody wolne od podatku i zwiększony o wydatki niestanowiące kosztów uzyskania
przychodów, zaliczone uprzednio w ciężar kosztów uzyskania przychodów.
2. U podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej i prowadzących księgi
przychodów i rozchodów dochodem z działalności jest różnica pomiędzy przychodem w
rozumieniu art. 14 a kosztami uzyskania powiększona o różnicę pomiędzy wartością
remanentu końcowego i początkowego towarów handlowych, materiałów (surowców)
podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych,
braków i odpadków, jeżeli wartość remanentu końcowego jest wyższa niż wartość
remanentu początkowego, lub pomniejszona o różnicę pomiędzy wartością remanentu
początkowego i końcowego, jeżeli wartość remanentu początkowego jest wyższa.
Dochodem z odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt
1, wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej lub działów specjalnych
produkcji rolnej, jest przychód z odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa
w art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. b, a w pozostałych przypadkach dochodem lub stratą jest różnica
między przychodem z odpłatnego zbycia a:
1) wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem pkt 2, powiększona o sumę odpisów
amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od tych środków i
wartości lub
2)

wartością

wynikającą

z

dokumentu

stwierdzającego

nabycie

spółdzielczego

własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie, którego
wartość początkową dla celów dokonywania odpisów amortyzacyjnych ustalono zgodnie
z art. 22g ust. 10, powiększona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art.
22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od tego prawa lub udziału w takim prawie.
2a. Dochodem albo stratą w ramach działalności, o której mowa w ust. 2 zdanie drugie, z
odpłatnego zbycia nabytego uprzednio samochodu osobowego będącego środkiem
trwałym jest różnica między przychodem z odpłatnego zbycia tego samochodu a jego
wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych, w części nieprzekraczającej odpowiednio kwot, o których
mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4, po pomniejszeniu tej wartości o sumę odpisów
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przychodów.
2b. Przepis ust. 2a nie ma zastosowania przy ustalaniu dochodu (straty) 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. 23a pkt 1,
umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, a oddawanie w
odpłatne używanie na podstawie takiej umowy stanowi przedmiot działalności podatnika.
3. (uchylony).
3a. W razie likwidacji działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, w
tym także prowadzonych w formie spółki niebędącej osobą prawną, lub wystąpienia
wspólnika z takiej spółki sporządza się wykaz składników majątku na dzień likwidacji
działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej lub na dzień
wystąpienia wspólnika z takiej spółki. Wykaz powinien zawierać co najmniej następujące
dane: liczbę porządkową, określenie (nazwę) składnika majątku, datę nabycia składnika
majątku, kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku oraz kwotę
wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku zaliczoną do kosztów uzyskania
przychodów, wartość początkową, metodę amortyzacji, sumę odpisów amortyzacyjnych
oraz wysokość wypłaconych środków pieniężnych należnych wspólnikom z tytułu udziału
w spółce niebędącej osobą prawną na dzień wystąpienia lub likwidacji.
3b. Dochodem z odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt
17 lit. a, jest różnica między przychodem z odpłatnego zbycia a wydatkami na nabycie
zbywanych składników, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w
jakiejkolwiek formie.
3c.
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Dochodem z tytułu wystąpienia wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną w

przypadku otrzymania środków pieniężnych jest różnica między przychodem z tego
tytułu, ustalonym zgodnie z art. 14, a wydatkami na nabycie lub objęcie prawa do
udziałów w takiej spółce niezaliczonymi w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania
przychodów.
3d. Dochodem z odpłatnego zbycia innych niż środki pieniężne składników majątku
otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z
takiej spółki lub z tytułu jej likwidacji jest różnica między przychodem uzyskanym z ich
odpłatnego zbycia a wydatkami poniesionymi na ich nabycie lub wytworzenie,
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lub spółkę; przepisy art. 22 ust. 8a stosuje się odpowiednio.
3e. Przepisy ust. 3c i 3d stosuje się odpowiednio w przypadku otrzymania przez
występującego wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną równocześnie środków
pieniężnych i innych składników majątku.
3f.
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Wykaz, o którym mowa w ust. 3a, sporządza się również na dzień przekształcenia

przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową oraz na dzień
zmniejszenia udziału kapitałowego w spółce niebędącej osobą prawną.
3g.
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W przypadku przekształcenia spółki niebędącej osobą prawną w spółkę albo przejęcia

spółki niebędącej osobą prawną przez spółkę w następstwie łączenia, na dzień
poprzedzający dzień przekształcenia, a w przypadku przejęcia - na dzień wpisu do rejestru
połączenia, spółka niebędąca osobą prawną jest obowiązana do sporządzenia wykazu
składników majątku jej przedsiębiorstwa oraz zamknięcia ksiąg, jeżeli spółka taka
prowadzi księgi rachunkowe. Wykaz ten powinien zawierać co najmniej następujące
dane:
1) liczbę porządkową;
2) określenie (nazwę) składnika majątku;
3) oznaczenie rodzaju transakcji nabycia składnika majątku;
4) datę nabycia składnika majątku;
5) kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku;
6) kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku zaliczoną do kosztów
uzyskania przychodów;
7) wartość początkową składnika majątku;
8) metodę amortyzacji;
9) sumę odpisów amortyzacyjnych;
10) wartość składnika majątku przyjętą dla celów podatkowych - w przypadku gdy składnik
ten został nabyty w inny sposób niż w drodze zakupu.
3h.
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W przypadkach, o których mowa w ust. 3g, przepis art. 8 ust. 6 ustawy o podatku

dochodowym od osób prawnych stosuje się odpowiednio.
3i.
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W przypadku otrzymania przez wspólnika środków pieniężnych z tytułu zmniejszenia

udziału kapitałowego w spółce niebędącej osobą prawną, dochodem wspólnika jest
różnica między przychodem z tego tytułu, ustalonym zgodnie z art. 14, a wydatkami na
nabycie lub objęcie prawa do udziału w takiej spółce w proporcji, jaką stanowi u
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przed jego zmniejszeniem.
3j.
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Przepisy ust. 3d i 3e stosuje się odpowiednio do dochodów wspólnika spółki

niebędącej osobą prawną w przypadku zmniejszenia udziału kapitałowego w takiej spółce.
4. Dochodem (stratą) z działów specjalnych produkcji rolnej jest różnica pomiędzy
przychodem z tytułu prowadzenia tych działów a poniesionymi kosztami uzyskania,
powiększona o wartość przyrostu stada zwierząt na koniec roku podatkowego w
porównaniu ze stanem na początek roku i pomniejszona o wartość ubytków w tym stadzie
w ciągu roku podatkowego. Dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli
podatnik nie prowadzi ksiąg, o których mowa w art. 15, ustala się przy zastosowaniu norm
szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji
zwierzęcej, określonych w załączniku nr 2.
4a. Normy szacunkowe dochodu rocznego, o których mowa w ust. 4, stosuje się od jednostek
powierzchni upraw lub innych jednostek rodzajów produkcji określonych w kolumnie 3
załącznika nr 2, z tym że w przypadku:
1) upraw w szklarniach i tunelach foliowych - od 1 m2 powierzchni ogólnej obliczanej według
wewnętrznej długości ścian;
2) upraw grzybów i ich grzybni - od 1 m2 powierzchni zajętej pod te uprawy;
3) wylęgarni drobiu - od 1 sztuki pisklęcia uzyskanego z wylęgu;
4) zwierząt laboratoryjnych - od 1 sztuki sprzedanych zwierząt - na podstawie zawartych
umów dla potrzeb laboratoryjnych, badań i doświadczeń naukowych, analiz i testów
prowadzonych w laboratoriach, a także kontroli procesów technologicznych;
5) hodowli i chowu zwierząt wymienionych pod lp. 15 lit. b-h załącznika nr 2 - od 1 sztuki
zwierząt sprzedanych;
6) hodowli ryb akwariowych - od 1 dm3 objętości akwarium, obliczonej według
wewnętrznych długości krawędzi.
4b. 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.
4c. Jeżeli w ciągu rocznego cyklu produkcji na tej samej powierzchni są prowadzone różne
uprawy, dla których są ustalane różne normy szacunkowe dochodu, dochód z każdego
rodzaju uprawy oblicza się, z zastrzeżeniem ust. 4e, przy zastosowaniu właściwej dla niej
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wliczając w to okres przygotowania do zaprowadzenia tej uprawy.
4d. Przepis ust. 4c stosuje się również w razie rozpoczęcia lub zaprzestania w ciągu roku
prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej.
4e. W szklarniach nieogrzewanych stosuje się normę roczną bez względu na okres i rodzaj
prowadzonej uprawy.
5. Dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód)
faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także:
1) przychody z umorzenia udziałów (akcji) lub ze zmniejszenia ich wartości;
1a) dochód ze zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce, o której mowa w art.
5a pkt 28 lit. c-e, które następuje w inny sposób niż określony w pkt 1;
1b) dochód z wystąpienia wspólnika ze spółki, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c-e, które
następuje w inny sposób niż określony w pkt 1;
1c) 203 przychód ze zmniejszenia kapitału akcyjnego w prostej spółce akcyjnej;
2) (uchylony);
3) wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki;
4) dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego, a w spółdzielniach - dochód
przeznaczony na podwyższenie funduszu udziałowego oraz dochód stanowiący
równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy)
takiej spółki albo spółdzielni;
5) dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na
rachunkach ilościowych;
6)
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w przypadku połączenia lub podziału podmiotów - dopłaty w gotówce otrzymane przez

wspólników podmiotu przejmowanego, podmiotów łączonych lub dzielonych;
7)

205

w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy

podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w spółce, nie stanowi
zorganizowanej części przedsiębiorstwa - ustalona na dzień poprzedzający dzień podziału
nadwyżka wartości emisyjnej udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub
nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej,
obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38; jeżeli podział spółki
następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota
wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie
udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego
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spółki dzielonej bezpośrednio przed podziałem;
7a)

206

w przypadku połączenia spółek lub spółek niebędących osobami prawnymi albo

podziału spółek w innych przypadkach niż określone w pkt 7 - ustalona na dzień
poprzedzający dzień połączenia lub podziału nadwyżka wartości emisyjnej udziałów
(akcji) spółki przejmującej lub nowo zawiązanej, przydzielonych wspólnikowi spółki
przejmowanej lub dzielonej, nad wydatkami na nabycie lub objęcie odpowiednio
udziałów (akcji) w spółce przejmowanej lub dzielonej obliczonymi zgodnie z art. 22 ust.
1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38 albo udziałów w spółce niebędącej osobą prawną; jeżeli
podział spółki następuje przez wydzielenie majątku spółki stanowiącego zorganizowaną
część przedsiębiorstwa, kosztem uzyskania przychodów są wydatki poniesione przez
udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej,
ustalone w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość wydzielonej z
majątku spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa do wartości majątku spółki
dzielonej bezpośrednio przed podziałem;
7b)
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wartość rynkowa udziałów (akcji) przekazanych wspólnikowi przez spółkę

nabywającą przy wymianie udziałów, o której mowa w ust. 8a, wraz z zapłatą w gotówce
w części przekraczającej wartość rynkową otrzymanych w zamian od wspólnika udziałów
(akcji), ustalona na dzień wymiany udziałów;
8) wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne
kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej - w przypadku przekształcenia
spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia;
9) odsetki od udziału kapitałowego wypłacane na rzecz wspólnika przez spółkę, o której
mowa w art. 5a pkt 28 lit. c-e;
10) odsetki od pożyczki udzielonej osobie prawnej lub spółce, o której mowa w art. 5a pkt 28
lit. c-e, jeżeli wypłata odsetek od takiej pożyczki lub ich wysokość uzależnione są od
osiągnięcia zysku przez tę osobę prawną lub spółkę lub od wysokości tego zysku
(pożyczka partycypacyjna);
11) zapłata, o której mowa w ust. 8a.
5a. Dochodem z tytułu przeniesienia akcji złożonych na rachunku ilościowym członka
pracowniczego funduszu emerytalnego do aktywów tego funduszu jest różnica pomiędzy
wartością tych akcji w dniu przeniesienia, wycenionych według zasad wyceny aktywów
funduszy emerytalnych, a kosztem nabycia tych akcji.
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5c. (uchylony).
5d.

208

Dochodem, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, jest nadwyżka przychodu otrzymanego w

związku z umorzeniem nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 22
ust. 1f, 1g, 1ga, 1gb, 1ł albo 1t, albo art. 23 ust. 1 pkt 38 albo 38c. W przypadku gdy
nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny, kosztami uzyskania przychodu są
wydatki poniesione przez spadkodawcę lub darczyńcę na nabycie tych udziałów lub akcji.
5e. Dochodem, o którym mowa w ust. 5 pkt 1a albo 1b, jest nadwyżka przychodu
otrzymanego w związku ze zmniejszeniem udziału kapitałowego w spółce, o której mowa
w art. 5a pkt 28 lit. c albo d, albo z wystąpieniem z takiej spółki, nad kosztami uzyskania
przychodu obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38.
6. Dochodem z odpłatnego zbycia rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d, jeżeli
przychód z odpłatnego zbycia nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej, jest
różnica pomiędzy przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia rzeczy a kosztem ich
nabycia, zmniejszona o wartość nakładów poczynionych w czasie posiadania rzeczy.
7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw rolnictwa, poczynając od roku podatkowego 2002, ogłasza w drodze
rozporządzenia normy szacunkowe, o których mowa w ust. 4, zmieniając je corocznie w
stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarowej produkcji rolniczej,
ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
8.
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W przypadku połączenia spółek lub podziału spółek, o którym mowa w ust. 5 pkt 7a, z

zastrzeżeniem ust. 8da i 8db, dochód (przychód) wspólnika spółki przejmowanej lub
dzielonej nie podlega opodatkowaniu w momencie połączenia lub podziału spółek; przy
ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki przejmującej lub nowo
zawiązanej wspólnik ustala koszt uzyskania przychodów na podstawie:
1) art. 22 ust. 1f - jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub dzielonej zostały objęte w
zamian za wkład niepieniężny;
2) art. 23 ust. 1 pkt 38 - jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub dzielonej zostały
nabyte albo objęte za wkład pieniężny;
3) wysokości wydatków na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) spółki dzielonej, ustalonych
zgodnie z pkt 1 lub 2, w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego wspólnika wartość
wydzielanej części majątku spółki dzielonej do wartości majątku spółki dzielonej
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uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółek podzielonych przez
wydzielenie.
8a. 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).
8b.
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Przepis ust. 8a stosuje się, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

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;
2) wspólnik jest podatnikiem podatku dochodowego i wnoszone przez niego udziały (akcje)
stanowią wkład niepieniężny przeznaczony w całości lub części na podwyższenie kapitału
zakładowego spółki nabywającej;
3) wnoszone przez wspólnika udziały (akcje) nie zostały nabyte lub objęte w wyniku
transakcji wymiany udziałów albo przydzielone w wyniku łączenia lub podziału
podmiotów;
4) wartość nabywanych przez wspólnika udziałów (akcji) przyjęta dla celów podatkowych
jest nie wyższa niż wartość wnoszonych przez tego wspólnika udziałów (akcji), jaka
byłaby przyjęta dla celów podatkowych, gdyby nie doszło do wymiany udziałów.
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tego samego wspólnika w ramach więcej niż jednej transakcji 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.
8d. Przepisy ust. 5 pkt 6-7a oraz ust. 8 stosuje się także do przychodów uzyskiwanych ze
spółek wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy.
8da. Przepis ust. 8 ma zastosowanie wyłącznie, w przypadku gdy:
1) spółka przejmująca majątek i spółka, której majątek jest przejmowany, są podatnikami, o
których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;
2) spółka przejmująca majątek jest podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o
podatku dochodowym od osób prawnych, a spółka, której majątek jest przejmowany,
podlega opodatkowaniu w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii
Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego od
całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
3) spółka przejmująca majątek jest podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o
podatku dochodowym od osób prawnych, podlegającym opodatkowaniu w państwie
członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego
Obszaru Gospodarczego od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich
osiągania, a spółka, której majątek jest przejmowany, jest podatnikiem, o którym mowa w
art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
8db.

214

Przepisu ust. 8 nie stosuje się, jeżeli:

1) udziały (akcje) wspólnika w spółce przejmowanej lub dzielonej zostały nabyte lub objęte w
wyniku wymiany udziałów albo przydzielone w wyniku innego łączenia lub podziału
podmiotów lub
2) przyjęta przez tego wspólnika dla celów podatkowych wartość udziałów (akcji)
przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną jest wyższa niż wartość
udziałów (akcji) w spółce przejmowanej lub dzielonej, jaka byłaby przyjęta przez tego
wspólnika dla celów podatkowych, gdyby nie doszło do łączenia lub podziału.
8dc. W przypadku, o którym mowa w ust. 8b pkt 3 i 4 oraz ust. 8db, ciężar dowodu, że
udziały (akcje) nie zostały nabyte lub objęte w wyniku transakcji wymiany udziałów albo
przydzielone w wyniku łączenia lub podziału podmiotów oraz wartość udziałów (akcji)
odpowiada wartości określonej w tych przepisach, spoczywa na wspólniku.
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pkt 7a, wartość emisyjną przydzielonych wspólnikowi tej spółki niebędącej osobą
prawną udziałów (akcji) spółki przejmującej lub nowo zawiązanej pomniejsza się o
uzyskaną przez podatnika nadwyżkę przychodów nad kosztami ich uzyskania z
tytułu udziału w tej spółce niebędącej osobą prawną obliczoną zgodnie z art. 8 oraz
powiększa się o wypłaty dokonane z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą
prawną i wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów z tytułu udziału w
tej spółce niebędącej osobą prawną.>
8e. (uchylony).
9. (uchylony).
10. Jeżeli podatnik dokonuje odpłatnego zbycia papierów wartościowych nabytych po
różnych cenach i nie jest możliwe określenie ceny nabycia zbywanych papierów
wartościowych, przy ustalaniu dochodu z takiego zbycia stosuje się zasadę, że
każdorazowo zbycie dotyczy kolejno papierów wartościowych nabytych najwcześniej.
Zasadę, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosuje się odrębnie dla każdego rachunku
papierów wartościowych.
11. Jeżeli w wyniku realizacji programu motywacyjnego utworzonego przez:
1) spółkę akcyjną, od której podatnik uzyskuje świadczenia lub inne należności z tytułów
określonych w art. 12 lub art. 13,
2) spółkę akcyjną będącą jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o
rachunkowości w stosunku do spółki, od której podatnik uzyskuje świadczenia oraz inne
należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13
- podatnik faktycznie obejmuje lub nabywa akcje tej spółki lub akcje spółki w stosunku do
niej dominującej, przychód z tego tytułu powstaje w momencie odpłatnego zbycia tych
akcji.
11a. Dochodem z odpłatnego zbycia akcji, o których mowa w ust. 11, jest różnica między
przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia akcji a kosztami uzyskania przychodu
określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38.
11b. Przez program motywacyjny, o którym mowa w ust. 11, rozumie się system
wynagradzania utworzony na podstawie uchwały walnego zgromadzenia przez:
1) spółkę akcyjną, dla osób uzyskujących od niej świadczenia lub inne należności z tytułów
określonych w art. 12 lub art. 13, albo
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rachunkowości w stosunku do spółki, od której osoby uprawnione do otrzymania
świadczeń w ramach tego systemu wynagradzania uzyskują świadczenia lub inne
należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13
- w wyniku którego osoby uprawnione do otrzymania świadczeń w ramach tego systemu
wynagradzania bezpośrednio lub w wyniku realizacji praw z pochodnych instrumentów
finansowych lub realizacji praw z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt
1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, lub realizacji
innych praw majątkowych, nabywają prawo do faktycznego objęcia lub nabycia akcji
spółki określonej w pkt 1 lub 2.
12. (uchylony).
12a. Przepisy ust. 11-11b mają zastosowanie do dochodu uzyskanego przez osoby
uprawnione z tytułu objęcia lub nabycia akcji spółek akcyjnych, których siedziba lub
zarząd znajdują się na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa
należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państwa, z którym
Rzeczpospolita Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.
12b.
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Przepisy ust. 11-11b stosuje się odpowiednio do dochodu uzyskanego przez osoby

uprawnione z tytułu objęcia lub nabycia akcji prostej spółki akcyjnej w wyniku realizacji
programu motywacyjnego utworzonego przez taką spółkę.
13. Dochód 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.
14. Dochodem, o którym mowa w ust. 13, uzyskanym w roku podatkowym, jest różnica
między sumą przychodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych a wydatkami
poniesionymi na zapewnienie dostępności papierów wartościowych na potrzeby
dokonania rozrachunku, w tym na nabycie zwróconych papierów wartościowych w
przypadku, o którym mowa w ust. 13 pkt 1.
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ubezpieczenia zawartą na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej i
reasekuracyjnej, w przypadku ubezpieczeń związanych z funduszami kapitałowymi, jest
różnica między wypłaconą kwotą świadczenia a sumą składek wpłaconych do zakładu
ubezpieczeń, które zostały przekazane na fundusz kapitałowy.
15a. Dochodem z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z umową
ubezpieczenia na życie lub dożycie, zawartą na podstawie odrębnych przepisów, w której
świadczenie zakładu ubezpieczeń z tytułu dożycia jest:
1) ustalane na podstawie określonych indeksów lub innych wartości bazowych albo
2) równe składce ubezpieczeniowej powiększonej o określony w umowie ubezpieczenia
wskaźnik
- jest różnica między wypłaconą kwotą świadczenia a składką wpłaconą do zakładu
ubezpieczeń.
15b. Przepis ust. 15a pkt 1 nie ma zastosowania do umów ubezpieczenia zawartych na
podstawie odrębnych przepisów, dla których przy ustalaniu wartości rezerwy w dziale
ubezpieczeń na życie jest stosowana stopa techniczna, o której mowa w przepisach o
rachunkowości zakładów ubezpieczeń.
16. Dochód uzyskany z tytułu zamiany akcji spółki konsolidowanej na akcje spółki
konsolidującej lub prawa do ekwiwalentu w spółce konsolidowanej na akcje spółki
konsolidującej, dokonywanej na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zasadach
nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora
elektroenergetycznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 116) nie podlega opodatkowaniu w
momencie zamiany akcji lub prawa do ekwiwalentu na akcje. Dochód, o którym mowa w
zdaniu pierwszym, przypadający z zamiany akcji spółki konsolidowanej na zbyte akcje
spółki konsolidującej lub zamiany prawa do ekwiwalentu w spółce konsolidowanej na
akcje spółki konsolidującej podlega opodatkowaniu w momencie uzyskania dochodu ze
zbycia akcji spółki konsolidującej otrzymanych w wyniku zamiany.
17. Dochód z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce kapitałowej w zamian za wkład
niepieniężny w postaci know-how, w związku z realizacją celu Działania 3.1 Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka "Inicjowanie działalności innowacyjnej", ustala
się, z zastrzeżeniem ust. 18, na dzień, w którym upływa 5 lat od dnia uzyskania
przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1a, w wysokości określonej według stanu z dnia
uzyskania przychodu.
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 77 18. W przypadku zbycia lub ustania bytu prawnego udziałów (akcji), o których mowa w ust.
17, przed upływem 5 lat od dnia uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1a,
dochód z tytułu objęcia tych udziałów (akcji) ustala się na dzień ich zbycia lub ustania
bytu prawnego w wysokości określonej według stanu z dnia uzyskania przychodu.
19.

217

Przepisów ust. 8 i 8a oraz art. 21 ust. 1 pkt 109 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.
20.

218

Jeżeli połączenie spółek, podział spółek, wymiana udziałów lub wniesienie wkładu

niepieniężnego nie zostały przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych,
dla celów ust. 19 domniemywa się, że głównym lub jednym z głównych celów tych
czynności jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.
21. Dochodem z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach jest przychód z tego tytułu bez
pomniejszania o koszty jego uzyskania.
22.

219

Przepisy ust. 5 pkt 7a, ust. 8 i 20 stosuje się odpowiednio w przypadku połączenia

funduszy inwestycyjnych zamkniętych w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o
funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, z
tym że przepisu ust. 8 nie stosuje się w przypadkach, gdy głównym lub jednym z
głównych celów takiego połączenia jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.
23. Przepis art. 21 ust. 1 pkt 109 ma zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy spółka
przejmująca

majątek

podlega

opodatkowaniu

w

państwie

członkowskim

Unii

Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego od
całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Art. 26.
1. Podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30cb, art. 30da-30dh, art. 30e-30g i
art. 30j-30p, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 23o, art. 23u, art. 24 ust. 1, 2,
3b-3e, 4-4e, 6 i 21 lub art. 24b ust. 1 i 2, po odliczeniu kwot:
1) (uchylony);
2) składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych:
a) zapłaconych w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne,
rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących,
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 78 b) potrąconych w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika, z tym że w
przypadku podatnika osiągającego przychody określone w art. 12 ust. 6, tylko w części
obliczonej, w sposób określony w art. 33 ust. 4, od przychodu podlegającego
opodatkowaniu
- odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód)
zwolniony od podatku na podstawie ustawy, oraz składek, których podstawę wymiaru
stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano
poboru podatku;
2a) składek zapłaconych w roku podatkowym ze środków podatnika na obowiązkowe
ubezpieczenie społeczne podatnika lub osób z nim współpracujących, zgodnie z
przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia społecznego obowiązującymi w
innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym
państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji
Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 13a-13c;
[2aa) ulgi dla pracowników lub podatników osiągających przychody z pozarolniczej
działalności gospodarczej;]
2b) wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego dokonanych przez podatnika
w roku podatkowym, do wysokości określonej w przepisach o indywidualnych kontach
zabezpieczenia emerytalnego;
2c) składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych, w wysokości
nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty [300 zł] <500 zł>;
3) (uchylony);
4) (uchylony);
5) dokonanych w roku podatkowym zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, które
uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu, w kwotach uwzględniających
pobrany podatek dochodowy, jeżeli zwroty te nie zostały potrącone przez płatnika;
6) wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania
czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą
niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne;
6a) wydatków ponoszonych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet, w wysokości
nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł;
7) (uchylony);
8) (uchylony);
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a) określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których
mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym w
przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż
Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie
należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku
publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele, z zastrzeżeniem ust. 6e,
b) kultu religijnego,
c) krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia
22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty
określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy i litrów oddanej
krwi lub jej składników,
d) kształcenia zawodowego publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe, o
których mowa w art. 4 pkt 28a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, oraz
publicznym placówkom i centrom, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy,
e) 224 określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o przygotowaniu i realizacji
inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy
Królewskiej w Warszawie (Dz. U. poz. 1551),
- w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu;
10) (uchylony);
2. (uchylony).
3. (uchylony).
4. (uchylony).
[4a. Kwotę ulgi dla pracowników lub podatników osiągających przychody z pozarolniczej
działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1 pkt 2aa, oblicza się według wzoru:
1) (A × 6,68% - 4566 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 68 412 zł i
nieprzekraczającego kwoty 102 588 zł,
2) (A × (-7,35%) + 9829 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 102 588 zł i nieprzekraczającego
kwoty 133 692 zł
- w którym A oznacza sumę uzyskanych przez podatnika w roku podatkowym i podlegających
opodatkowaniu zgodnie z art. 27 przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy,
pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy oraz uzyskanych w ciągu roku
przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej pomniejszonych o koszty uzyskania
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- 80 przychodów z tytułu prowadzenia tej działalności z wyłączeniem z tych kosztów składek na
ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a i pkt 2a.
4b.
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Kwota ulgi dla pracowników lub podatników osiągających przychody z pozarolniczej

działalności gospodarczej w wysokości określonej w ust. 4a jest stosowana, jeżeli suma
uzyskanych w roku podatkowym przychodów obliczona zgodnie z ust. 4a wynosi co
najmniej 68 412 zł i nie przekracza kwoty 133 692 zł.
4c. W przypadku wyboru przez małżonków sposobu opodatkowania, o którym mowa w art. 6
ust. 2 lub art. 6a, każdy z małżonków może odliczyć ulgę dla pracowników lub podatników
osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej obliczoną według
wzoru, o którym mowa w ust. 4a, od połowy sumy łącznych przychodów uzyskanych przez
małżonków w roku podatkowym obliczonej zgodnie z ust. 4a, przy czym przepisy ust. 4b i
art. 6 ust. 3 stosuje się odpowiednio.]
5. Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w ust. 1 pkt 9 nie może przekroczyć w roku
podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu, z tym że odliczeniu nie podlegają
darowizny poniesione na rzecz:
1) osób fizycznych;
2) osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej,
prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu
elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego,
a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz
wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.
6. Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za
kwotę darowizny uważa się wartość towaru wraz z podatkiem od towarów i usług, w
części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej darowizny.
Przy określaniu wartości tych darowizn stosuje się odpowiednio art. 19.
6a. (uchylony).
6b. Podatnicy korzystający z odliczenia darowizn, o którym mowa w ust. 1 pkt 9 oraz
wynikającego z odrębnych ustaw, są obowiązani wykazać w zeznaniu, o którym mowa w
art. 45 ust. 1, kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane
pozwalające na identyfikację obdarowanego.
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- 81 6c. W przypadku zwrotu dokonanej darowizny, obdarowany jest obowiązany przekazać
urzędowi skarbowemu informację o zwróconej podatnikowi darowiźnie, w terminie
miesiąca od dnia dokonania zwrotu.
6d. Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio do darowizn odliczanych na podstawie odrębnych
ustaw.
6e. Prawo do odliczenia darowizny, o której mowa w ust. 1 pkt 9 lit. a, na rzecz organizacji
określonej w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w
innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym
państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącej działalność
pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, przysługuje podatnikowi pod
warunkiem:
1) udokumentowania przez podatnika oświadczeniem tej organizacji, iż na dzień przekazania
darowizny była ona równoważną organizacją do organizacji, o których mowa w art. 3 ust.
2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, realizującą cele określone w art. 4
ustawy o działalności pożytku publicznego i prowadzącą działalność pożytku publicznego
w sferze zadań publicznych oraz
2) istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita
Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu
podatkowego państwa, na którego terytorium organizacja posiada siedzibę.
6ea. Odliczenie darowizn, o którym mowa w ust. 1 pkt 9 lit. d, stosuje się w przypadku gdy
przedmiotem darowizny są materiały dydaktyczne lub środki trwałe, z wyjątkiem
materiałów dydaktycznych lub środków trwałych, które nie są kompletne, zdatne do
użytku lub są starsze niż 12 lat.
6eb. Prawo do odliczenia darowizny, o której mowa w ust. 1 pkt 9 lit. d, przysługuje
podatnikom osiągającym przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3.
6f. Odliczenia darowizn, o którym mowa w ust. 1 pkt 9, nie stosuje się w przypadku, gdy
podatnik zaliczył wartość przekazanej darowizny do kosztów uzyskania przychodów na
podstawie art. 23 ust. 1 pkt 11.
6g.
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Odliczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2b i 2c, dokonuje się w zeznaniu

podatkowym.
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- 82 6h. Odliczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 6a, przysługuje podatnikowi wyłącznie w kolejno
po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te
lata nie korzystał z tego odliczenia.
7. Wysokość wydatków na cele określone w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 7c, ustala się na
podstawie:
1) dowodu wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż
rachunek płatniczy - w przypadku darowizny pieniężnej;
2) dowodu, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej
darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu - w przypadku darowizny
innej niż pieniężna lub innej niż określona w ust. 1 pkt 9 lit. c;
3) zaświadczenia jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi o
ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników przez krwiodawcę;
4) dokumentu stwierdzającego ich poniesienie, zawierającego w szczególności: dane
identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi lub towaru) i sprzedającego (towar lub
usługę), rodzaj zakupionego towaru lub usługi oraz kwotę zapłaty - w przypadkach innych
niż wymienione w pkt 1-3;
5) dowodu wpłaty składek członkowskich na rzecz związku zawodowego, z którego wynikają
co najmniej: dane identyfikujące członka związku zawodowego dokonującego wpłaty,
nazwa organizacji związkowej, na rzecz której dokonano wpłaty, tytuł i data wpłaty oraz
kwota wpłaconych składek, a w przypadku składek potrącanych przez pracodawcę
[- oświadczenie organizacji związkowej o wysokości pochodzących od podatnika składek]
<– na podstawie informacji, o której mowa w art. 39 ust. 1>.
7a. Za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 6, uważa się wydatki poniesione na:
1) adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb
wynikających z niepełnosprawności;
2) przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
2a) zakup, naprawę lub najem wyrobów medycznych wymienionych w wykazie wyrobów
medycznych określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z
dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523,
1292, 1559 i 2054) oraz wyposażenia umożliwiającego ich używanie zgodnie z
przewidzianym zastosowaniem, z wyjątkiem pieluchomajtek, pieluch anatomicznych,
chłonnych majtek, podkładów i wkładów anatomicznych;
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- 83 3) 231 zakup, naprawę lub najem indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi niezbędnych w
rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb
wynikających z niepełnosprawności, oraz wyposażenia umożliwiającego ich używanie
zgodnie z przewidzianym zastosowaniem, niewymienionych w wykazie, o którym mowa
w pkt 2a, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego;
3a) pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, chłonne majtki, podkłady, wkłady anatomiczne, w
kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł;
4) zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb
wynikających z niepełnosprawności;
5) odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym;
6)
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odpłatność za pobyt w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, zakładzie rehabilitacji

leczniczej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym;
6a)
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odpłatność za pobyt opiekuna osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I grupy

inwalidztwa lub dzieci niepełnosprawnych do lat 16, przebywającego z osobą
niepełnosprawną na turnusie rehabilitacyjnym, w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego
lub zakładzie rehabilitacji leczniczej;
6b) 235 odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne lub leczniczo-rehabilitacyjne;
7) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z
niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, w kwocie
nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł;
8) utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej, w
kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł;
9) opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby
uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób
niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa;
10) opłacenie tłumacza języka migowego;
11) kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób
niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia;
12)

236

leki, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1977) - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie
poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeżeli lekarz specjalista
stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować stale lub czasowo te leki;
13) odpłatny przewóz:
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- 84 a) osoby niepełnosprawnej - karetką transportu sanitarnego,
b) osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci
niepełnosprawnych do lat 16 - również innymi środkami transportu niż wymienione w lit.
a;
14) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby
niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo
dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16. roku życia - w wysokości
nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł;
15) odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:
a) na turnusie rehabilitacyjnym,
b) w zakładach, o których mowa w pkt 6,
c) na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży, o których mowa w pkt 11,
d)
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opiekuna osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I grupy inwalidztwa lub dzieci

niepełnosprawnych do lat 16, przebywającego z osobą niepełnosprawną na turnusie
rehabilitacyjnym lub w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, lub zakładzie rehabilitacji
leczniczej.
7b. Wydatki, o których mowa w ust. 7a, podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały
sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób
niepełnosprawnych,

zakładowego

funduszu

aktywności,

Państwowego

Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia,
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w
jakiejkolwiek formie. W przypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane
(dofinansowane) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy
poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy
(środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.
7c. W przypadku wydatków, o których mowa w ust. 7a pkt 7, 8 i 14, nie jest wymagane
posiadanie dokumentów stwierdzających ich wysokość. Jednakże na żądanie organów
podatkowych podatnik jest obowiązany przedstawić dowody niezbędne do ustalenia
prawa do odliczenia, w szczególności:
1) wskazać z imienia i nazwiska osoby, które opłacono w związku z pełnieniem przez nie
funkcji przewodnika;
2) okazać certyfikat potwierdzający status psa asystującego;
3) (uchylony).
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której dotyczy wydatek:
1) orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni
niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub
2) decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę
szkoleniową albo rentę socjalną, albo
3) orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na
podstawie odrębnych przepisów.
7e. Przepisy ust. 7a-7d i ust. 7g stosuje się odpowiednio do podatników, na których
utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne
i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice
współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe, jeżeli w roku
podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają dwunastokrotności
kwoty renty socjalnej określonej w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1300), w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego.
Do dochodów, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie zalicza się alimentów na rzecz
dzieci, o których mowa w [art. 27ea ust. 1] <art. 6 ust. 4c, z uwzględnieniem art. 6 ust.
4e>, świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 100a, dodatku
energetycznego, o którym mowa w art. 5c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne, dodatku osłonowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17
grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1), oraz przyznanych na
podstawie odrębnych przepisów zasiłku pielęgnacyjnego oraz dodatkowego rocznego
świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów.
7f. Ilekroć w przepisach ust. 7a jest mowa o osobach zaliczonych do:
1) I grupy inwalidztwa - należy przez to rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do
których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono:
a) całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji albo
aa) 240 niezdolność do samodzielnej egzystencji, albo
b) znaczny stopień niepełnosprawności;
2) II grupy inwalidztwa - należy przez to rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do
których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono:
a) całkowitą niezdolność do pracy albo
b) umiarkowany stopień niepełnosprawności.
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osoba, której dotyczy wydatek, posiada orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez
właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia
1997 r.
7h. Kwota, o której mowa w ust. 1 pkt 5, przekraczająca kwotę dochodu, o którym mowa w
ust. 1, może być odliczona od dochodu uzyskanego w najbliższych kolejno po sobie
następujących 5 latach podatkowych.
8. (uchylony).
9. (uchylony).
10. (uchylony).
11. (uchylony).
12. (uchylony).
13. (uchylony).
13a. Wydatki na cele określone w ust. 1 podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały
zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały odliczone od dochodów
opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30c lub nie zostały odliczone od
przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym albo nie zostały
zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.
13b. Odliczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2a, nie dotyczy składek:
1) których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na
podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest
Rzeczpospolita Polska;
2)
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odliczonych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii

Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
lub w Konfederacji Szwajcarskiej od dochodu (przychodu) albo podatku osiągniętego w
tym państwie.
13c. Odliczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2a, stosuje się pod warunkiem istnienia
podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub
innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita
Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu
podatkowego państwa, w którym podatnik opłacał składki na obowiązkowe ubezpieczenie
społeczne.
14. (uchylony).
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w spadku.
Art. 26eb.
1. Podatnik będący płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, który poniósł za
rok podatkowy stratę lub osiągnął dochód niższy od kwoty przysługującego w roku
podatkowym odliczenia na podstawie art. 26e, może pomniejszyć kwotę podlegających
przekazaniu na rachunek urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy oraz
zryczałtowanego podatku dochodowego wskazanych w ust. 2 o:
1) iloczyn najniższej stawki podatkowej określonej w skali podatkowej, o której mowa w art.
27 ust. 1, oraz nieodliczonego na podstawie art. 26e odliczenia - w przypadku podatnika
opodatkowanego według zasad określonych w art. 27 ust. 1, albo
2) 19% nieodliczonego na podstawie art. 26e odliczenia - w przypadku podatnika
opodatkowanego według zasad określonych w art. 30c.
2. Przepis ust. 1 ma zastosowanie do zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego
podatku dochodowego, o których mowa w [art. 31] <art. 32> oraz art. 41 ust. 1 i 4,
pobranych od dochodów (przychodów) osób fizycznych z tytułu:
1) stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy
oraz wypłacanego przez podatnika zasiłku pieniężnego z ubezpieczenia społecznego;
2) wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło;
3) praw autorskich.
3. Przez osoby fizyczne, o których mowa w ust. 2, rozumie się osoby fizyczne bezpośrednio
zaangażowane w działalność badawczo-rozwojową, których czas:
1) pracy przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostający w
ogólnym czasie pracy w danym miesiącu wynosi co najmniej 50% lub
2) przeznaczony na wykonanie usługi w zakresie działalności badawczo-rozwojowej na
podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w danym miesiącu, pozostający w całości
czasu przeznaczonego na wykonanie usługi wynosi co najmniej 50%.
4. Uprawnienie do pomniejszenia, o którym mowa w ust. 1, przysługuje począwszy od
miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym podatnik złożył zeznanie, o
którym mowa w art. 45 ust. 1 lub ust. 1a pkt 2, do końca roku podatkowego, w którym
zostało złożone to zeznanie.
5. Przepisy ust. 1-4 nie mają zastosowania do:
1) zaliczek przekazywanych na zasadach określonych w art. 38 ust. 2-2c;
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6. Jeżeli podatnik utracił prawo do odliczenia, o którym mowa w ust. 1, dolicza kwoty
poprzednio odliczone w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym
utracił to prawo.
7. Przepis art. 26e ust. 10 stosuje się odpowiednio.

Art. 26hb.
1. Podatnik może odliczyć od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1
lub art. 30c ust. 2, wydatki:
1) poniesione w roku podatkowym na wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty
mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej utworzony, zgodnie z odrębnymi
przepisami, dla zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego
się w ewidencji zabytków;
[2) poniesione w roku podatkowym na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane w zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się
ewidencji zabytków;]
<2) na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w zabytku
nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków;>
[3) na odpłatne nabycie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub udziału w
takim zabytku, pod warunkiem że podatnik na nabytą nieruchomość poniósł wydatek, o
którym mowa w pkt 2.]
2. Odliczenie, o którym mowa w:
1) ust. 1 pkt 1, przysługuje podatnikowi, jeżeli w momencie poniesienia wydatku jest
właścicielem lub współwłaścicielem zabytku nieruchomego;
[2) ust. 1 pkt 2, przysługuje podatnikowi, jeżeli w momencie poniesienia wydatku podatnik
jest właścicielem lub współwłaścicielem zabytku nieruchomego, o którym mowa w tym
przepisie, oraz posiada sporządzone na piśmie:
a)

pozwolenie

wojewódzkiego

konserwatora

zabytków

na

prowadzenie

prac

konserwatorskich, prac restauratorskich lub robót budowlanych - w przypadku zabytku
nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków,
b) zalecenia konserwatorskie - w przypadku zabytku nieruchomego znajdującego się w
wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków;]
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podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem zabytku nieruchomego, o którym
mowa w tym przepisie, oraz posiada sporządzone na piśmie pozwolenie
wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac konserwatorskich,
prac restauratorskich lub robót budowlanych przy tym zabytku oraz po poniesieniu
tego wydatku uzyskał zaświadczenie wojewódzkiego konserwatora zabytków
potwierdzające wykonanie odpowiednio tych prac lub robót.>
[3) ust. 1 pkt 3, przysługuje podatnikowi, jeżeli w momencie dokonywania odliczenia podatnik
jest właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości, o której mowa w tym przepisie.]
3. Za datę poniesienia wydatków z tytułów określonych w:
1) ust. 1 pkt 1 uznaje się dzień zapłaty należności;
2) ust. 1 pkt 2 uznaje się dzień wystawienia faktury;
[3) ust. 1 pkt 3 uznaje się dzień nabycia własności.]
4. Odliczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, nie mogą przekroczyć 50% wydatków
udokumentowanych:
1) dowodem wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni
mieszkaniowej lub zaświadczeniem o wysokości wpłat w roku podatkowym
wystawionym przez wspólnotę mieszkaniową lub spółdzielnię mieszkaniową;
2) fakturą wystawioną przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze
zwolnienia od tego podatku, powiększonych o kwotę podatku od towarów i usług, o ile
podatek ten nie został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.
[5. Odliczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie może przekroczyć iloczynu kwoty 500 zł i
liczby metrów kwadratowych powierzchni użytkowej zabytku nieruchomego, o którym
mowa w ust. 1 pkt 3, nie więcej jednak niż 500 000 zł na wszystkie wydatki poniesione z
tego tytułu.]
6. Małżonkowie, między którymi istnieje wspólność majątkowa, wydatki, o których mowa w
ust. 1, mogą odliczyć w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej,
bez względu na to, czy dokument potwierdzający poniesienie wydatku został wystawiony
na imię obydwojga małżonków lub jednego z nich.
7. Odliczenia wydatków, o których mowa w:
[1) ust. 1 pkt 1 i 2, dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono te
wydatki;
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nabytego zabytku nieruchomego poniesiono wydatki określone w ust. 1 pkt 2.]
<1) ust. 1 pkt 1 – dokonuje się w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym
poniesiono te wydatki;
2) ust. 1 pkt 2 – dokonuje się w zeznaniu składanym po otrzymaniu zaświadczenia, o
którym mowa w ust. 2 pkt 2.>
8. Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega
odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez sześć lat, licząc od końca roku
podatkowego, w którym dokonano odliczenia.
9. Odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej:
1) zostały odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku
dochodowym;
2) zostały uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w
rozumieniu Ordynacji podatkowej;
[3) wykraczają poza zakres prac i robót określonych w pozwoleniu wojewódzkiego
konserwatora zabytków lub zaleceniach konserwatorskich;]
<3) wykraczają poza zakres prac i robót określonych w pozwoleniu wojewódzkiego
konserwatora

zabytków

lub

zostały

wykonane

niezgodnie

z

pozwoleniem

wojewódzkiego konserwatora zabytków;>
4) zostały sfinansowane, dofinansowane lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.
10. Podatnik, który po roku, w którym dokonał odliczeń, otrzymał zwrot odliczonych
wydatków, jest obowiązany doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone do
dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot.
11. W przypadku skorzystania z odliczenia wydatków, o których mowa w ust. 1,
stanowiących odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i
prawnych, przepisu art. 23 ust. 1 pkt 45 nie stosuje się.
12. Ilekroć w ust. 1-11 jest mowa o:
1) powierzchni użytkowej - oznacza to powierzchnię, o której mowa w art. 16 ust. 4 i 5
ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2021 r. poz.
1043);
2) pracach konserwatorskich - oznacza to prace konserwatorskie w rozumieniu art. 3 pkt 6
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
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ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
4) robotach budowlanych - oznacza to roboty budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
5) zabytku nieruchomym - oznacza to zabytek nieruchomy, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt
1 lit. c-e ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Art. 27.
[1. Podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 29-30f, pobiera się od podstawy jego obliczenia
według następującej skali:
Podstawa obliczenia podatku w
złotych
ponad

Podatek wynosi
do
120 000

17% minus kwota zmniejszająca podatek 5100 zł
15 300 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł]

120 000

<1. Podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 29–30f, pobiera się od podstawy jego
obliczenia według następującej skali podatkowej:
Podstawa obliczenia podatku w Podatek wynosi
złotych
Ponad

do
120 000

12% minus kwota zmniejszająca podatek 3600 zł
10 800 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł>

120 000

1a.

260

(uchylony).

1b.

261

(uchylony).

[1c. Wysokość kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali
podatkowej, o której mowa w ust. 1, podlega weryfikacji przez ministra właściwego do
spraw finansów publicznych.]
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podatkowej, o której mowa w ust. 1, zwanej dalej „kwotą zmniejszającą podatek”,
podlega weryfikacji przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.>
1d. Minister właściwy do spraw finansów publicznych przedkłada Radzie Ministrów w
terminie do 15 września danego roku propozycję zmiany kwoty zmniejszającej podatek na
rok następny, w przypadku gdy kwota minimum egzystencji dla jednoosobowego
gospodarstwa ustalonego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych jest wyższa od 1/12
ilorazu kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym
przedziale skali podatkowej, o której mowa w ust. 1.
[2. Jeżeli u podatników, którzy osiągają wyłącznie przychody z tytułu emerytur i rent
niepodlegających podwyższeniu stosownie do art. 55 ust. 6, po odliczeniu podatku według
skali określonej w ust. 1, pozostaje kwota przychodu niższa niż kwota stanowiąca 20%
górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej określonej w ust. 1, w stosunku
rocznym, podatek określa się tylko w wysokości nadwyżki ponad tę kwotę.
3. Przepis ust. 2 stosuje się, jeżeli prawo do określonych w nim świadczeń oraz obowiązek
podatkowy istniały w dniu 1 stycznia 1992 r. lub powstały, poczynając od świadczeń
należnych od tego dnia.]
4. (uchylony).
5. (uchylony).
5a. (uchylony).
6. (uchylony).
7. (uchylony).
8. Jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, oprócz dochodów podlegających
opodatkowaniu, zgodnie z ust. 1, osiągał również dochody z tytułu działalności
wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów
znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwolnione od podatku na
podstawie

umów

o

unikaniu

podwójnego

opodatkowania

lub

innych

umów

międzynarodowych - podatek określa się w następujący sposób:
1) do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody
zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali
określonej w ust. 1;
2) ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów;
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opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
9. Jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, osiąga również dochody z tytułu
działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł
przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a umowa o
unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowi o zastosowaniu metody określonej w
ust. 8, lub z państwem, w którym dochody są osiągane, Rzeczpospolita Polska nie zawarła
umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochody te łączy się z dochodami ze
źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym
przypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą
podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Odliczenie to nie może jednak
przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która
proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym.
9a. W przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, uzyskującego wyłącznie dochody
z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze
źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie
są zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub
z państwem, w którym dochody są osiągane, Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o
unikaniu podwójnego opodatkowania, zasady określone w ust. 9 stosuje się odpowiednio.
10. (uchylony).
[Art. 27ea.
1. Od podatku obliczonego zgodnie z art. 27 podatnik może odliczyć kwotę w wysokości 1500
zł, jeżeli w roku podatkowym jest rodzicem albo opiekunem prawnym, który:
1) jest:
a) panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką albo rozwodnikiem,
b) osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów,
c) osobą pozostającą w związku małżeńskim z osobą pozbawioną praw rodzicielskich lub
odbywającą karę pozbawienia wolności, oraz
2) samotnie wychowuje dzieci:
a) małoletnie,
b) pełnoletnie, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek)
pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
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krajowych lub zagranicznych przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo
wyższe, jeżeli w roku podatkowym dzieci te:
– nie stosowały przepisów art. 30c lub ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, z
wyjątkiem art. 6 ust. 1a tej ustawy, w zakresie osiągniętych w roku podatkowym
przychodów, poniesionych kosztów uzyskania przychodów, zobowiązania lub uprawnienia
do zwiększania lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów,
zobowiązania lub uprawnienia do dokonywania innych doliczeń lub odliczeń,
– nie podlegały opodatkowaniu na zasadach wynikających z ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r.
o podatku tonażowym lub ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu
okrętowego i przemysłów komplementarnych,
– nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27
lub art. 30b lub przychodów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 i 152, w łącznej
wysokości przekraczającej 3089 zł, z wyjątkiem renty rodzinnej, oraz
3) podlega:
a) nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, albo
b) ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, jeżeli:
– ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska
państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do
Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, przy czym
przepis art. 6 ust. 12 stosuje się odpowiednio, oraz
– osiągnął podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przychody w
wysokości stanowiącej co najmniej 75% całkowitego przychodu osiągniętego w danym
roku podatkowym, przy czym przepis art. 6 ust. 11 i 13 stosuje się odpowiednio, oraz
– udokumentował certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych, przy
czym przepis art. 45 ust. 7a zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
2. Odliczenie przysługuje jednemu z rodziców albo opiekunów prawnych. W przypadku braku
porozumienia między podatnikami odliczenie stosuje podatnik, u którego dziecko ma
miejsce zamieszkania w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1509).
3. Odliczenie, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje osobie, która:
1) wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z drugim rodzicem albo opiekunem
prawnym, lub
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Art. 27f.
1. Od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27 podatnik ma prawo odliczyć
kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w
roku podatkowym:
1) wykonywał władzę rodzicielską;
2) pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;
3) sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia
sądu lub umowy zawartej ze starostą.
2. Odliczeniu podlega za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik
wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w ust. 1, w
stosunku do:
1) jednego małoletniego dziecka - kwota 92,67 zł, jeżeli dochody podatnika:
a) pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, nie
przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112 000 zł,
b) niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego,
nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56 000 zł, za wyjątkiem podatnika samotnie
wychowującego małoletnie dziecko wymienionego w [art. 27ea] <art. 6 ust. 4c>, do
którego ma zastosowanie kwota dochodu określona w lit. a;
2) dwojga małoletnich dzieci - kwota 92,67 zł na każde dziecko;
3) trojga i więcej małoletnich dzieci - kwota:
a) 92,67 zł odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko,
b) 166,67 zł na trzecie dziecko,
c) 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko.
[2a. Za dochody, o których mowa w ust. 2 pkt 1, uważa się dochody uzyskane łącznie w
danym roku podatkowym, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone
w art. 27, art. 30b i art. 30c, pomniejszone o kwotę składek, o których mowa w art. 26 ust.
1 pkt 2 i 2a.]
<2a. Za dochody, o których mowa w ust. 2 pkt 1, uważa się dochody uzyskane łącznie w
danym roku podatkowym, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania
określone w art. 27, art. 30b i art. 30c, pomniejszone o kwotę składek, o których
mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a oraz art. 30c ust. 2 pkt 2.>
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ust. 1, który co najmniej przez jeden dzień roku podatkowego wykonywał władzę, pełnił
funkcję lub sprawował opiekę, o których mowa w ust. 1, w stosunku do więcej niż
jednego dziecka.
2c. Odliczenie, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje, poczynając od miesiąca
kalendarzowego, w którym dziecko:
1) na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe
utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych;
2) wstąpiło w związek małżeński.
2d. Za podatnika pozostającego w związku małżeńskim, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a
oraz ust. 10 i 11, nie uważa się:
1) osoby, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów;
2) osoby pozostającej w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw
rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.
3. W przypadku gdy w tym samym miesiącu kalendarzowym w stosunku do dziecka
wykonywana jest władza, pełniona funkcja lub sprawowana opieka, o których mowa w
ust. 1, każdemu z podatników przysługuje odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 kwoty
obliczonej zgodnie z ust. 2 za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem.
4.
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Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo

rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę podatnicy mogą
odliczyć od podatku w dowolnej proporcji przez nich ustalonej. W przypadku braku
porozumienia między podatnikami, którzy zgodnie z rozstrzygnięciem sądu wspólnie
wykonują władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem po rozwodzie lub w trakcie
separacji (piecza naprzemienna), lub gdy miejsce zamieszkania dziecka jest takie samo
jak miejsce zamieszkania obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców
zastępczych pozostających w związku małżeńskim - kwotę tę podatnicy odliczają w
częściach równych. W pozostałych przypadkach odliczenie w wysokości 100% stosuje
podatnik, u którego dziecko ma miejsce zamieszkania w rozumieniu ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
5. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, podając liczbę dzieci
i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów - imiona, nazwiska oraz daty
urodzenia dzieci. Na żądanie organów podatkowych, podatnik jest obowiązany
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do odliczenia, w szczególności:
1) odpis aktu urodzenia dziecka;
2) zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
3) odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną
zastępczą a starostą;
4) zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.
6. Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do podatników utrzymujących pełnoletnie dzieci,
o których mowa w [art. 27ea ust. 1 pkt 2 lit. b i c] <art. 6 ust. 4c pkt 2 i 3, z
uwzględnieniem art. 6 ust. 4e i 8>, w związku z wykonywaniem przez tych podatników
ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji
rodziny zastępczej.
7.
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Przepis art. 6 ust. 8 stosuje się odpowiednio do dzieci, o których mowa w ust. 1 i 6.

8. Jeżeli kwota przysługującego odliczenia na podstawie ust. 2, 3 i 4 jest wyższa od kwoty
odliczonej z tytułu, o którym mowa w ust. 1, w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1,
podatnikowi przysługuje kwota stanowiąca różnicę między kwotą przysługującego
podatnikowi odliczenia a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym.
9. Kwota stanowiąca różnicę, o której mowa w ust. 8, nie może przekroczyć sumy:
1) podlegających odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 26
ust. 1 pkt 2 i 2a, pomniejszonych o składki odliczone w zeznaniu, o którym mowa w art.
45 ust. 1a pkt 2, lub na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym;
[2) składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021
r. poz. 1285, z późn. zm.);
3) składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a, oraz
składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zapłaconych
ze środków podatnika od przychodów zwolnionych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1
pkt 148 i 152-154, z wyjątkiem przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, do
których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 30c, art. 30ca albo
ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.]
<2) składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
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2, lub na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym;
3) składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a,
zapłaconych ze środków podatnika od przychodów zwolnionych od podatku na
podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 i 152–154, z wyjątkiem przychodów z pozarolniczej
działalności gospodarczej, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania
określone

w art.

30c, art.

30ca albo

ustawie

o

zryczałtowanym

podatku

dochodowym.>
10. W przypadku odliczenia z tytułu, o którym mowa w ust. 1, przysługującego pozostającym
przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim obojgu:
1) rodzicom,
2) opiekunom prawnym dziecka,
3) rodzicom zastępczym
- do ustalenia wysokości składek, o których mowa w ust. 9, przyjmuje się łączną kwotę ich
składek.
11. Przepis ust. 10 stosuje się również do podatnika, który zawarł związek małżeński przed
rozpoczęciem roku podatkowego, i którego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego.
12. Kwotę stanowiącą różnicę, o której mowa w ust. 8, podatnik wykazuje w zeznaniu, o
którym mowa w art. 45 ust. 1.
Art. 30.
1. Od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy:
1) (uchylony);
1a) (uchylony);
1b) (uchylony);
1c) (uchylony);
2) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych
ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub
innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego - w wysokości
10% wygranej lub nagrody;
3) (uchylony);
4) z tytułu świadczeń otrzymanych przez emerytów lub rencistów, w związku z łączącym ich
uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy, pracy nakładczej
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art. 21 ust. 1 pkt 26 i 38 - w wysokości 10% należności;
4a) z tytułu świadczeń pieniężnych otrzymywanych po zwolnieniu ze służby przez
funkcjonariuszy służb mundurowych oraz żołnierzy, w związku ze zwolnieniem tych osób
ze służby stałej na podstawie odrębnych ustaw, przez okres roku co miesiąc lub za okres
roku jednorazowo albo co miesiąc przez okres trzech miesięcy - w wysokości 20%
należności;
4b) z tytułu świadczeń otrzymanych od banków, spółdzielczych kas oszczędnościowokredytowych lub instytucji finansowych w rozumieniu odrębnych przepisów, w związku z
promocjami oferowanymi przez te podmioty - w wysokości 19% świadczenia;
5) (uchylony);
[5a) z tytułu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 i 5-9, jeżeli kwota należności określona w
umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł - w
wysokości 17% przychodu;]
<5a)

z tytułu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 i 5–9, jeżeli kwota należności określona w

umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł –
w wysokości 12% przychodu;>
6) (uchylony);
7) (uchylony);
7a) z tytułu gromadzenia oszczędności na więcej niż jednym indywidualnym koncie
emerytalnym, w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych - w
wysokości 75% uzyskanego dochodu na każdym indywidualnym koncie emerytalnym;
8) (uchylony);
9) (uchylony);
10) (uchylony);
11) (uchylony);
12) (uchylony);
13) od jednorazowych odszkodowań za skrócenie okresu wypowiedzenia, wypłacanych
żołnierzom zwalnianym z zawodowej służby wojskowej na podstawie art. 14 ust. 2
ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz
finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1453 i 2020)
- w wysokości 20% przychodu;
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rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego dokonanych na podstawie
art. 34a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach
emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2019
r. poz. 1808) - w wysokości 10% przychodu;
15) z tytułu odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji, jeżeli
zobowiązaną do zapłaty odszkodowania jest spółka, w której Skarb Państwa, jednostka
samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego, państwowa osoba
prawna lub komunalna osoba prawna dysponują bezpośrednio lub pośrednio większością
głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, w tym także na
podstawie porozumień z innymi osobami, w części, w której wysokość odszkodowania
przekracza wysokość wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika z tytułu umowy o
pracę lub umowy o świadczenie usług wiążącej go ze spółką w okresie sześciu miesięcy
poprzedzających pierwszy miesiąc wypłaty odszkodowania - w wysokości 70% tej części
należnego odszkodowania;
16)
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z tytułu odpraw lub odszkodowań za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o

pracę, której przedmiotem są czynności związane z zarządzaniem, lub umowy o
świadczenie usług zarządzania, zawartych ze spółką, o której mowa w pkt 15, lub
rozwiązania ich przed upływem terminu, na który zostały zawarte, w części, w jakiej
wysokość

odpraw

lub

odszkodowań

przekracza

trzykrotność

miesięcznego

wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika z tytułu zawartej umowy - w wysokości
70% należnej odprawy lub odszkodowania.
1a. (uchylony).
1b. (uchylony).
1c. (uchylony).
1d. (uchylony).
2. (uchylony).
3. Zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 4-4b, 5a oraz 13-16, pobiera się bez
pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.
3a. Dochodem, o którym mowa w ust. 1 pkt 7a, jest różnica między kwotą stanowiącą wartość
środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym a sumą wpłat na
indywidualne konto emerytalne. Dochodu tego nie pomniejsza się o straty z kapitałów
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poprzednich.
4. (uchylony).
5. (uchylony).
6. (uchylony).
7. (uchylony).
8. Dochodów (przychodów), o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami
opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27.
9. Przepisy ust. 1 pkt 2, 4-4b, 5a i 7a stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu
podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże
zastosowanie stawki

podatku wynikającej

z umowy o unikaniu podwójnego

opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest
możliwe pod warunkiem udokumentowania przez podatnika jego miejsca zamieszkania
dla celów podatkowych certyfikatem rezydencji.
10.
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Do przychodów (dochodów) opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem, o którym

mowa w ust. 1, przepisu art. 21 ust. 1 pkt 148 i 152-154 nie stosuje się.

Art. 30c.
1. Podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów
specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust.
2 lub 7, z zastrzeżeniem art. 29 i art. 30, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.
2. Podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód ustalony zgodnie z art. 9
ust. 1, 2-3b i 5, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e i ust. 4 zdanie pierwsze lub art. 24b ust. 1 i 2, lub
art. 23o. [Dochód ten podatnicy mogą pomniejszyć o składki na ubezpieczenie społeczne
określone w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a i pkt 2a, wpłaty na indywidualne konto
zabezpieczenia emerytalnego określone w art. 26 ust. 1 pkt 2b oraz o darowiznę, o której
mowa w art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. d, w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż
kwoty stanowiącej 6% dochodu. <Dochód ten podatnicy mogą pomniejszyć o:
1) składki na ubezpieczenia społeczne określone w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a i pkt 2a;
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone w roku podatkowym na podstawie
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych:
a) z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej zgodnie z ust. 1,
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– w łącznej wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 8700 zł;
3) wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego określone w art. 26 ust.
1 pkt 2b;
4) darowiznę, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. d, w wysokości dokonanej
darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu.> [Wysokość
składek i wpłat ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie.]
<2a. Wysokość składek i wpłat, o których mowa w ust. 2, ustala się na podstawie
dokumentów stwierdzających ich poniesienie.
2b. Wysokość kwoty, o której mowa w ust. 2 pkt 2 oraz art. 23 ust. 1 pkt 58, podlega
corocznie podwyższeniu o wskaźnik odpowiadający ilorazowi kwoty ograniczenia
rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
ogłoszonej w roku poprzednim na podstawie art. 19 ust. 10 ustawy z dnia 13
października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, oraz kwoty ograniczenia
rocznej podstawy wymiaru tych składek ogłoszonej dwa lata wstecz, w zaokrągleniu
do pełnych 100 złotych w górę.
2c. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, do końca roku
poprzedzającego rok podatkowy, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” wysokość kwoty, o której mowa w ust. 2
pkt 2 oraz art. 23 ust. 1 pkt 58, podwyższonej zgodnie z ust. 2b.>
3. [Składki na ubezpieczenie społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i pkt 2a, wpłaty
na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego określone w art. 26 ust. 1 pkt 2b oraz
dokonane darowizny na cele kształcenia zawodowego określone w art. 26 ust. 1 pkt 9 lit.
d, podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały:]
<Składki na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a,
składki na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w ust. 2 pkt 2, wpłaty na
indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego określone w art. 26 ust. 1 pkt 2b
oraz dokonane darowizny na cele kształcenia zawodowego określone w art. 26 ust. 1
pkt 9 lit. d, podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały:>
1) zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub
2) odliczone od dochodów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 27, lub
3) odliczone od przychodów na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym,
lub
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3a. Przepisy art. 26 ust. 5, 6, 6b, 6c, 6ea, 6eb, 6f, 7, 13b i 13c stosuje się odpowiednio.
3b. Odliczenia wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, o którym mowa w
ust. 2, dokonuje się w zeznaniu podatkowym.
4. Jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, osiąga również dochody z tytułu
działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł
przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a dochody te nie
są zwolnione od opodatkowania na podstawie umowy o unikaniu podwójnego
opodatkowania lub gdy z państwem, w którym dochody są osiągane, Rzeczpospolita
Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochody te łączy się z
dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W
tym przypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę
równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Odliczenie to nie może
jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która
proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w obcym państwie.
5. W przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, uzyskującego wyłącznie dochody z
tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł
przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie są
zwolnione od podatku dochodowego na podstawie umowy o unikaniu podwójnego
opodatkowania, lub gdy z państwem, w którym dochody są osiągane, Rzeczpospolita
Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zasadę określoną w
ust. 4 stosuje się odpowiednio.
6. Dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji
rolnej, opodatkowanych w sposób określony w ust. 1, nie łączy się z dochodami
opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30ca, art. 30da, art. 30e
i art. 30f.
Art. 30h.
1. Osoby fizyczne są obowiązane do zapłaty daniny solidarnościowej w wysokości 4%
podstawy obliczenia tej daniny.
2. Podstawę obliczenia daniny solidarnościowej stanowi nadwyżka ponad 1 000 000 zł sumy
dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 ust. 1, 9 i 9a,
art. 30b, art. 30c oraz art. 30f po ich pomniejszeniu o:
[1) kwoty składek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a,]
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mowa w art. 30c ust. 2 pkt 2,>
2) kwoty, o których mowa w art. 30f ust. 5
- odliczone od tych dochodów.
3. Przy ustalaniu wysokości podstawy obliczenia daniny solidarnościowej w roku
kalendarzowym, o którym mowa w ust. 4, uwzględnia się dochody i kwoty
pomniejszające te dochody zgodnie z ust. 2 wykazywane w:
1) rocznym obliczeniu podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7, jeżeli podatek wynikający z
tego rozliczenia jest podatkiem należnym,
2) zeznaniach wymienionych w art. 45 ust. 1, ust. 1a pkt 1 i 2 oraz ust. 1aa
- których termin złożenia upływa w okresie od dnia następującego po dniu upływu terminu na
złożenie deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej w roku poprzedzającym ten rok
kalendarzowy do dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 4.
4. Osoby fizyczne, o których mowa w ust. 1, są obowiązane składać urzędom skarbowym
deklarację o wysokości daniny solidarnościowej, według udostępnionego wzoru, w
terminie do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego i w tym terminie wpłacić daninę
solidarnościową. Przepisy art. 45 ust. 1b i 1c stosuje się odpowiednio.
5. Deklaracja o wysokości daniny solidarnościowej zawiera dane umożliwiające prawidłową
identyfikację osoby fizycznej i urzędu skarbowego, do którego kierowana jest deklaracja,
oraz poprawne rozliczenie daniny solidarnościowej.
6.

299

Minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępnia na stronie podmiotowej

urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, na piśmie
utrwalonym

w

postaci

elektronicznej,

wzór

deklaracji

o

wysokości

daniny

solidarnościowej.
[Art. 31.
Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości
prawnej, zwane dalej "zakładami pracy", są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać
w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów
przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego
stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady
pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.]
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- 105 <Art. 31a.
1. Podatnik składa płatnikowi na piśmie albo w inny sposób przyjęty u danego płatnika
oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczenie zaliczki.
2. Oświadczenia i wnioski, o których mowa w art. 31b ust. 1 i art. 32 ust. 3 i 6–8, mogą
być składane według ustalonego wzoru.
3. Podatnik jest obowiązany wycofać lub zmienić złożone uprzednio oświadczenie lub
wniosek, jeżeli uległy zmianie okoliczności mające wpływ na obliczenie zaliczki.
4. Wycofanie i zmiana złożonego uprzednio oświadczenia lub wniosku następuje w
drodze nowego oświadczenia lub wniosku, o którym mowa w ust. 1.
5. Jeżeli podatnik złoży płatnikowi oświadczenie lub wniosek mające wpływ na
obliczanie zaliczki, płatnik uwzględnia to oświadczenie lub ten wniosek najpóźniej od
miesiąca następującego po miesiącu, w którym je otrzymał, a w przypadku płatnika,
o którym mowa w art. 34 – najpóźniej od drugiego miesiąca następującego po
miesiącu, w którym je otrzymał.
6. Oświadczenie i wniosek mające wpływ na obliczenie zaliczki dotyczą również
kolejnych lat podatkowych, chyba że odrębny przepis stanowi inaczej.
7. Po ustaniu stosunku prawnego stanowiącego podstawę dokonywania przez płatnika
świadczeń podatnikowi, płatnik przy obliczaniu zaliczki pomija oświadczenia i
wnioski złożone uprzednio przez podatnika, z wyjątkiem wniosków, o których mowa
w art. 32 ust. 6 i 8.
8. Jeżeli podatnik złoży płatnikowi, o którym mowa w art. 32, art. 34 lub art. 41 ust. 1,
oświadczenie, że spełnia warunki do stosowania zwolnień, o których mowa w art. 21
ust. 1 pkt 152–154, płatnik oblicza zaliczkę z uwzględnieniem tych zwolnień, przy
czym w oświadczeniu dotyczącym spełnienia warunków do stosowania zwolnienia, o
którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 152, podatnik wskazuje również rok rozpoczęcia i
zakończenia stosowania zwolnienia przez płatnika.
9. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 8, jest składane pod rygorem odpowiedzialności
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia i zawiera klauzulę o następującej treści:
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.ˮ.
Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych oświadczeń.
10. W przypadku gdy zaniżenie lub nieujawnienie przez płatnika podstawy
opodatkowania wynikało z zastosowania przez płatnika złożonych przez podatnika
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2 Ordynacji podatkowej nie stosuje się.

Art. 31b.
1. W przypadkach, o których mowa w art. 32, art. 34 ust. 3, art. 35 ust. 1 pkt 1–4 i 7–9
oraz art. 41 ust. 1, płatnik pomniejsza zaliczki o kwotę stanowiącą nie więcej niż 1/12
kwoty zmniejszającej podatek, jeżeli podatnik złoży temu płatnikowi oświadczenie o
stosowaniu pomniejszenia.
2. Oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia podatnik może złożyć nie więcej niż trzem
płatnikom.
3. W oświadczeniu o stosowaniu pomniejszenia podatnik wskazuje, że płatnik jest
uprawniony do pomniejszenia zaliczki o kwotę stanowiącą:
1) 1/12 kwoty zmniejszającej podatek albo
2) 1/24 kwoty zmniejszającej podatek, albo
3) 1/36 kwoty zmniejszającej podatek.
4. W przypadkach, o których mowa w art. 33, art. 34 ust. 2, art. 35 ust. 1 pkt 5 i 6 oraz
art. 42e, płatnik pomniejsza zaliczkę o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej
podatek, chyba że podatnik złoży temu płatnikowi oświadczenie, o którym mowa w
ust. 3 pkt 2 i 3, albo wniosek o rezygnację ze stosowania pomniejszenia.
5. W przypadku uzyskiwania w danym miesiącu przychodów od więcej niż jednego
płatnika podatnik może złożyć oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia, jeżeli:
1) łączna kwota pomniejszenia stosowana przez wszystkich płatników w tym miesiącu
nie przekracza kwoty stanowiącej 1/12 kwoty zmniejszającej podatek oraz
2) w roku podatkowym podatnik za pośrednictwem płatnika nie skorzystał w pełnej
wysokości z pomniejszenia kwoty zmniejszającej podatek, w tym również gdy złożył
wniosek o niepobieranie zaliczek w danym roku podatkowym, o którym mowa w art.
31c.
6. W przypadku uzyskiwania przez podatnika w danym miesiącu od tego samego
płatnika przychodów z różnych tytułów płatnik stosuje do tych przychodów złożone
oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia, przy czym łączna kwota pomniejszenia
zastosowana w tym miesiącu przez tego płatnika nie może przekroczyć kwoty
wskazanej w tym oświadczeniu.
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 107 Art. 31c.
1. Płatnik nie pobiera zaliczek, o których mowa w art. 32–35 i art. 41 ust. 1, jeżeli
podatnik złoży temu płatnikowi wniosek o niepobieranie zaliczek w danym roku
podatkowym.
2. Podatnik może złożyć wniosek o niepobieranie zaliczek w danym roku podatkowym,
jeżeli przewiduje, że uzyskane przez niego dochody podlegające opodatkowaniu na
zasadach określonych w art. 27 nie przekroczą w roku podatkowym kwoty 30 000 zł.
3. W przypadku uzyskania przez podatnika, o którym mowa w ust. 1, dochodów
podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 przekraczających
u tego płatnika w roku podatkowym kwotę 30 000 zł, płatnik oblicza zaliczki bez
pomniejszania, o którym mowa w art. 31b.>

[Art. 32.
1. Zaliczki, o których mowa w art. 31, za miesiące od stycznia do grudnia, z zastrzeżeniem ust.
1a, wynoszą:
1) za miesiące, w których dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy
nie przekroczył kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali - 17%
dochodu uzyskanego w danym miesiącu;
2) za miesiąc, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy
przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali - 17% od tej
części dochodu uzyskanego w tym miesiącu, która nie przekroczyła tej kwoty, i 32% od
nadwyżki ponad kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali;
3) za miesiące następujące po miesiącu, o którym mowa w pkt 2 - 32% dochodu uzyskanego w
danym miesiącu.
1a.

301

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

dochody łącznie z małżonkiem, a za rok podatkowy przewidywane, określone w
oświadczeniu:
1) dochody podatnika nie przekroczą górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej,
o której mowa w art. 27 ust. 1, a małżonek nie uzyskuje żadnych dochodów - zaliczki za
wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 17% dochodu uzyskanego w danym
miesiącu i są dodatkowo pomniejszane za każdy miesiąc o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty
zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej;
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której mowa w art. 27 ust. 1, a małżonek nie uzyskuje żadnych dochodów lub dochody
małżonka mieszczą się w niższym przedziale skali podatkowej, zaliczki za wszystkie
miesiące roku podatkowego wynoszą 17% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.
1b. Płatnicy, którym podatnik złożył oświadczenie wymienione w ust. 1a, pobierają zaliczki
według zasad określonych w ust. 1a pkt 1 i 2 począwszy od miesiąca następującego po
miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie.
1c.

302

W razie faktycznej zmiany stanu upoważniającego do obniżki zaliczek lub utraty

możliwości do opodatkowania dochodów zgodnie z art. 6 ust. 2, podatnik jest
zobowiązany poinformować o tym płatnika; w tym przypadku od miesiąca następującego
po miesiącu, w którym podatnik przestał spełniać warunki do obniżki zaliczek, zaliczki są
pobierane według zasad określonych w ust. 1.
1d. (uchylony).
1e.

303

(uchylony).

1f.

304

Jeżeli podatnik złoży płatnikowi sporządzony na piśmie wniosek o pobór zaliczek bez

stosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 lub miesięcznych
kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1, płatnik pobiera
zaliczki bez stosowania tego zwolnienia lub tych kosztów najpóźniej od miesiąca
następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek. Wniosek ten składa się odrębnie
dla każdego roku podatkowego.
1g.

305

Płatnik przy poborze zaliczki na podatek uwzględnia zwolnienie, o którym mowa w

art. 21 ust. 1 pkt 152-154, jeżeli podatnik złoży płatnikowi sporządzone na piśmie
oświadczenie, że spełnia warunki do stosowania tych zwolnień. W oświadczeniu
dotyczącym spełnienia warunków do stosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust.
1 pkt 152, podatnik wskazuje również rok rozpoczęcia i zakończenia stosowania
zwolnienia przez płatnika. Płatnik stosuje zwolnienie najpóźniej od miesiąca
następującego po miesiącu, w którym otrzymał oświadczenie, nie dłużej niż do upływu
terminu wskazanego przez podatnika. Jeżeli podatnik powiadomi płatnika o zmianie stanu
faktycznego wynikającego z oświadczenia, płatnik nie uwzględnia zwolnienia najpóźniej
od kolejnego miesiąca, w którym otrzymał powiadomienie.
1h.

306

Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1g, jest składane pod rygorem

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia i zawiera klauzulę o
następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
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składanie fałszywych oświadczeń.
2. Za dochód, o którym mowa w ust. 1 i 1a, uważa się uzyskane w ciągu miesiąca przychody w
rozumieniu art. 12 oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez
płatnika, po odliczeniu kosztów uzyskania w wysokości określonej w art. 22 ust. 2 pkt 1
albo 3 lub w ust. 9 pkt 1-3 oraz po odliczeniu potrąconych przez płatnika w danym
miesiącu składek na ubezpieczenie społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b
lub pkt 2a. Jeżeli świadczenia w naturze, świadczenia ponoszone za podatnika lub inne
nieodpłatne świadczenia przysługują podatnikowi za okres dłuższy niż miesiąc, przy
obliczaniu zaliczek za poszczególne miesiące przyjmuje się ich wartość w wysokości
przypadającej na jeden miesiąc. Jeżeli nie jest możliwe określenie, jaka część tych
świadczeń przypada na jeden miesiąc, a doliczenie całej wartości w miesiącu ich
uzyskania spowodowałoby niewspółmiernie wysoką zaliczkę w stosunku do wypłaty
pieniężnej, zakład pracy, na wniosek podatnika, ograniczy pobór zaliczki za dany miesiąc
i pobierze pozostałą część zaliczki w następnych miesiącach roku podatkowego.
2a.

307

Za miesiące, w których podatnik uzyskał w tym zakładzie pracy przychody ze stosunku

służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy w
wysokości wynoszącej od 5701 zł do 11 141 zł, które podlegają opodatkowaniu na
zasadach określonych w art. 27, płatnik pomniejsza dochód ustalony zgodnie z ust. 2 o
kwotę ulgi dla pracowników, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2aa, w wysokości
obliczonej według wzoru:
1) (A × 6,68% - 380,50 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 5701 zł i
nieprzekraczającego kwoty 8549 zł,
2) (A × (-7,35%) + 819,08 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 8549 zł i nieprzekraczającego kwoty
11 141 zł
- w którym A oznacza uzyskane w ciągu miesiąca przychody ze stosunku służbowego, stosunku
pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, które podlegają opodatkowaniu
zgodnie z art. 27.
2b.

308

Jeżeli podatnik złoży sporządzony na piśmie wniosek o niepomniejszanie dochodu o

kwotę ulgi dla pracowników na podstawie ust. 2a, płatnik nie pomniejsza dochodu
najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek. Wniosek
ten składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego.
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309

Zaliczkę obliczoną w sposób określony w ust. 1, 1a, 2 i 2a zmniejsza się o kwotę

stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale skali
podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, jeżeli pracownik przed pierwszą wypłatą
wynagrodzenia w roku podatkowym złoży zakładowi pracy oświadczenie według
ustalonego wzoru, w którym stwierdzi, że:
1) nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika;
2) nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej
spółdzielni zajmującej się produkcją rolną;
3) nie osiąga dochodów, od których jest obowiązany opłacać zaliczki na podstawie art. 44
ust. 3;
4) nie otrzymuje świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z Funduszu
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
5) ten zakład pracy jest właściwy do stosowania tego zmniejszenia.
3a. Oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, nie składa się, jeżeli stan faktyczny wynikający z
oświadczenia złożonego w latach poprzednich nie uległ zmianie.
3b.

310

(uchylony).

4. Zakład pracy nie zmniejsza zaliczki w sposób określony w ust. 3, jeżeli podatnik
powiadomił go o zmianach stanu faktycznego wynikającego z oświadczenia.
5. Zakład pracy przy obliczaniu zaliczki stosuje koszty uzyskania przychodów określone w art.
22 ust. 2 pkt 3, jeżeli pracownik złoży oświadczenie o spełnieniu warunku określonego w
tym przepisie; przepisy ust. 3a i 4 stosuje się odpowiednio.
6.

311

Zakład pracy nie pobiera zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych

przez pracownika z pracy wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod
warunkiem że dochody te podlegają lub będą podlegać opodatkowaniu poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. Na wniosek podatnika zakład pracy pobiera zaliczki na podatek
dochodowy, stosownie do przepisów ust. 1-1c, 1f-3a, 4 i 5, z uwzględnieniem art. 27 ust. 9
i 9a.
7.

312

Zakład pracy przy obliczaniu zaliczki nie stosuje kosztów uzyskania przychodów

określonych w art. 22 ust. 9 pkt 1-3 od miesiąca, w którym otrzymał sporządzone na
piśmie oświadczenie pracownika o rezygnacji z ich stosowania, albo od następnego
miesiąca, jeżeli w miesiącu, w którym otrzymał oświadczenie, nie miał możliwości
pobrania zaliczki bez zastosowania tych kosztów. Oświadczenie to składa się odrębnie dla
każdego roku podatkowego.]
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1. Zakłady pracy będące osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami
organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej są obowiązane jako płatnicy
obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które
uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, z
pracy nakładczej lub ze spółdzielczego stosunku pracy, z zasiłków pieniężnych z
ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakłady pracy lub z tytułu udziału w
nadwyżce bilansowej wypłacanej w spółdzielniach pracy.
2. Zaliczki za miesiące od stycznia do grudnia wynoszą:
1) za miesiące, w których dochód podatnika uzyskany od początku roku od danego
płatnika nie przekroczył kwoty 120 000 zł – 12% dochodu uzyskanego w danym
miesiącu;
2) za miesiąc, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku od danego
płatnika przekroczył kwotę 120 000 zł – 12% od tej części dochodu uzyskanego w
tym miesiącu, która nie przekroczyła tej kwoty, i 32% od nadwyżki ponad kwotę 120
000 zł;
3) za miesiące następujące po miesiącu, o którym mowa w pkt 2 – 32% dochodu
uzyskanego w danym miesiącu od danego płatnika.
3. Jeżeli podatnik złoży płatnikowi oświadczenie, że za dany rok zamierza opodatkować
dochody w sposób określony w art. 6 ust. 2 albo 4d, a za rok podatkowy
przewidywane, określone w oświadczeniu:
1) dochody podatnika nie przekroczą kwoty 120 000 zł, a małżonek lub dziecko nie
uzyskują żadnych dochodów, które łączy się z dochodami podatnika – zaliczki za
wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 12% dochodu uzyskanego w danym
miesiącu od tego płatnika i są dodatkowo pomniejszane za każdy miesiąc o kwotę
stanowiącą:
a) 1/12 kwoty zmniejszającej podatek – w przypadku oświadczenia dotyczącego
opodatkowania dochodów na zasadach określonych w art. 6 ust. 2 albo ust. 4d pkt 1,
b) 1/24 kwoty zmniejszającej podatek – w przypadku oświadczenia dotyczącego
opodatkowania dochodów na zasadach określonych w art. 6 ust. 4d pkt 2;
2) dochody podatnika przekroczą kwotę 120 000 zł, a dochody małżonka lub dziecka,
które łączy się z dochodami podatnika, nie przekraczają tej kwoty – zaliczki za
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miesiącu od tego płatnika.
4. Za dochód, o którym mowa w ust. 2 i 3, uważa się uzyskane w ciągu miesiąca
przychody, o których mowa w ust. 1, po odliczeniu kosztów uzyskania w wysokości
określonej w art. 22 ust. 2 pkt 1 albo 3 lub ust. 9 pkt 1–3 oraz po odliczeniu
potrąconych przez płatnika w danym miesiącu składek na ubezpieczenie społeczne, o
których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b lub pkt 2a.
5. Jeżeli świadczenia w naturze, świadczenia ponoszone za podatnika lub inne
nieodpłatne świadczenia przysługują podatnikowi za okres dłuższy niż miesiąc, przy
obliczaniu zaliczek za poszczególne miesiące przyjmuje się ich wartość w wysokości
przypadającej na jeden miesiąc. Jeżeli nie jest możliwe określenie, jaka część tych
świadczeń przypada na jeden miesiąc, a doliczenie całej wartości w miesiącu ich
uzyskania spowodowałoby niewspółmiernie wysoką zaliczkę w stosunku do wypłaty
pieniężnej, płatnik, na wniosek podatnika, ograniczy pobór zaliczki za dany miesiąc i
pobierze pozostałą część zaliczki w następnych miesiącach roku podatkowego.
6. Jeżeli podatnik złoży płatnikowi wniosek o obliczanie zaliczek bez stosowania
zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 lub miesięcznych kosztów
uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1 lub 3, płatnik oblicza
zaliczki bez stosowania tego zwolnienia lub tych kosztów.
7. Jeżeli podatnik złoży płatnikowi oświadczenie o spełnieniu warunku określonego w
art. 22 ust. 2 pkt 3, płatnik oblicza zaliczki, stosując koszty uzyskania przychodów
określone w tym przepisie.
8. Jeżeli podatnik złoży płatnikowi wniosek o rezygnację ze stosowania kosztów
uzyskania przychodów określonych w art. 22 ust. 9 pkt 1–3, płatnik oblicza zaliczki,
nie stosując tych kosztów.
9. Płatnik nie pobiera zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych przez
podatnika z pracy wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod
warunkiem że dochody te podlegają lub będą podlegać opodatkowaniu poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na wniosek podatnika płatnik pobiera zaliczki
na podatek dochodowy zgodnie z ust. 2–8, z uwzględnieniem art. 27 ust. 9 i 9a.>
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1. Rolnicze spółdzielnie produkcyjne oraz inne spółdzielnie zajmujące się produkcją rolną są
obowiązane jako płatnicy pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od
dokonywanych na rzecz członków spółdzielni lub ich domowników wypłat z tytułu
dniówek obrachunkowych, udziału w dochodzie podzielnym spółdzielni, a także
uzyskiwanych od spółdzielni przez te osoby zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia
społecznego.
[2. Zaliczki, o których mowa w ust. 1, za miesiące od stycznia do grudnia ustala się w sposób
określony w art. 32 ust. 1-1c, odejmując kwotę obliczoną zgodnie z art. 32 ust. 3
miesięcznie.]
<2. Zaliczki za miesiące od stycznia do grudnia oblicza się w sposób określony w art. 32
ust. 2 albo 3.>
3. Dla obliczenia zaliczek od wypłat z tytułu dniówek obrachunkowych do opodatkowania
przyjmuje się ich część ustaloną w takim stosunku procentowym, w jakim pozostawał w
roku poprzedzającym rok podatkowy udział dochodu zwolnionego od podatku
dochodowego od osób prawnych, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych, w ogólnej kwocie wypłat z tytułu dniówek
obrachunkowych, pomniejszoną o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o
których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, obliczonych od przychodu podlegającego
opodatkowaniu. Jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy nie wystąpił dochód
określony w zdaniu poprzednim, płatnicy, o których mowa w ust. 1, nie potrącają w roku
podatkowym zaliczek na podatek dochodowy.
3a.

314

(uchylony).

4. Po zakończeniu roku podatkowego płatnicy, o których mowa w ust. 1, określają za ten rok,
według zasad wynikających z ust. 3, udział dochodu zwolnionego od podatku
dochodowego od osób prawnych w ogólnej kwocie wypłat z tytułu dniówek
obrachunkowych oraz kwoty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
obliczonych od przychodów podlegających opodatkowaniu i rozliczają podatek zgodnie z
art. 38-40.
5. W ewidencji księgowej dochodów i kosztów, prowadzonej przez rolnicze spółdzielnie
produkcyjne lub inne spółdzielnie zajmujące się produkcją rolną, powinny być
wyodrębnione dochody i koszty dotyczące produkcji rolniczej roślinnej i zwierzęcej
niepolegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej.
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5, stosuje się odpowiednio zasady obowiązujące przy ewidencjonowaniu dochodów i
kosztów z całokształtu działalności spółdzielni.

Art. 34.
1. Organy rentowe są obowiązane jako płatnicy pobierać zaliczki miesięczne od wypłacanych
bezpośrednio przez te organy emerytur i rent, świadczeń przedemerytalnych i zasiłków
przedemerytalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, zasiłków pieniężnych z
ubezpieczenia społecznego, rent strukturalnych, rent socjalnych oraz rodzicielskich
świadczeń uzupełniających.
1a. Płatnik nie pobiera zaliczek na podatek od dochodów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt
100, jeżeli podatnik przedłoży płatnikowi dokumenty określone w tym przepisie.
[2.

315

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

sposób określony w art. 32 ust. 1-1c, odejmując kwotę obliczoną zgodnie z art. 32 ust. 3
miesięcznie.]
<2. Zaliczki, z wyjątkiem zaliczek od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
za miesiące od stycznia do grudnia oblicza się w sposób określony w art. 32 ust. 2
albo 3.>
[2a. Organ rentowy na sporządzony na piśmie wniosek podatnika oblicza i pobiera zaliczki
na podatek dochodowy w ciągu roku bez pomniejszania o kwotę określoną w art. 32 ust. 3
od miesiąca, w którym otrzymał wniosek, albo od następnego miesiąca, jeżeli w miesiącu,
w którym otrzymał wniosek, nie miał możliwości jego uwzględnienia. Wniosek ten dotyczy
również kolejnych lat podatkowych, chyba że podatnik wycofa wniosek.
2b. W przypadku wycofania wniosku, o którym mowa w ust. 2a, organ rentowy pomniejsza
zaliczkę o kwotę określoną w art. 32 ust. 3 od miesiąca, w którym nastąpiło wycofanie
wniosku, albo od następnego miesiąca, jeżeli w miesiącu, w którym nastąpiło wycofanie
wniosku, nie miał takiej możliwości.]
[3. Zaliczkę, o której mowa w ust. 1, od zasiłków z ubezpieczenia społecznego wypłaconych
bezpośrednio przez organ rentowy pobiera się, stosując najniższą stawkę podatkową
określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.]
<3. Zaliczkę od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego oblicza się, stosując
stawkę podatku w wysokości 12%.>
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art. 32 ust. 3, jeżeli:
1) wypłata zasiłków dotyczy okresu pełnego miesiąca kalendarzowego i związana jest z
pozostawaniem w stosunku służbowym, w stosunku pracy, pracy nakładczej lub
spółdzielczym stosunku pracy oraz
2) łącznie z dokumentacją uzasadniającą wypłatę zasiłków organowi rentowemu złożone
zostanie przez zasiłkobiorcę oświadczenie według ustalonego wzoru, w którym stwierdzi,
że w okresie zasiłkowym:
a) nie otrzymuje emerytury, renty lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego za
pośrednictwem płatnika,
b) nie osiąga innych dochodów poza dochodami uzyskiwanymi w zakładzie pracy, w którym
ubezpieczenie z tytułu zatrudnienia jest podstawą powstania prawa do zasiłku,
c) zakład pracy, o którym mowa pod lit. b, oblicza zaliczki od dochodów pracownika w
sposób określony w art. 32 ust. 3,
d) nie otrzymuje świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z Funduszu
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
Przepis art. 32 ust. 4 stosuje się odpowiednio.]
4a.

317

(uchylony).

<4b. Płatnik stosuje zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148, jeżeli podatnik
złoży płatnikowi wniosek o obliczanie zaliczek z uwzględnieniem tego zwolnienia.>
5. (uchylony).
[6. W przypadku wypłaty zasiłków bezpośrednio przez organ rentowy po ustaniu zatrudnienia,
zasady określone w ust. 3 i 4 oraz w art. 32 ust. 3 stosuje się odpowiednio.]
7. Organy rentowe są obowiązane sporządzić i przekazać roczne obliczenie podatku, według
ustalonego wzoru, podatnikom uzyskującym dochód z emerytur i rent, rent strukturalnych,
rent

socjalnych,

świadczeń

przedemerytalnych,

zasiłków

przedemerytalnych,

nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych i rodzicielskich świadczeń uzupełniających
oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego właściwy według miejsca zamieszkania
podatnika naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania, a w przypadku
podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego
właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych naczelnik urzędu skarbowego
wykonuje swoje zadania; obowiązek ten nie dotyczy podatników:
1) w stosunku do których ustał obowiązek poboru zaliczek;
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318

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

podatnik przed końcem roku podatkowego złoży oświadczenie o rezygnacji z zamiaru
opodatkowania w sposób określony w art. 6 ust. 2;]
<2) którym zaliczki były ustalane w sposób określony w art. 32 ust. 3, chyba że podatnik
przed końcem roku podatkowego złoży oświadczenie o rezygnacji z zamiaru
opodatkowania jego dochodów w sposób określony w art. 6 ust. 2 albo 4d;>
3) w stosunku do których, na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, zwolniono organ
rentowy w całości lub w części z obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy;
4) którym nie pobierano zaliczek na podatek dochodowy stosownie do postanowień umów o
unikaniu podwójnego opodatkowania;
[5) którzy przed końcem roku podatkowego złożyli organowi rentowemu wniosek o
niesporządzanie rocznego obliczenia podatku;]
<5) którzy złożyli organowi rentowemu wniosek o niesporządzanie rocznego obliczenia
podatku i nie wycofali go przed końcem roku podatkowego;>
6) u których suma zaliczek pobranych w roku podatkowym przewyższa kwotę podatku
obliczonego przez organ rentowy za ten rok[.] <;>
<7) którym przy obliczaniu zaliczki zastosowano pomniejszenie, o którym mowa w art.
31b ust. 3 pkt 2 lub 3.>
[7a. Wniosek, o którym mowa w ust. 7 pkt 5, dotyczy również kolejnych lat podatkowych,
chyba że przed upływem roku podatkowego podatnik wycofa wniosek o niesporządzanie
rocznego obliczenia podatku.]
8. W przypadku gdy organ rentowy nie jest obowiązany do dokonania rocznego obliczenia
podatku, o którym mowa w ust. 7, sporządza imienną informację o wysokości uzyskanego
dochodu, według ustalonego wzoru, i przekazuje podatnikowi oraz urzędowi
skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według
miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o
których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik
urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje
swoje zadania. Informację, o której mowa w zdaniu pierwszym, organ rentowy sporządza
również w przypadku, gdy dokonuje wypłaty świadczeń określonych w [art. 21 ust. 1 pkt
2, 75 i 100] <art. 21 ust. 1 pkt 2, 75, 100, 148 i 152–154>.
9. Jeżeli podatnik poza dochodami uzyskanymi od organu rentowego:
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oraz art. 30e,
2) nie korzysta z odliczeń, z zastrzeżeniem ust. 10-10b,
[3) nie korzysta z możliwości łącznego opodatkowania jego dochodów z dochodami
małżonka,]
<3) nie korzysta z możliwości opodatkowania jego dochodów w sposób określony w art. 6
ust. 2 albo 4d,>
4) nie uzyskał dochodów powodujących obliczenie należnego podatku w sposób określony w
art. 27 ust. 8,
5) (uchylony),
6) 320 nie ma obowiązku doliczenia kwot uprzednio odliczonych
-

321

podatek wynikający z rozliczenia rocznego jest podatkiem należnym od podatnika za

dany rok, chyba że właściwy organ wyda decyzję określającą wysokość zobowiązania
podatkowego w innej wysokości.
10. Jeżeli podatnik dokonał zwrotu nienależnie pobranych emerytur i rent lub zasiłków z
ubezpieczenia

społecznego,

przedemerytalnych,

zasiłków

rent

strukturalnych,

rent

przedemerytalnych,

socjalnych,

nauczycielskich

świadczeń
świadczeń

kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających, otrzymanych bezpośrednio
z tego organu, a obowiązek poboru zaliczek przez ten organ trwa - organ rentowy
odejmuje od dochodu kwoty zwrotów dokonanych w roku podatkowym przy ustalaniu
wysokości zaliczek oraz w rocznym obliczeniu dochodu, zamieszczając na tym
rozliczeniu odpowiednie informacje.
10a. W przypadku przyznania podatnikowi prawa do emerytury, renty z tytułu niezdolności
do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej, renty strukturalnej lub
zasiłków z ubezpieczenia społecznego, za okres, za który podatnik pobierał świadczenie z
innego organu rentowego w wysokości uwzględniającej zaliczkę na podatek i składkę na
ubezpieczenie zdrowotne - organ rentowy odejmuje te kwoty od przyznanego świadczenia
przy ustalaniu wysokości zaliczek oraz w rocznym obliczeniu podatku, zamieszczając na
tym rozliczeniu odpowiednie informacje.
10b. W przypadku przyznania podatnikowi prawa do emerytury, renty z tytułu niezdolności
do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, zasiłków z ubezpieczenia społecznego lub
renty rodzinnej, za okres, za który podatnik pobierał zasiłek, dodatek szkoleniowy,
stypendium albo inne świadczenie pieniężne z tytułu pozostawania bez pracy,
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 118 nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, zasiłek przedemerytalny lub świadczenie
przedemerytalne, pobrane z tego tytułu kwoty w wysokości uwzględniającej zaliczkę na
podatek i składkę na ubezpieczenie zdrowotne - organ rentowy odejmuje od przyznanego
świadczenia przy ustalaniu wysokości zaliczek oraz w rocznym obliczeniu podatku,
zamieszczając na tym rozliczeniu odpowiednie informacje.
11.
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(uchylony).

12. Różnicę między podatkiem wynikającym z rocznego obliczenia podatku a sumą zaliczek
pobranych za miesiące od stycznia do grudnia pobiera się z dochodu za marzec lub
kwiecień roku następnego. Pobraną różnicę płatnicy wpłacają na rachunek urzędu
skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według
siedziby płatnika wykonuje swoje zadania, łącznie z zaliczkami za te miesiące.
13. Organ rentowy jest obowiązany:
1) pobrać różnicę, o której mowa w ust. 12, z dochodu za miesiąc, za który pobrana została
ostatnia zaliczka - w przypadku gdy stosunek uzasadniający pobór zaliczek ustał w
styczniu albo w lutym, albo
2) sporządzić i przekazać imienną informację o wysokości uzyskanego dochodu - w
przypadku gdy nie ma możliwości pobrania różnicy, o której mowa w ust. 12, zgodnie z
pkt 1.
14. Imienna informacja o wysokości uzyskanego dochodu przekazana na podstawie ust. 13
pkt 2 zastępuje roczne obliczenie podatku. W takim przypadku organ rentowy informuje
podatnika o przyczynie i skutkach przekazania imiennej informacji o wysokości
uzyskanego dochodu.
[Art. 35.
1. Do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy są obowiązane:
1) osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z
zagranicy - od wypłacanych przez nie emerytur i rent,
2) uczelnie, federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, instytuty naukowe
Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe
utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zakłady pracy oraz inne jednostki organizacyjne - od wypłacanych przez nie
stypendiów,
3) organy zatrudnienia - od świadczeń wypłacanych z Funduszu Pracy,
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Świadczeń Pracowniczych,
4) areszty śledcze oraz zakłady karne - od należności za pracę przypadającej tymczasowo
aresztowanym oraz skazanym,
5) spółdzielnie - od oprocentowania wkładów pieniężnych członków spółdzielni, zaliczonego
w ciężar kosztów spółdzielni,
6) oddziały Agencji Mienia Wojskowego - od wypłacanych żołnierzom świadczeń pieniężnych
wynikających z przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
7) centrum integracji społecznej - od wypłacanych świadczeń integracyjnych i motywacyjnej
premii integracyjnej, przyznanych na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o
zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 176),
8) podmioty przyjmujące na praktykę absolwencką lub staż uczniowski - od świadczeń
pieniężnych wypłacanych z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, o których mowa w
ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich lub odbywania stażu
uczniowskiego, o którym mowa w art. 121a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo
oświatowe,
9) (uchylony)
- pomniejszonych o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w
art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b.
2. (uchylony).
3.
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Zaliczki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 7, za miesiące od stycznia do grudnia

ustala się w sposób określony w art. 32 ust. 1-1c, z tym że w przypadku poboru zaliczek od
emerytur i rent z zagranicy stosuje się postanowienia umowy o unikaniu podwójnego
opodatkowania, zawartej z państwem, z którego pochodzą te emerytury i renty.
3a. Podatnik przy odbiorze emerytury lub renty, o której mowa w ust. 3, może wpłacić
płatnikowi ustaloną zaliczkę w złotych. Wpłatę tę uznaje się za zaliczkę potrąconą przez
płatnika.
4.

324

Zaliczkę obliczoną w sposób określony w ust. 3 zmniejsza się o kwotę, o której mowa w

art. 32 ust. 3, jeżeli zaliczkę pobierają płatnicy określeni w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 7, a podatnik
przed pierwszą wypłatą należności w roku podatkowym lub przed upływem miesiąca, w
którym zaczął osiągać takie dochody, złoży płatnikowi oświadczenie według ustalonego
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5.

Zaliczkę od przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 3a, pobiera się, stosując

najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1,
pomniejszoną o kwotę, o której mowa w art. 32 ust. 3.
6. Zaliczkę od przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 5, 6 i 8, pobiera się, stosując
najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.
6a. Do poboru zaliczek, o których mowa w ust. 1 pkt 8, przepis art. 32 ust. 1f stosuje się
odpowiednio.
326

6b.

Jeżeli podatnik złoży płatnikowi sporządzony na piśmie wniosek o niepobieranie

zaliczek od przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 5, 6 i 8, płatnik nie pobiera zaliczek
najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek. Prawo do
złożenia wniosku przysługuje podatnikowi, którego roczne dochody nie przekroczą ilorazu
kwoty zmniejszającej podatek i najniższej stawki podatku, określonych w pierwszym
przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz który poza dochodami od
tego płatnika podatnik nie uzyskuje innych dochodów, od których zaliczki na podatek
obliczane są z uwzględnieniem pomniejszenia, o którym mowa w art. 32 ust. 3, lub są
opłacane na podstawie art. 44 ust. 3. Wniosek, o którym mowa w zdaniu pierwszym,
podatnik składa odrębnie dla każdego roku podatkowego.
7. (uchylony).
8. (uchylony).
9.

327

(uchylony).

10. Płatnicy stypendiów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b, są obowiązani sporządzić
informację o wysokości wypłaconego stypendium, według ustalonego wzoru, i przesłać ją
podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu
skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania.
11. (uchylony).]
<Art. 35.
1. Do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy są obowiązane:
1) osoby prawne i ich jednostki organizacyjne – od wypłacanych przez nie emerytur i
rent z zagranicy,
2) osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, zakłady pracy oraz inne jednostki
organizacyjne – od wypłacanych przez nie stypendiów,
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tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
4) centra integracji społecznej – od wypłacanych świadczeń integracyjnych i
motywacyjnej premii integracyjnej, przyznanych na podstawie ustawy z dnia 13
czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 176 oraz z 2022 r.
poz. 218),
5) organy zatrudnienia – od świadczeń wypłacanych z Funduszu Pracy,
6) wojewódzkie

urzędy

pracy

–

od

świadczeń

wypłacanych

z

Funduszu

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
7) spółdzielnie – od oprocentowania wkładów pieniężnych członków spółdzielni,
zaliczonego w ciężar kosztów spółdzielni,
8) oddziały Agencji Mienia Wojskowego – od wypłacanych żołnierzom świadczeń
pieniężnych wynikających z przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o
zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
9) podmioty przyjmujące na praktykę absolwencką lub staż uczniowski – od świadczeń
pieniężnych wypłacanych z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, o których
mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich, lub odbywania
stażu uczniowskiego, o którym mowa w art. 121a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –
Prawo oświatowe
– pomniejszonych o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których
mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b.
2. Zaliczki, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4, za miesiące od stycznia do grudnia ustala
się w sposób określony w art. 32 ust. 2 albo 3, z tym że w przypadku poboru zaliczek
od emerytur i rent z zagranicy stosuje się postanowienia umowy o unikaniu
podwójnego opodatkowania, zawartej z państwem, z którego pochodzą te emerytury
i renty.
3. Podatnik przy odbiorze emerytury lub renty, o której mowa w ust. 2, może wpłacić
płatnikowi ustaloną zaliczkę w złotych. Wpłatę tę uznaje się za zaliczkę potrąconą
przez płatnika.
4. Zaliczkę od przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 5–9, oblicza się, stosując stawkę
podatku w wysokości 12%.
5. Do poboru zaliczek, o których mowa w ust. 1 pkt 9, przepis art. 32 ust. 6 stosuje się
odpowiednio.
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sporządzić informację o wysokości wypłaconego stypendium, według ustalonego
wzoru, i przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego
naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika
wykonuje swoje zadania.>
[Art. 36.
W stosunku do podatników, którzy osiągają wyłącznie przychody z tytułu emerytur i rent
niepodlegających podwyższeniu stosownie do art. 55 ust. 6, przy ustalaniu zaliczki oraz
dokonywaniu obliczenia rocznego stosuje się odpowiednio przepis art. 27 ust. 2, z tym że
zaliczkę ustala się w wysokości nadwyżki ponad 1/12 kwoty określonej w tym przepisie.]

Art. 38.
1. Płatnicy, o których mowa w [art. 31 i art. 33-35] <art. 32–35>, przekazują, z
zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do 20 dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu
skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według
miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą
fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada
siedziby. Jeżeli między kwotą potrąconego podatku a kwotą wpłaconego podatku
występuje różnica, należy ją wyjaśnić w deklaracji, o której mowa w ust. 1a.
1a. W terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o
których mowa w [art. 31 i art. 33-35] <art. 32–35>, są obowiązani przesłać do urzędu
skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według
miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą
fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada
siedziby, roczną deklarację, według ustalonego wzoru.
1b. W razie zaprzestania przez płatników, o których mowa w [art. 31 i art. 33-35] <art. 32–
35>, prowadzenia działalności przed końcem stycznia roku następującego po roku
podatkowym deklarację, o której mowa w ust. 1a, płatnik przekazuje w terminie do dnia
zaprzestania tej działalności.
2. Płatnicy będący:
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tytułów określonych w art. 12 oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
wypłacanych przez tych płatników:
a) za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód podatnika uzyskany
od początku roku u tego płatnika przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego
przedziału skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, przekazują:
– w 40% na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
– w 60% na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
b) za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód podatnika uzyskany od początku
roku u tego płatnika przekroczył kwotę, o której mowa w lit. a, przekazują na zasadach
określonych w ust. 1;
2) zakładami aktywności zawodowej kwoty pobranych zaliczek na podatek od przychodów z
tytułów określonych w art. 12 oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
wypłacanych przez tych płatników:
a) za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód podatnika uzyskany
od początku roku u tego płatnika przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego
przedziału skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, przekazują na zakładowy fundusz
aktywności,
b) za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód podatnika uzyskany od początku
roku u tego płatnika przekroczył kwotę, o której mowa w lit. a, przekazują na zasadach
określonych w ust. 1.
2a. Płatnicy, o których mowa w [art. 31] <art. 32>, którzy utracili status zakładu pracy
chronionej, zatrudniający osoby niepełnosprawne, kwoty pobranych zaliczek na podatek
od przychodów tych osób z tytułów określonych w art. 12 oraz od zasiłków pieniężnych z
ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez tych płatników tym osobom:
1) za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód osoby
niepełnosprawnej uzyskany od początku roku u tego płatnika przekroczył kwotę
stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali, o której mowa w art. 27 ust. 1,
przekazują w wysokości:
a) 25% na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych - w przypadku płatników
osiągających wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości od 25 do 30%,
b) 50% na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych - w przypadku płatników
osiągających wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości od 30 do 35%,
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osiągających wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości od 35 do 40%,
d) 100% na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych - w przypadku
płatników osiągających wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co
najmniej 40%
- w pozostałej części na zasadach określonych w ust. 1;
2) za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód osoby niepełnosprawnej uzyskany
od początku roku u tego płatnika przekroczył kwotę, o której mowa w pkt 1, kwoty
pobranych zaliczek na podatek płatnicy przekazują na zasadach określonych w ust. 1.
2b. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa w ust. 2a, ustala się na
podstawie art. 21 ust. 1 i 5 oraz art. 28 ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej.
2c. Przepisy ust. 2a i 2b stosuje się w okresie 5 lat, licząc od końca roku, w którym płatnik
utracił status zakładu pracy chronionej, jeżeli spełnia warunki określone w przepisach
ustawy o rehabilitacji zawodowej.
3. (uchylony).
4. (uchylony).
5. (uchylony).
Art. 39.
1. Płatnicy, o których mowa w [art. 31] <art. 32>, art. 33 i art. 35, są obowiązani przesłać
podatnikowi i urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego
właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w
przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy
pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób
zagranicznych wykonuje swoje zadania, imienne informacje sporządzone według
ustalonego wzoru. Informację, o której mowa w zdaniu pierwszym, sporządza się również
w przypadku dokonywania wypłaty świadczeń określonych w art. 21 ust. 1 pkt 46, 74,
148 i 152-154. W informacji tej wykazuje się również dochody zwolnione od podatku na
podstawie

umów

o

unikaniu

podwójnego

opodatkowania

lub

innych

umów

międzynarodowych.
2.

329

Jeżeli obowiązek poboru przez płatników, o których mowa w [art. 31] <art. 32>, art.

33 i art. 35, zaliczek na podatek ustał w ciągu roku, płatnicy na sporządzony na piśmie
wniosek podatnika, w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku, są obowiązani do
sporządzenia i przekazania podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy
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wykonuje swoje zadania, lub urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik
urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje
swoje zadania, imiennej informacji, o której mowa w ust. 1.
3. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki
organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązane
przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu
skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a
w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy
pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób
zagranicznych wykonuje swoje zadania, imienne informacje o wysokości dochodu, o
którym mowa w art. 30b ust. 2, sporządzone według ustalonego wzoru.
4.

330

Na sporządzony na piśmie wniosek podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, w

związku z zamiarem opuszczenia przez niego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
podmiot, o którym mowa w ust. 3, w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku, jest
obowiązany do sporządzenia i przesłania podatnikowi i urzędowi skarbowemu, przy
pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób
zagranicznych wykonuje swoje zadania, informacji, o której mowa w ust. 3.
4a. Informacje, o których mowa w ust. 3, sporządzane przez podmiot prowadzący rachunki
zbiorcze, nie obejmują dochodów wymienionych w art. 30b, uzyskanych z papierów
wartościowych zapisanych na tych rachunkach.
5. (uchylony).
Art. 40.
Podatnicy, o których mowa w [art. 31, 33, 34 i 35] <art. 32–35>, jeżeli osiągają inne
dochody, od których płatnicy nie mają obowiązku poboru zaliczek na podatek, są
obowiązani wpłacić zaliczki na podatek należny od tych dochodów według zasad
określonych w art. 44 ust. 3a.
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,
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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.

331

(uchylony).

1b. Do poboru zaliczek, o których mowa w ust. 1, przepis [art. 32 ust. 1f] <art. 32 ust. 6>
stosuje się odpowiednio.
[1c. Jeżeli podatnik złoży płatnikowi sporządzony na piśmie wniosek o niepobieranie zaliczek,
o których mowa w ust. 1, płatnik nie pobiera zaliczek najpóźniej od miesiąca
następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek. Prawo do złożenia wniosku
przysługuje podatnikowi, którego roczne dochody nie przekroczą ilorazu kwoty
zmniejszającej podatek i najniższej stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale
skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz który nie osiąga innych dochodów,
poza dochodami uzyskiwanymi od tego płatnika, od których zaliczki na podatek obliczane
są z uwzględnieniem pomniejszenia, o którym mowa w art. 32 ust. 3, lub są opłacane na
podstawie art. 44 ust. 3. Wniosek, o którym mowa w zdaniu pierwszym, podatnik składa
odrębnie dla każdego roku podatkowego.]
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.

333

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 sporządzonego na
piśmie oświadczenia, że należności te związane są z działalnością tego zakładu; przepis
art. 42 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).
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4.

334

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-13, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5,
10, 12 i 21.
4a. (uchylony).
4aa.

335

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, skalę działalności prowadzonej przez
płatnika oraz powiązanie w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 5 płatnika z podatnikiem.
4ab.

336

Spółki, które dokonują wypłaty należności z tytułu podzielonych zysków spółki

osiągniętych w okresie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek 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.

337

Spółka nabywająca udziały (akcje) w drodze wymiany, spółka przejmująca, spółka

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 odpowiednio w art. 24 ust. 5 pkt 7-8.
4ca. Spółka niebędąca osobą prawną jest obowiązana jako płatnik pobierać zryczałtowany
podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 13.
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
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wiążą się z papierami wartościowymi zapisanymi
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,
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Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, jeżeli rachunek, na którym zapisane są
papiery wartościowe, jest związany z działalnością tego zakładu.
4da.

339

W przypadkach, o których mowa w ust. 4d i 10, podmioty dokonujące wypłat

należności za pośrednictwem rachunków papierów wartościowych albo rachunków
zbiorczych są obowiązane do przekazania podmiotom prowadzącym te rachunki
informacji o występowaniu pomiędzy nimi a podatnikiem powiązań w rozumieniu art.
23m ust. 1 pkt 5 oraz przekroczeniu kwoty, o której mowa w ust. 12, co najmniej na 7 dni
przed dokonaniem wypłaty. Podmioty przekazujące tę informację są obowiązane do jej
aktualizacji przed dokonaniem wypłaty w przypadku wystąpienia zmiany okoliczności
objętych tą informacją.
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.
4f. Spółka nieruchomościowa, której udziały (akcje), ogół praw i obowiązków, tytuły
uczestnictwa lub prawa o podobnym charakterze są zbywane, jest obowiązana wpłacić na
rachunek właściwego urzędu skarbowego, jako płatnik, zaliczkę na podatek od dochodu z
tego tytułu w wysokości 19%, w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym powstał dochód, jeżeli:
1) stroną dokonującą zbycia jest podmiot niemający siedziby lub zarządu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub osoba fizyczna niemająca miejsca zamieszkania na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
2) przedmiotem transakcji zbycia są udziały (akcje) dające co najmniej 5% praw głosu w
spółce albo ogół praw i obowiązków dający co najmniej 5% prawa do udziału w zysku
spółki niebędącej osobą prawną, albo co najmniej 5% ogólnej liczby tytułów uczestnictwa
lub praw o podobnym charakterze, w spółce nieruchomościowej.
4g. Przepis ust. 4f stosuje się również w przypadku dokonania przez jeden podmiot więcej niż
jednej transakcji zbycia udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa
lub praw o podobnym charakterze w spółce nieruchomościowej, w okresie
nieprzekraczającym 12 miesięcy liczonych począwszy od ostatniego dnia miesiąca, w
którym nastąpiło pierwsze ich zbycie, jeżeli są spełnione warunki określone w tym
przepisie. W takim przypadku spółka nieruchomościowa jest obowiązana wpłacić zaliczkę
na podatek w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym suma
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dających prawa do udziału w zyskach w spółce niebędącej osobą prawną, albo tytułów
uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze, w okresie, o którym mowa w zdaniu
pierwszym, wyniosła co najmniej 5%.
4h. W przypadku nieposiadania przez spółkę nieruchomościową informacji o kwocie
transakcji zbycia zaliczkę na podatek, o której mowa w ust. 4f, ustala się w wysokości
19% wartości rynkowej zbywanych udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, tytułów
uczestnictwa albo praw o podobnym charakterze.
4i. Podatnik jest obowiązany przed terminem, o którym mowa w ust. 4f i ust. 4g zdaniu
drugim, przekazać płatnikowi kwotę zaliczki na podatek. W terminie wpłaty zaliczki na
podatek na rachunek właściwego urzędu skarbowego płatnik jest obowiązany przesłać
podatnikowi informację o wpłaconej zaliczce na podatek sporządzoną według ustalonego
wzoru.
4j.

340

(uchylony).

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.
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341

Podatnik uzyskujący dochód, o którym mowa w odpowiednio w art. 24 ust. 5 pkt 7-8

oraz art. 30a ust. 1 pkt 13, 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
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 3 ust. 1a, jeżeli
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.

342

Miejsce zamieszkania podatnika dla celów podatkowych może zostać potwierdzone

kopią certyfikatu rezydencji, jeżeli 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
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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.
11. Płatnicy przy obliczaniu zaliczki nie stosują kosztów uzyskania przychodów określonych
w art. 22 ust. 9 pkt 1-3, jeżeli podatnik złoży płatnikowi sporządzone na piśmie
oświadczenie o rezygnacji z ich stosowania. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu
poprzednim, składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego.
[11a. Płatnik przy poborze zaliczki na podatek uwzględnia zwolnienie, o którym mowa w art.
21 ust. 1 pkt 152-154, jeżeli podatnik złoży płatnikowi sporządzone na piśmie
oświadczenie, że spełnia warunki do stosowania tych zwolnień. W oświadczeniu
dotyczącym spełnienia warunków do stosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust.
1 pkt 152, podatnik wskazuje również rok rozpoczęcia i zakończenia stosowania
zwolnienia przez płatnika. Płatnik stosuje zwolnienie najpóźniej od miesiąca
następującego po miesiącu, w którym otrzymał oświadczenie, nie dłużej niż do upływu
terminu wskazanego przez podatnika. Jeżeli podatnik powiadomi płatnika o zmianie stanu
faktycznego wynikającego z oświadczenia, płatnik nie uwzględnia zwolnienia najpóźniej
od kolejnego miesiąca, w którym otrzymał powiadomienie.
11b. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 11a, jest składane pod rygorem odpowiedzialności
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia i zawiera klauzulę o następującej treści:
"Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.".
Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych oświadczeń.]
12.

346

Jeżeli łączna kwota dokonanych na rzecz podmiotu powiązanego wypłat (świadczeń)

lub postawionych do jego dyspozycji pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów
określonych w art. 29 ust. 1 pkt 1 i art. 30a ust. 1 pkt 1-5a przekracza w roku podatkowym
obowiązującym u wypłacającego te należności łącznie kwotę 2 000 000 zł na rzecz tego
samego podatnika, płatnik jest obowiązany pobierać zryczałtowany podatek dochodowy,
stosując stawki podatku określone w art. 29 ust. 1 pkt 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. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się do wypłat
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pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 30a ust. 1 pkt 4.
12a. Przez podmioty powiązane, o których mowa w ust. 12, rozumie się podmioty powiązane
w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4.
12b. Przepisu ust. 12 nie stosuje się w zakresie określonym w opinii o stosowaniu preferencji,
o której mowa w art. 41d.
12c. Jeżeli doszło do wypłaty należności, która bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych
nie została zakwalifikowana do należności wymienionych w art. 29 ust. 1 pkt 1 lub art.
30a ust. 1 pkt 1-5a, przepis ust. 12 stosuje się odpowiednio.
12d. W przypadkach, o których mowa w ust. 4d i ust. 10, ustalenia przekroczenia kwoty oraz
występowania powiązań, o których mowa w ust. 12, dokonuje podmiot prowadzący
rachunki papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze. Podmiot prowadzący rachunki
papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze nie uwzględnia kwot należności, od
których podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a.
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.

351

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 ust. 1 pkt 1 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 albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z
przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
16. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 15, składa kierownik jednostki w rozumieniu art. 3
ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości, a w przypadku gdy jednostką kieruje organ
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dopuszczalne złożenie tego oświadczenia przez pełnomocnika.
17.

354

Oświadczenie, o którym mowa w ust. 15, płatnik jest obowiązany złożyć do organu

podatkowego wskazanego w art. 44f ust. 15, nie później niż do dnia wpłaty podatku za
miesiąc, w którym doszło do przekroczenia kwoty określonej w ust. 12, przy czym
wykonanie tego obowiązku po dokonaniu wypłaty (świadczenia) lub postawieniu do
dyspozycji pieniędzy lub wartości pieniężnych nie zwalnia płatnika z obowiązku
dochowania należytej staranności przed ich dokonaniem lub postawieniem do dyspozycji.
18.

355

(uchylony).

19.

356

(uchylony).

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 ust. 1 pkt 1 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
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 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
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ust. 12, wraz z odsetkami za zwłokę.
23.

358

Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 21, stosuje się odpowiednio przepis ust. 16.

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. Zdania pierwszego nie stosuje się do Skarbu Państwa będącego emitentem
obligacji.
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.

360

Oświadczenia, o których mowa w ust. 15, 21 i 25, składa się w postaci elektronicznej

odpowiadającej strukturze logicznej dostępnej w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów
publicznych.
28.

361

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,

sposób przesyłania oświadczeń, o których mowa w ust. 15, 21 i 25, 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.
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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.

Art. 41a.
Płatnicy, o których mowa w [art. 31, art. 33-35] <art. 32–35> i art. 41 ust. 1, na wniosek
podatnika obliczają i pobierają w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy, stosując
zamiast najniższej stawki określonej w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, wyższą
stawkę podatkową określoną w tej skali.

Art. 41b.
Jeżeli podatnik dokonał zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły
dochód podlegający opodatkowaniu, przy ustalaniu wysokości podatku (zaliczek)
płatnicy, o których mowa w [art. 31] <art. 32>, 33, 35 i 41, odejmują od dochodu kwotę
dokonanych zwrotów, łącznie z pobranym podatkiem (zaliczką).

Art. 42e.
1. W przypadku gdy za zakład pracy wypłaty świadczeń określonych w art. 12 dokonuje
organ egzekucyjny lub podmiot niebędący następcą prawnym zakładu pracy, przejmujący
jego zobowiązania wynikające ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej
oraz spółdzielczego stosunku pracy, jest on obowiązany, jako płatnik, do poboru zaliczki
na podatek, stosując do wypłacanych świadczeń najniższą stawkę podatkową określoną w
skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.
2. Przy obliczaniu zaliczki, o której mowa w ust. 1, uwzględnia się:
1) koszty uzyskania przychodu w wysokości określonej w art. 22 ust. 2 pkt 1;
2) składki na ubezpieczenie społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, potrącone
w danym miesiącu, zgodnie z odrębnymi przepisami.
[3.

367

Zaliczkę obliczoną w sposób określony w ust. 1 i 2 zmniejsza się o kwotę, o której

mowa w art. 32 ust. 3. Przepis art. 32 ust. 2a stosuje się odpowiednio.]
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następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego,
przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca
zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną,
według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.
5. W terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnik jest
obowiązany przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu
skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a
jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia
działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczną deklarację, według ustalonego
wzoru. Przepis art. 38 ust. 1b stosuje się odpowiednio.
6. Płatnik jest obowiązany przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy
którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika
wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a,
urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w
sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, imienne
informacje sporządzone według ustalonego wzoru.

Art. 42f.
1. W okresie, o którym mowa w art. 1a ust. 2 pkt 1 albo 2, za płatnika, o którym mowa w
[art. 31, art. 35 ust. 1 pkt 8] <art. 32, art. 35 ust. 1 pkt 9> i art. 41, uznaje się
przedsiębiorstwo w spadku.
2. W okresie, o którym mowa w art. 1a ust. 2 pkt 1 albo 2, na przedsiębiorstwie w spadku
ciążą również obowiązki określone w art. 42a.
3. Obowiązki przedsiębiorstwa w spadku wykonuje zarządca sukcesyjny, a w przypadku jego
braku - osoby, o których mowa w art. 14 ustawy o zarządzie sukcesyjnym, dokonujące
czynności, o których mowa w art. 13 tej ustawy.
4. W składanych deklaracjach i informacjach uwzględnia się kwoty dotyczące wypłaconych
należności oraz dokonanych świadczeń od początku roku podatkowego, w tym należności
i świadczenia wypłacone lub dokonane od otwarcia spadku.
5. Przepisów ust. 1-4 nie stosuje się, w przypadku gdy zmarły przedsiębiorca był wspólnikiem
spółki cywilnej.
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uważa się dzień, o którym mowa w art. 1a ust. 2 pkt 1 albo 2.
7. Urzędem skarbowym właściwym dla przedsiębiorstwa w spadku jest urząd skarbowy, przy
pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według ostatniego miejsca
zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy wykonuje swoje zadania.

Art. 42g.
1. Płatnicy oraz podmioty, o których mowa w art. 42a, przesyłają roczne obliczenie podatku,
o którym mowa w art. 34 ust. 7, oraz informacje, o których mowa w art. 34 ust. 8, [art. 35
ust. 10] <art. 35 ust. 6>, art. 39 ust. 1 i 3, art. 42 ust. 2 pkt 1, art. 42a ust. 1 oraz art. 42e
ust. 6:
1) urzędowi skarbowemu - w terminie do końca stycznia roku następującego po roku
podatkowym;
2) podatnikowi - w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.
2. W przypadku zaprzestania prowadzenia działalności przed upływem terminów, o których
mowa w ust. 1, obowiązek przesłania rocznego obliczenia podatku oraz informacji, o
których mowa w ust. 1, jest wykonywany nie później niż w dniu zaprzestania
prowadzenia działalności.
Art. 43.
1. Podatnicy, którzy dochody z działów specjalnych produkcji rolnej ustalają przy
zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki
produkcji zwierzęcej, określonych w załączniku nr 2, są obowiązani składać w terminie
do dnia 20 stycznia roku podatkowego urzędowi skarbowemu deklarację według
ustalonego wzoru o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w roku podatkowym.
2. (uchylony).
3. Podatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani zawiadomić właściwego naczelnika
urzędu skarbowego w terminie 7 dni o:
1) zaistnieniu zmian w prowadzonej produkcji w stosunku do podanej w deklaracji;
2) zaprzestaniu lub rozpoczęciu w ciągu roku eksploatacji obiektów umożliwiających
całoroczny cykl produkcji;
3) rozpoczęciu w ciągu roku podatkowego prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej;
w tym wypadku podatnicy ci składają deklaracje, o których mowa w ust. 1, o rodzajach i
rozmiarach zamierzonej produkcji w tym roku.
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urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości ustalonej decyzją naczelnika tego
urzędu skarbowego w terminach określonych w art. 44 ust. 6.]
<4. Podatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani wpłacać zaliczki miesięczne w
wysokości

ustalonej

decyzją

naczelnika

urzędu

skarbowego

w

terminach

określonych w art. 44 ust. 6.>
5. Jeżeli podatnicy, o których mowa w ust. 1, osiągają poza dochodem z działów specjalnych
produkcji rolnej inne dochody, od dochodów tych opłacają zaliczki według zasad
określonych w art. 44, bez łączenia tych dochodów z dochodem z działów specjalnych
produkcji rolnej.
Art. 44.
1. Podatnicy osiągający dochody:
1) z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14,
2) 370 (uchylony)
- są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek
dochodowy według zasad określonych w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3f-3h.
1a. Podatnicy osiągający dochody bez pośrednictwa płatników:
1) ze stosunku pracy z zagranicy,
2) z emerytur i rent z zagranicy,
3) z tytułów określonych w art. 13 pkt 2, 4 i 6-9, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 1
- są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek
dochodowy, według zasad określonych w ust. 3a.
1b. Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 2a, uzyskujący przychody określone w art. 29 bez
pośrednictwa płatników, są obowiązani bez wezwania wpłacać zryczałtowany podatek
dochodowy na zasadach, o których mowa w art. 29, za miesiące, w których uzyskali ten
przychód, w terminie do dnia 20 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Podatek za
grudzień jest płatny przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania.
1c. Podatnik uzyskujący przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, na
podstawie umowy, do której stosuje się przepisy prawa cywilnego dotyczące umowy
zlecenia lub o dzieło, może w ciągu roku podatkowego wpłacać zaliczki miesięczne,
stosując do uzyskanego dochodu najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której
mowa w art. 27 ust. 1. Przy obliczaniu zaliczki podatnik może stosować wyższą stawkę
podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. Za dochód podlegający
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uzyskania określone w art. 22 ust. 9 pkt 6.
1d. Podatnik, o którym mowa w ust. 1c, jeżeli dokonał w trakcie roku podatkowego wpłaty
zaliczki jest obowiązany do wpłacania kolejnych zaliczek od dochodów uzyskanych z
tego tytułu w następnych miesiącach, aż do końca tego roku podatkowego.
1e.

371

(uchylony).

1f.

372

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

wpłacać na rachunek urzędu skarbowego, w terminie do 20 dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym uzyskał dochód, a za grudzień - przed upływem terminu
określonego na złożenie zeznania.
1g. Podatnik uzyskujący przychody z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach może w ciągu
roku podatkowego wpłacać zaliczki miesięczne, stosując do uzyskanego dochodu
najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. Przy
obliczaniu zaliczki podatnik może stosować wyższą stawkę podatkową określoną w skali,
o której mowa w art. 27 ust. 1.
2. Dochodem z działalności gospodarczej stanowiącym podstawę obliczenia zaliczki u
podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów jest różnica
pomiędzy wynikającym z tych ksiąg przychodem i kosztami jego uzyskania. Jeżeli jednak
podatnik na koniec miesiąca sporządza remanent towarów, surowców i materiałów
pomocniczych lub naczelnik urzędu skarbowego zarządzi sporządzenie takiego
remanentu, dochód ustala się według zasad określonych w art. 24 ust. 2.
3. Podatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani wpłacać zaliczki miesięczne.
Wysokość zaliczek, z zastrzeżeniem ust. 3f, ustala się w następujący sposób:
1) 373 obowiązek wpłacania zaliczki powstaje, poczynając od miesiąca, w którym dochody te
przekroczyły kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz najniższej
stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w
art. 27 ust. 1;
2)

374

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

określonych w art. 26 i art. 27;
3) zaliczkę za dalsze miesiące ustala się w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym
od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za miesiące poprzedzające.
3a. Podatnicy uzyskujący dochody, o których mowa w ust. 1a, są obowiązani w terminie do
20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód był uzyskany, a za
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miesięczne, stosując do uzyskanego dochodu najniższą stawkę podatkową określoną w
skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. Za dochód, o którym mowa w zdaniu pierwszym,
uważa się uzyskane w ciągu miesiąca przychody po odliczeniu miesięcznych kosztów
uzyskania w wysokości określonej w art. 22 ust. 2 lub 9 oraz zapłaconych w danym
miesiącu składek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lub 2a. Przy obliczaniu zaliczki
podatnik może stosować wyższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w
art. 27 ust. 1.
[3aa. Za miesiące, w których podatnik uzyskał przychody ze stosunku pracy z zagranicy, w
wysokości od 5701 zł do 11 141 zł, które podlegają opodatkowaniu na zasadach
określonych w art. 27, dochód ustalony zgodnie z ust. 3a podatnik może pomniejszyć o
kwotę ulgi dla pracowników, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2aa, w wysokości
obliczonej według wzoru:
1) (A × 6,68% - 380,50 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 5701 zł i
nieprzekraczającego kwoty 8549 zł,
2) (A × (-7,35%) + 819,08 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 8549 zł i nieprzekraczającego kwoty
11 141 zł
- w którym A oznacza uzyskane w ciągu miesiąca przychody ze stosunku pracy z zagranicy,
które podlegają opodatkowaniu zgodnie z art. 27.]
[3ab.

376

Zaliczkę obliczoną w sposób określony w ust. 3a i 3aa podatnik może pomniejszyć o

kwotę obliczoną zgodnie z art. 32 ust. 3, jeżeli roczne dochody podatnika nie przekroczą
ilorazu kwoty zmniejszającej podatek i najniższej stawki podatku, określonych w
pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz poza
dochodami, o których mowa w ust. 1a, podatnik nie uzyskuje innych dochodów, od których
zaliczki na podatek obliczane są z uwzględnieniem tego pomniejszenia lub są opłacane na
podstawie art. 44 ust. 3.]
<3ab. Zaliczkę obliczoną w sposób określony w ust. 3a podatnik może pomniejszyć o
kwotę stanowiącą nie więcej niż 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, przy czym
przepisy art. 31b i art. 31c stosuje się odpowiednio.>
3b. (uchylony).
3c.

377

(uchylony).

3d. Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 2a, uzyskujący z zagranicy dochody z pracy
wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku pracy, są
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okresu, który zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania stanowi warunek
wyłączenia z opodatkowania tych dochodów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; w
tym przypadku przy obliczaniu pierwszej zaliczki podatnik jest obowiązany uwzględnić
dochody uzyskane od początku roku podatkowego.
3e. Przepisy ust. 1a i 7 stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego
opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Przepisy art. 27 ust. 9 i 9a
stosuje się odpowiednio.
379

3f.

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

art. 30c, są obowiązani wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w
wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku
roku, obliczonym zgodnie z art. 30c, a sumą należnych zaliczek za poprzednie miesiące.
3g. Podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, będący małymi podatnikami oraz podatnicy
rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej, o których mowa w art. 22k ust.
11, mogą wpłacać zaliczki kwartalne. Wysokość zaliczek, z zastrzeżeniem ust. 3h, ustala
się w następujący sposób:
1)

380

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

przekroczyły kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz najniższej
stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w
art. 27 ust. 1;
2)

381

zaliczkę za ten kwartał stanowi podatek obliczony od dochodu według zasad

określonych w art. 26 i art. 27;
3) zaliczkę za kolejne kwartały ustala się w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem
należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za poprzednie
kwartały.
3h.

382

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

rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej mogą wpłacać na rachunek urzędu
skarbowego zaliczki kwartalne w wysokości różnicy między podatkiem należnym od
dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonym zgodnie z art. 30c, a sumą należnych
zaliczek za poprzednie kwartały. Przepis art. 22k ust. 11 stosuje się odpowiednio.
3i. O wyborze sposobu wpłacania zaliczek według zasad, o których mowa w ust. 3g lub 3h,
podatnicy informują w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub ust. 1a pkt 2,
składanym za rok podatkowy, w którym stosowali kwartalny sposób wpłacania zaliczek.
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5. (uchylony).
6. Zaliczki miesięczne od dochodów wymienionych w ust. 1, wpłaca się w terminie do 20
dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczki kwartalne podatnicy wpłacają w
terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest
zaliczka. Zaliczkę za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał roku podatkowego podatnik
wpłaca w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego.
6a. (uchylony).
6aa. Jeżeli zmarły przedsiębiorca w roku podatkowym, w którym zmarł, wpłacał zaliczki w
sposób określony w ust. 3g albo 3h, przedsiębiorstwo w spadku może stosować ten sposób
w tym roku podatkowym.
6ab. Pierwszą zaliczkę przedsiębiorstwo w spadku oblicza za miesiąc albo kwartał, w którym
dokonano zgłoszenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1c ustawy z dnia 13 października
1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, a jeżeli zgłoszenia
nie dokonano - za miesiąc albo kwartał, w którym został ustanowiony zarząd sukcesyjny,
uwzględniając przy jej obliczeniu dochody przedsiębiorstwa osiągnięte od otwarcia
spadku, i wpłaca w terminie do 20 dnia następnego miesiąca albo kwartału.
6b.

383

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

mogą wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym w uproszczonej formie w
wysokości 1/12 kwoty obliczonej, z zastrzeżeniem ust. 6h, przy zastosowaniu skali
podatkowej obowiązującej w danym roku podatkowym określonej w art. 27 ust. 1, od
dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu o wysokości
osiągniętego dochodu (poniesionej straty), o którym mowa w art. 45 ust. 1, lub w
zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) z pozarolniczej
działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, opodatkowanych na
zasadach określonych w art. 30c, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 2, złożonym:
1) w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy albo
2)

384

w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata - jeżeli w

zeznaniu, o którym mowa w pkt 1, podatnicy nie wykazali dochodu z pozarolniczej
działalności gospodarczej albo wykazali dochód w wysokości nieprzekraczającej kwoty
stanowiącej iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz najniższej stawki podatku,
określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1;
jeżeli również w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali dochodu z pozarolniczej
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nieprzekraczającej kwoty stanowiącej iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz najniższej
stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w
art. 27 ust. 1, nie są możliwe wpłaty zaliczek w uproszczonej formie.
6c. Podatnicy, którzy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek, są obowiązani:
1) (uchylony);
2) stosować uproszczoną formę wpłacania zaliczek przez cały rok podatkowy;
3) wpłacać zaliczki w terminach określonych w ust. 6;
4) dokonać rozliczenia podatku za rok podatkowy zgodnie z art. 45.
6d. O wyborze formy wpłacania zaliczek według zasad, o których mowa w ust. 6b, podatnicy
informują w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub ust. 1a pkt 2, składanym za rok
podatkowy, w którym wpłacali zaliczki w uproszczonej formie.
6e.

385

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

pierwszy podjęli działalność w roku podatkowym albo w roku poprzedzającym rok
podatkowy.
6f. Jeżeli podatnik złoży korektę zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub ust. 1a pkt 2,
powodującą zmianę wysokości podstawy obliczenia miesięcznych zaliczek wpłacanych w
uproszczonej formie, kwota tych zaliczek:
1) ulega zwiększeniu lub zmniejszeniu, odpowiednio do zmiany wysokości podstawy ich
obliczenia - jeżeli zeznanie korygujące zostało złożone w urzędzie skarbowym do końca
roku poprzedzającego rok, za który zaliczki są płacone w uproszczonej formie;
2) ulega zwiększeniu lub zmniejszeniu począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w
którym została złożona korekta, odpowiednio do zmiany wysokości podstawy ich
obliczenia - jeżeli zeznanie korygujące zostało złożone w roku, za który zaliczki są
płacone w uproszczonej formie;
3) nie zmienia się - jeżeli zeznanie korygujące zostało złożone w terminie późniejszym niż
wymieniony w pkt 1 i 2.
6g. W przypadku gdy właściwy organ podatkowy stwierdzi inną wysokość dochodu z
pozarolniczej działalności gospodarczej niż wysokość dochodu z tej działalności
wykazana w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub ust. 1a pkt 2, albo w zeznaniu
korygującym, przepisy ust. 6f stosuje się odpowiednio.
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386

Podatnicy opodatkowani w danym roku podatkowym na zasadach określonych w art.

30c, którzy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek, kwotę zaliczek obliczają od
dochodu, o którym mowa w ust. 6b, przy zastosowaniu stawki podatku w wysokości 19%.
6i.

387

(uchylony).

<6j. Zaliczkę obliczoną zgodnie z ust. 6h podatnik może obniżyć o kwotę stanowiącą
19% składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 30c ust. 2 pkt 2,
zapłaconej w danym miesiącu przez podatnika. Przepisy art. 30c ust. 2a–2c stosuje
się odpowiednio. Do kwoty, o której mowa w art. 30c ust. 2b, wlicza się składki na
ubezpieczenie zdrowotne stanowiące podstawę obliczenia obniżki określonej w
zdaniu pierwszym.>
7. Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1, czasowo przebywający za granicą, którzy
osiągają dochody ze źródeł przychodów położonych poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, są obowiązani w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w
którym wrócili do kraju, wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy. Jeżeli termin płatności
przypada po zakończeniu roku podatkowego, należny podatek jest płatny przed upływem
terminu określonego na złożenie zeznania. Do obliczenia należnej zaliczki stosuje się
odpowiednio ust. 3a [i 3aa].
7a. Podatnicy, którzy po raz pierwszy rozpoczęli prowadzenie pozarolniczej działalności
gospodarczej, są zwolnieni na warunkach określonych w ust. 7c z obowiązków
wynikających z ust. 6, z tytułu tej działalności, w roku podatkowym następującym:
1) bezpośrednio po roku, w którym rozpoczęli prowadzenie tej działalności, jeżeli w roku jej
rozpoczęcia działalność ta była prowadzona co najmniej przez pełnych 10 miesięcy, albo
2) dwa lata po roku, w którym rozpoczęli prowadzenie tej działalności, jeżeli nie został
spełniony warunek, o którym mowa w pkt 1.
7b. Przez podatnika rozpoczynającego po raz pierwszy prowadzenie pozarolniczej
działalności gospodarczej rozumie się osobę, która w roku rozpoczęcia tej działalności, a
także w okresie trzech lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, nie
prowadziła pozarolniczej działalności gospodarczej samodzielnie lub jako wspólnik spółki
niebędącej osobą prawną oraz działalności takiej nie prowadził małżonek tej osoby, o ile
między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa.
7c. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 7a, dotyczy podatników, którzy łącznie spełniają
następujące warunki:
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pozarolniczej działalności gospodarczej średniomiesięcznie w wysokości stanowiącej
równowartość w złotych kwoty co najmniej 1000 euro, przeliczonej według średniego
kursu euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roku
poprzedzającego rok rozpoczęcia tej działalności;
2) od dnia rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej do dnia 1
stycznia roku podatkowego, w którym rozpoczynają korzystanie ze zwolnienia, byli
małym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej, a w okresie
poprzedzającym rok korzystania ze zwolnienia zatrudniali, na podstawie umowy o pracę,
w każdym miesiącu co najmniej 5 osób w przeliczeniu na pełne etaty;
3) w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej nie wykorzystują środków
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także innych składników majątku, o
znacznej wartości, udostępnionych im nieodpłatnie przez osoby zaliczone do I i II grupy
podatkowej

w

rozumieniu

przepisów

o

podatku

od

spadków

i

darowizn,

wykorzystywanych uprzednio w działalności gospodarczej prowadzonej przez te osoby i
stanowiących ich własność;
4)

389

złożyli właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenie o korzystaniu z

tego zwolnienia; oświadczenie składa się na piśmie w terminie do dnia 31 stycznia roku
podatkowego, w którym podatnik będzie korzystał z tego zwolnienia;
5) w roku korzystania ze zwolnienia są opodatkowani na zasadach określonych w art. 27.
7d. Przez znaczną wartość rozumie się łączną wartość środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych, a także innych składników majątku, wymienionych w ust. 7c
pkt 3, stanowiącej równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro, przeliczonej
według średniego kursu euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia
roku poprzedzającego rok korzystania z tego zwolnienia. Przy określaniu tych wartości
art. 19 stosuje się odpowiednio.
7e. Podatnicy korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 7a, wykazują w zeznaniu o
wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) składanym za rok podatkowy, w
którym korzystali z tego zwolnienia, dochód osiągnięty (stratę poniesioną) z pozarolniczej
działalności gospodarczej. Dochodu tego nie łączy się z dochodami z innych źródeł. Strata
podlega rozliczeniu zgodnie z art. 9.
7f. Dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w ust. 7e, łączy się z
dochodem (stratą) z tego źródła, wykazanym w zeznaniach o wysokości osiągniętego
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 146 dochodu (poniesionej straty) składanych za pięć kolejnych lat następujących bezpośrednio
po roku, w którym podatnik korzystał ze zwolnienia - w wysokości 20% tego dochodu w
każdym z tych lat. Przepis ten stosuje się odpowiednio również do podatników, którzy w
latach następujących po roku korzystania ze zwolnienia wybrali sposób opodatkowania na
zasadach określonych w art. 30c.
7g. Podatnicy tracą prawo do zwolnienia, jeżeli odpowiednio w roku lub za rok korzystania ze
zwolnienia albo w pięciu następnych latach podatkowych:
1) zlikwidowali działalność gospodarczą albo została ogłoszona ich upadłość lub upadłość
spółki niebędącej osobą prawną, której są wspólnikami, lub
2) osiągnęli przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej średniomiesięcznie w
wysokości stanowiącej równowartość w złotych kwoty niższej niż 1000 euro, przeliczonej
według średniego kursu euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia
roku poprzedniego, lub
3) w którymkolwiek z miesięcy w tych latach zmniejszą przeciętne miesięczne zatrudnienie
na podstawie umowy o pracę o więcej niż 10%, w stosunku do najwyższego przeciętnego
miesięcznego zatrudnienia w roku poprzedzającym rok podatkowy, lub
4) mają zaległości z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu państwa, ceł oraz składek
na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w ustawie z dnia
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych; określenie lub wymierzenie w innej formie - w wyniku postępowania
prowadzonego przez właściwy organ - zaległości z wymienionych tytułów nie pozbawia
podatnika prawa do skorzystania ze zwolnienia, jeżeli zaległość ta wraz z odsetkami za
zwłokę zostanie uregulowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji ostatecznej.
7h. Przeciętne miesięczne zatrudnienie, o którym mowa w ust. 7c pkt 2 oraz ust. 7g pkt 3,
ustala się w przeliczeniu na pełne etaty, pomijając liczby po przecinku; w przypadku gdy
przeciętne miesięczne zatrudnienie jest mniejsze od jedności, przyjmuje się liczbę jeden.
7i. Podatnicy, którzy utracili prawo do zwolnienia:
1) w roku podatkowym, w którym korzystają z tego zwolnienia - są obowiązani do wpłacenia
należnych zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, w terminie do 20 dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym utracili prawo do zwolnienia, chyba że
przed upływem tego terminu złożyli zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu
(poniesionej straty) w roku podatkowym, w którym korzystali ze zwolnienia, i zapłacili
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zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek;
2) w okresie między dniem 1 stycznia następnego roku a upływem terminu określonego na
złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok
podatkowy, w którym korzystali ze zwolnienia - są obowiązani do złożenia zeznania o
wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w którym
korzystali ze zwolnienia i zapłaty podatku, na zasadach określonych w art. 45; w tym
przypadku nie nalicza się odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu zaliczek za
poszczególne miesiące roku, w którym podatnicy korzystali ze zwolnienia;
3) w okresie między upływem terminu określonego dla złożenia zeznania o wysokości
osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok podatkowy, w którym korzystali ze
zwolnienia, a upływem terminu określonego na złożenie zeznania o wysokości
osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za pierwszy rok podatkowy następujący po
roku, w którym korzystali ze zwolnienia - są obowiązani do złożenia korekty zeznania, o
którym mowa w pkt 2, i zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę; odsetki nalicza się
od dnia następnego po upływie terminu określonego dla złożenia zeznania o wysokości
osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok podatkowy, w którym mieli obowiązek
złożyć to zeznanie;
4) w okresie od upływu terminu określonego dla złożenia zeznania o wysokości osiągniętego
dochodu (poniesionej straty) za pierwszy rok podatkowy następujący po roku, w którym
korzystali ze zwolnienia, do końca piątego roku podatkowego następującego po roku, w
którym korzystali ze zwolnienia - są obowiązani do złożenia:
a) korekty zeznania, o którym mowa w pkt 2, i zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę;
odsetki nalicza się od dnia następnego po upływie terminu określonego dla złożenia
zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok podatkowy, w
którym mieli obowiązek złożyć to zeznanie,
b) korekt zeznań o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), w których doliczyli
po 20% dochodu, o którym mowa w ust. 7e, składanych za kolejne lata podatkowe
następujące po roku korzystania ze zwolnienia.
7j. Przepis ust. 7i stosuje się odpowiednio również do podatników, którzy wybrali sposób
opodatkowania na zasadach określonych w art. 30c.
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i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego
dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis.
7l. W przypadku gdy zmarły przedsiębiorca korzystał ze zwolnienia, o którym mowa w ust.
7a, do przedsiębiorstwa w spadku mają zastosowanie przepisy ust. 7f-7j.
8. (uchylony).
9. (uchylony).
10. Podatnik, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, który na podstawie przepisów dotyczących
zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej zawiesił wykonywanie działalności
gospodarczej, jest zwolniony, w zakresie tej działalności, z obowiązków wynikających z
ust. 1 pkt 1, ust. 3, 3f, 3g, 6 i 6b za okres objęty zawieszeniem.
11. Podatnik, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, będący wspólnikiem spółki jawnej, spółki
partnerskiej lub spółki komandytowej, która zawiesiła wykonywanie działalności
gospodarczej

na

podstawie

przepisów

dotyczących

zawieszenia

wykonywania

działalności gospodarczej, jest zwolniony, w zakresie tej działalności, z obowiązków
wynikających z ust. 1 pkt 1, ust. 3, 3f, 3g, 6 i 6b za okres objęty zawieszeniem.
12. Podatnicy, o których mowa w ust. 11, informują o okresie zawieszenia w roku
podatkowym

wykonywania

działalności

gospodarczej

na

podstawie

przepisów

dotyczących zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej w zeznaniu, o którym
mowa w art. 45 ust. 1 lub ust. 1a pkt 2, składanym za rok podatkowy, w którym
działalność ta była zawieszona.
13. Po okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów
dotyczących zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej podatnicy, o których
mowa w ust. 10 i 11, wpłacają zaliczki według zasad, o których mowa w ust. 3, 3f, 3g, 6 i
6b.
14.

390

Do podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej i ustalających dochód

na podstawie prowadzonych ksiąg przepisy ust. 3, 3f-3i, 6 oraz 6b-6h stosuje się
odpowiednio.
15. Podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mogą nie wpłacać zaliczki obliczonej według
zasad określonych w ust. 3 i ust. 3f-3h, jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od
początku roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku nie
przekracza 1000 zł. Jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku
pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku przekracza 1000 zł, wpłacie
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roku a sumą zaliczek wpłaconych od początku roku.
16.

391

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

przychodami z pozarolniczej działalności gospodarczej osiągają przychody z działów
specjalnych produkcji rolnej, z których dochód ustalany jest na podstawie prowadzonych
ksiąg.
17. Dochód stanowiący podstawę obliczenia zaliczki, o której mowa w ust. 3 i 3f-3h:
1) może być zmniejszony o zaliczaną do przychodów należnych wartość wierzytelności o
zapłatę świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy o przeciwdziałaniu
nadmiernym opóźnieniom, która nie została uregulowana lub zbyta, przy czym
zmniejszenia dokonuje się począwszy od okresu rozliczeniowego, w którym upłynęło 90
dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, do
okresu, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta;
2) podlega zwiększeniu o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość zobowiązania
do zapłaty świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy o przeciwdziałaniu
nadmiernym opóźnieniom, które nie zostało uregulowane, przy czym zwiększenia
dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki dokonuje się począwszy od okresu
rozliczeniowego, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego
na fakturze (rachunku) lub w umowie, do okresu, w którym zobowiązanie zostanie
uregulowane.
18. Jeżeli wartość zmniejszenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki,
przysługującego na podstawie ust. 17 pkt 1, jest wyższa od tego dochodu, zmniejszenia
dochodu o nieodliczoną wartość dokonuje się w kolejnych okresach rozliczeniowych roku
podatkowego, za który powstało prawo do zmniejszenia. Zmniejszenia dochodu w
kolejnych okresach dokonuje się, jeżeli wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta.
19. Zmniejszenia na podstawie ust. 17 pkt 1 dokonuje się, jeżeli do dnia terminu płatności
zaliczki, określonego w ust. 6, wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta.
20. Zwiększenia na podstawie ust. 17 pkt 2 dokonuje się, jeżeli do dnia terminu płatności
zaliczki, określonego w ust. 6, zobowiązanie nie zostało uregulowane.
21. Podatnik, który dokonał zmniejszenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki
na podstawie ust. 17 pkt 1, obowiązany jest do zwiększenia dochodu stanowiącego
podstawę obliczenia zaliczki w okresie rozliczeniowym roku podatkowego, w którym
wierzytelność została uregulowana lub zbyta.
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na podstawie ust. 17 pkt 2, zmniejsza dochód stanowiący podstawę obliczenia zaliczki w
okresie rozliczeniowym roku podatkowego, w którym zobowiązanie zostało uregulowane.
23. Przepisy ust. 17-22 stosuje się odpowiednio przy obliczaniu podatku należnego, o którym
mowa w ust. 15.
24. W zakresie nieuregulowanym w ust. 17-23 przepis art. 26i stosuje się odpowiednio.

Art. 45.
1. Podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru,
o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie
od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zeznania
złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku
następującego po roku podatkowym.
1a. W terminie określonym w ust. 1 podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym
odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku
podatkowym dochodu (poniesionej straty) z:
1) kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b;
2) pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej,
opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30c;
3) odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych opodatkowanych na zasadach
określonych w art. 30e.
1aa. Podatnicy osiągający dochody z działalności prowadzonej przez zagraniczne jednostki
kontrolowane, na zasadach określonych w art. 30f, są obowiązani składać urzędom
skarbowym odrębne zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu z
zagranicznej jednostki kontrolowanej osiągniętego w roku podatkowym, o którym mowa
w art. 30f ust. 7, w terminie do końca dziewiątego miesiąca następnego roku podatkowego
i w tym terminie wpłacić podatek należny. Jeżeli podatnik osiąga dochody z więcej niż
jednej zagranicznej jednostki kontrolowanej, składa odrębne zeznanie o dochodach z
każdej z tych jednostek.
1b.

395

Urzędem skarbowym, o którym mowa w ust. 1-1aa, jest urząd skarbowy, przy

pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania
podatnika w dniu składania zeznania wykonuje swoje zadania, a gdy zamieszkanie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustało przed złożeniem zeznania - urząd skarbowy,
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zamieszkania na jej terytorium wykonuje swoje zadania, z zastrzeżeniem ust. 1c, a w
przypadku przedsiębiorstwa w spadku, urząd skarbowy, przy pomocy którego naczelnik
urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym
według miejsca zamieszkania na dzień otwarcia spadku zmarłego przedsiębiorcy
wykonuje swoje zadania.
1c. W przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędem skarbowym, o
którym mowa w ust. 1 i 1a, jest urząd skarbowy, przy pomocy którego naczelnik urzędu
skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje
zadania.
2. (uchylony).
3. Zeznaniami, o których mowa w ust. 1 i ust. 1a pkt 2, nie obejmuje się dochodów
opodatkowanych zgodnie z art. 29-30a, z zastrzeżeniem ust. 3c.
3a. Jeżeli podatnik, obliczając podatek należny, dokonał odliczeń od dochodu, podstawy
obliczenia podatku lub podatku, a następnie otrzymał zwrot odliczonych kwot (w całości
lub w części), w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał
ten zwrot, dolicza odpowiednio kwoty poprzednio odliczone.
3b. W zeznaniu, o którym mowa w ust. 1 lub ust. 1a, wykazuje się należny podatek
dochodowy, o którym mowa w art. 29-30a, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez
płatnika.
3c. Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1, są obowiązani wykazać kwoty dochodów
(przychodów) określonych w art. 30a ust. 1 pkt 2, 4 lub 5, od których podatek został
pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w ust. 1 lub
1a.
3d. Podatnicy obowiązani do zapłaty podatku od przychodów z budynków są obowiązani w
zeznaniu, o którym mowa w ust. 1 lub ust. 1a pkt 2, wykazać środki trwałe, których
wartość początkowa jest uwzględniana przy ustalaniu podstawy opodatkowania
podatkiem od przychodów z budynków, kwotę należnego i zapłaconego podatku od
przychodów z budynków oraz kwotę dokonanych odliczeń zgodnie z art. 30g.
3e. Jeżeli z zeznania wynika nadpłata, podatnik w tym zeznaniu może wskazać rachunek
bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, którego jest
posiadaczem albo współposiadaczem, inny niż związany z prowadzoną działalnością
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zgłoszony rachunek służący do zwrotu podatku lub nadpłaty.
3f.

396

Spółki nieruchomościowe oraz podatnicy posiadający, bezpośrednio lub pośrednio, w

spółce nieruchomościowej udziały (akcje) dające co najmniej 5% praw głosu w spółce
albo ogół praw i obowiązków dający co najmniej 5% prawa do udziału w zysku spółki
niebędącej osobą prawną, albo co najmniej 5% ogólnej liczby tytułów uczestnictwa lub
praw o podobnym charakterze są obowiązani przekazywać Szefowi Krajowej
Administracji Skarbowej w terminie do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku
podatkowego spółki nieruchomościowej, a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa
nie jest podatnikiem podatku dochodowego - do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu
roku obrotowego spółki nieruchomościowej, informację:
1) o podmiotach posiadających, bezpośrednio lub pośrednio, w tej spółce nieruchomościowej
udziały (akcje), ogół praw i obowiązków, tytuły uczestnictwa lub prawa o podobnym
charakterze, wraz z podaniem liczby posiadanych przez każdego z nich takich praw - w
przypadku informacji przekazywanych przez spółki nieruchomościowe,
2) o liczbie posiadanych, bezpośrednio lub pośrednio, w tej spółce nieruchomościowej
udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym
charakterze - w przypadku informacji przekazywanych przez podatników będących
wspólnikami spółek nieruchomościowych
- według stanu na ostatni dzień roku podatkowego spółki nieruchomościowej, a w przypadku
gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego - na ostatni
dzień jej roku obrotowego.
3g. W celu obliczenia posiadania pośredniego, o którym mowa w ust. 3f, przepis art. 23m ust.
3 stosuje się odpowiednio
3h.

397

Informacje, o których mowa w ust. 3f, składa się w postaci elektronicznej

odpowiadającej strukturze logicznej dostępnej w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów
publicznych.
3i. Informacje, o których mowa w ust. 3f, Szef Krajowej Administracji Skarbowej udostępnia
naczelnikom urzędów skarbowych.
4. Przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania podatnicy są obowiązani
wpłacić:
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399

różnicę między podatkiem należnym wynikającym z zeznania, o którym mowa w ust.

1, a sumą zapłaconych za dany rok zaliczek, w tym również sumą zaliczek pobranych
przez płatników;
2)

400

należny podatek dochodowy wynikający z zeznania, o którym mowa w ust. 1a pkt 1,

albo różnicę pomiędzy podatkiem należnym wynikającym z zeznania, o którym mowa w
ust. 1a pkt 1, a sumą zapłaconych za dany rok zaliczek;
3)

401

należny podatek dochodowy wynikający z zeznania, o którym mowa w ust. 1a pkt 2,

albo różnicę pomiędzy podatkiem należnym wynikającym z zeznania, o którym mowa w
ust. 1a pkt 2, a sumą zapłaconych za dany rok zaliczek;
4) należny podatek wynikający z zeznania, o którym mowa w ust. 1a pkt 3.
5. Podatnicy prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania
finansowego przekazują, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi
Krajowej Administracji Skarbowej sprawozdanie finansowe przed upływem terminu
określonego na złożenie zeznania w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze
logicznej udostępnianej na podstawie art. 45 ust. 1g ustawy o rachunkowości.
5a. (uchylony).
5b. (uchylony).
5c. (uchylony).
5d. (uchylony).
5e. (uchylony).
5f. (uchylony).
5g. (uchylony).
6. Podatek dochodowy wynikający z zeznania jest podatkiem należnym od dochodów
podatnika uzyskanych w roku podatkowym, chyba że właściwy organ podatkowy wyda
decyzję, w której określi inną wysokość podatku.
7. Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 2a, jeżeli osiągnęli dochody ze źródeł przychodów
położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez pośrednictwa płatników lub za
pośrednictwem płatników nieobowiązanych do dokonania rocznego obliczenia podatku
lub osiągnęli dochody określone w art. 30b, i zamierzają opuścić terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, są
obowiązani złożyć zeznania, o których mowa w ust. 1 i 1a, za rok podatkowy przed
opuszczeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem ust. 7a.
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określony w art. 6 ust. 3a <albo 4g> lub w art. 29 ust. 4, składają zeznanie podatkowe w
terminie określonym w ust. 1. Do zeznania podatkowego podatnicy dołączają certyfikat
rezydencji dokumentujący miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.
8. Podatnicy, o których mowa w art. 44 ust. 3d, są obowiązani w ciągu trzech miesięcy po
przekroczeniu okresu, który zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania
stanowi warunek wyłączenia z opodatkowania dochodów, złożyć zeznanie o wysokości
dochodów z pracy uzyskanych w roku poprzedzającym rok podatkowy i wpłacić należny
podatek. Jeżeli zamierzają opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed terminem,
o którym mowa w zdaniu pierwszym, są obowiązani złożyć zeznanie podatkowe przed
opuszczeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
8a. Sprawozdania finansowe, o których mowa w ust. 5, Szef Krajowej Administracji
Skarbowej udostępnia naczelnikom urzędów skarbowych, naczelnikom urzędów celnoskarbowych, dyrektorom izb administracji skarbowej oraz ministrowi właściwemu do
spraw finansów publicznych.
8b.

403

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,

sposób przesyłania informacji, o których mowa w ust. 3f, za pomocą środków
komunikacji elektronicznej, uwzględniając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa,
wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych w tych informacjach, a także
potrzebę ich ochrony przed nieuprawnionym dostępem.
8c.

404

Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia,

wyznaczyć inny organ Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie przyjmowania i obsługi informacji, o
których mowa w ust. 3f, oraz czynności określonych w ust. 3i, określając zakres
wyznaczenia, wyznaczone organy Krajowej Administracji Skarbowej oraz terytorialny
zakres ich działania, w celu zapewnienia sprawnej i skutecznej realizacji spraw, a także
usprawnienia obsługi podmiotów obowiązanych do przekazywania tych informacji.
8d.

405

Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia,

wyznaczyć organ Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań
finansowych oraz czynności, o których mowa w ust. 8a, w celu zapewnienia sprawnej i
skutecznej realizacji spraw, a także usprawnienia obsługi podmiotów obowiązanych do
przekazywania sprawozdań finansowych.
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10. (uchylony).
11. (uchylony).
Art. 45b.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępni w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu ustalone wzory dokumentu
elektronicznego:
1) deklaracji, o których mowa w art. 30da ust. 14, art. 38 ust. 1a, art. 42 ust. 1a, art. 42e ust. 5
oraz art. 43 ust. 1;
2) informacji, o których mowa w art. 21 ust. 46, art. 26ha ust. 10, art. 30dg ust. 1, [art. 35 ust.
10] <art. 35 ust. 6>, art. 39 ust. 1 i 3, art. 41 ust. 4i, art. 42 ust. 2, art. 42a ust. 1, art. 42e
ust. 6 oraz art. 52jb ust. 7;
[3) oświadczeń, o których mowa w art. 30j ust. 1 pkt 1, art. 30o pkt 1, art. 32 ust. 3, art. 34
ust. 4 pkt 2, art. 35 ust. 4 oraz art. 45c ust. 3a;]
<3) oświadczeń i wniosków, o których mowa w art. 30j ust. 1 pkt 1, art. 30o pkt 1, art.
31b ust. 1, art. 32 ust. 3 i 6–8 oraz art. 45c ust. 3a;>
4) rocznego obliczenia podatku oraz informacji, o których mowa w art. 34 ust. 7 i 8;
5) zeznań podatkowych, o których mowa w art. 45 ust. 1-1aa.
2. Ustalone wzory dokumentu elektronicznego zawierają pozycje umożliwiające prawidłowe
wykonanie obowiązku przez obowiązanych do ich złożenia, w tym:
1) nazwę, symbol oraz wariant formularza;
2) dane identyfikacyjne;
3) objaśnienia co do sposobu wypełniania, terminu i miejsca składania formularza.

Art. 45ba.
Oświadczenia, roczne obliczenie podatku, informacje i deklaracje, o których mowa w art. 30j
ust. 1 pkt 1, art. 30o pkt 1, art. 34 ust. 7 i 8, [art. 35 ust. 10] < art. 35 ust. 6>, art. 38 ust.
1a i 1b, art. 39 ust. 1-4, art. 42 ust. 1a-4, art. 42a ust. 1 oraz art. 42e ust. 5 i 6, składa się
urzędowi skarbowemu za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z
przepisami Ordynacji podatkowej.
Art. 45c.
1. Naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla złożenia zeznania podatkowego, na
wniosek, o którym mowa w ust. 3 i 3a, przekazuje na rzecz jednej organizacji pożytku
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wybranej przez podatnika z wykazu, o którym mowa w ustawie o działalności pożytku
publicznego, zwanej dalej "organizacją pożytku publicznego", kwotę w wysokości
nieprzekraczającej 1% podatku należnego wynikającego:
1) z zeznania podatkowego złożonego przed upływem terminu określonego na jego złożenie,
albo
2) z korekty zeznania, o którym mowa w pkt 1, jeżeli została dokonana w ciągu miesiąca od
upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego
- po jej zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
2. Warunkiem przekazania kwoty, o której mowa w ust. 1, jest zapłata w pełnej wysokości
podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na
rzecz organizacji pożytku publicznego, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od
upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego. Za zapłacony podatek, o którym
mowa w zdaniu pierwszym, uważa się również zaległość podatkową, której wysokość nie
przekracza trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz.
1041 i 2320) za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej.
3. Za wniosek uważa się wskazanie przez podatnika w zeznaniu podatkowym albo w korekcie
zeznania, o których mowa w ust. 1, jednej organizacji pożytku publicznego poprzez
podanie jej numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz kwoty do przekazania
na rzecz tej organizacji, w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego.
3a. Za wniosek uważa się również wskazanie przez podatnika, o którym mowa w art. 34 ust.
9, w oświadczeniu sporządzonym według ustalonego wzoru, jednej organizacji pożytku
publicznego poprzez podanie jej numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
Oświadczenie składa się urzędowi skarbowemu, o którym mowa w art. 45 ust. 1b, w
terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.
3b. Oświadczenie złożone w terminie, o którym mowa w ust. 3a, wraz z rocznym obliczeniem
podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 9, dla potrzeb przekazania 1% podatku należnego
traktuje się na równi z zeznaniem podatkowym, o którym mowa w ust. 1 pkt 1. Złożenie
oświadczenia oznacza wyrażenie zgody na przekazanie kwoty w wysokości 1% podatku
należnego.
<3c. Jeżeli podatnik, któremu organ rentowy przekazał roczne obliczenie podatku, z
którego wynika podatek należny na podstawie art. 34 ust. 9, nie złożył wniosku, o
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tego podatku organizacji pożytku publicznego wskazanej przez podatnika we
wniosku zawartym w złożonym zeznaniu, o którym mowa w ust. 1, złożonej korekcie
tego zeznania albo w złożonym oświadczeniu, o którym mowa w ust. 3a, za ubiegły
rok podatkowy.
3d. W przypadku, o którym mowa w ust. 3c, przekazanie kwoty w wysokości 1%
podatku należnego następuje na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 3a,
sporządzonego przez organ podatkowy za pośrednictwem portalu podatkowego.
3e. W oświadczeniu, o którym mowa w ust. 3a, podatnik może wycofać uprzednio
wyrażoną zgodę na przekazanie organizacji pożytku publicznego kwoty w wysokości
1% podatku należnego. Po wycofaniu zgody nie stosuje się przepisu ust. 3c.>
4. Kwotę, o której mowa w ust. 1, naczelnik urzędu skarbowego przekazuje w terminie od
maja do lipca roku następującego po roku podatkowym, za który składane jest zeznanie
podatkowe, na rachunek bankowy właściwy do przekazania 1% podatku podany przez
organizację pożytku publicznego zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku
publicznego. Kwota ta jest pomniejszana o koszty przelewu bankowego.
5. Naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby organizacji pożytku publicznego,
we wrześniu roku następującego po roku podatkowym przekazuje organizacji pożytku
publicznego zbiorczą informację o:
1) danych identyfikacyjnych (imię, nazwisko i adres, a w przypadku przedsiębiorstwa w
spadku - dane tego przedsiębiorstwa), w tym obojga małżonków, którzy na wniosek
podlegają łącznemu opodatkowaniu, oraz.
2) wysokości kwoty, o której mowa w ust. 1, przekazanej na rzecz tej organizacji,
3) przeznaczeniu kwoty, o której mowa w ust. 1, przez organizację pożytku publicznego (cel
szczegółowy)
- jeżeli podatnik w zeznaniu podatkowym lub w korekcie zeznania, o których mowa w ust. 1,
wyraził zgodę na przekazanie organizacji pożytku publicznego danych wymienionych w
pkt 1 i 2, lub wskazał cel szczegółowy, o którym mowa w pkt 3.
6. Naczelnik urzędu skarbowego odstępuje od przekazania 1% podatku na rzecz organizacji
pożytku publicznego, jeżeli:
1) organizacja nie podała, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego, numeru
rachunku bankowego właściwego do przekazania 1% podatku lub numer tego rachunku
jest nieprawidłowy;
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działalności pożytku publicznego;
3) podatnik we wniosku, o którym mowa w ust. 3 i 3a, podał numer wpisu do Krajowego
Rejestru Sądowego, którego nie zawiera wykaz prowadzony zgodnie z art. 27a ustawy o
działalności pożytku publicznego.
6a. W przypadku gdy kwota wskazana we wniosku, o którym mowa w ust. 3 przekracza
wysokość, o której mowa w ust. 1, naczelnik urzędu skarbowego przekazuje kwotę w
wysokości, o której mowa w ust. 1, z uwzględnieniem ust. 4.
7. Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 2a, składający zeznanie podatkowe w trakcie roku
podatkowego, wybierają organizację pożytku publicznego z wykazu, o którym mowa w
ust. 1, określonego za poprzedni rok podatkowy.
8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, uwzględniając potrzebę sprawnego
zorganizowania procesu przekazywania kwot z tytułu 1% podatku, może upoważnić, w
drodze rozporządzenia, podległy organ, inny niż określony w ust. 1, do realizacji zadania,
o którym mowa w ust. 1.
9.

409

(uchylony).
Art. 45cd.

1. Z dniem 15 lutego roku następującego po roku podatkowym organ podatkowy udostępnia
podatnikowi, z wyjątkiem podatnika składającego zeznanie w związku z prowadzoną
pozarolniczą działalnością gospodarczą lub działami specjalnymi produkcji rolnej oraz
podatnika będącego przedsiębiorstwem w spadku, za pośrednictwem portalu podatkowego
zeznania, o których mowa w art. 45 ust. 1 oraz ust. 1a pkt 1, uwzględniając w nich dane
będące w posiadaniu Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, w tym dane:
1) zawarte w rocznym obliczeniu podatku i informacjach, o których mowa w art. 34 ust. 7 i 8,
[art. 35 ust. 10] <art. 35 ust. 6>, art. 39 ust. 1 i 3, art. 42 ust. 2 pkt 1, art. 42a ust. 1 oraz
art. 42e ust. 6;
2) o wpłaconych w trakcie roku podatkowego przez podatnika zaliczkach.
2. Akceptacja przez podatnika udostępnionego zeznania przed upływem terminu określonego
na jego złożenie bez wprowadzenia albo po wprowadzeniu w nim zmian oznacza złożenie
zeznania w dniu dokonania akceptacji.
2a. Akceptacja przez podatnika zmian wprowadzonych do złożonego zeznania oznacza
złożenie korekty zeznania w dniu dokonania tej akceptacji.
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udostępnionego zeznania przed upływem terminu określonego na jego złożenie albo je
odrzuci przed tym terminem.
4. W przypadku podatnika, który oprócz dochodów wykazanych w rocznym obliczeniu
podatku lub informacjach, o których mowa w art. 34 ust. 7 i 8, [art. 35 ust. 10] <art. 35
ust. 6>, art. 39 ust. 1 i 3, art. 42 ust. 2 pkt 1, art. 42a ust. 1 oraz art. 42e ust. 6, nie uzyskał
innych dochodów podlegających opodatkowaniu i wykazywanych w zeznaniach, o
których mowa w art. 45 ust. 1 lub ust. 1a pkt 1, niedokonanie akceptacji lub odrzucenia
udostępnionego zeznania przed upływem terminu określonego na jego złożenie oznacza
złożenie udostępnionego zeznania w ostatnim dniu tego terminu (automatyczna
akceptacja).
5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się, jeżeli:
1) organ rentowy dokonał rocznego obliczenia podatku, a podatek wynikający z tego
obliczenia jest podatkiem należnym na podstawie art. 34 ust. 9;
2) podatnik złożył zeznanie, nie korzystając z zeznania udostępnionego przez organ
podatkowy.
6. Akceptacji i odrzucenia udostępnionego zeznania oraz akceptacji zmian wprowadzonych
do złożonego zeznania podatnik dokonuje za pośrednictwem portalu podatkowego.

Art. 45cf.
1. W przypadku braku wpłaty różnicy, o której mowa w art. 45 ust. 4 pkt 1 i 2, przez
podatnika, o którym mowa w art. 45cd ust. 4, organ podatkowy w terminie miesiąca od
dnia upływu terminu płatności informuje podatnika o obowiązku jej wpłaty w terminie 7
dni od dnia doręczenia tej informacji.
1a. Informacja, o której mowa w ust. 1, może, zamiast podpisu osoby upoważnionej do
jej wydania, zawierać podpis mechanicznie odtwarzany tej osoby lub nadruk imienia
i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do jej wydania.
2. W przypadku dokonania wpłaty w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji, o której
mowa w ust. 1, nie nalicza się odsetek za zwłokę za okres od dnia następującego po
upływie terminu płatności różnicy, o której mowa w art. 45 ust. 4 pkt 1 i 2.

Art. 52va.
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zeznania podatkowego za rok podatkowy, nie zostanie odwołany stan epidemii ogłoszony
z powodu COVID-19, przekazanie kwoty w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku
należnego następuje również w przypadku, gdy wniosek, o którym mowa w art. 45c ust. 3
і 3a, zostanie złożony po terminie do jego złożenia, nie później jednak niż do końca
miesiąca następującego po miesiącu, w którym upływa termin do złożenia zeznania
podatkowego, złożenia korekty tego zeznania albo złożenia oświadczenia, określony
odpowiednio w art. 45c ust. 1 pkt 1 albo 2 albo ust. 3a zdaniu drugim.
[2. Jeżeli podatnik, któremu organ rentowy przekazał roczne obliczenie podatku, z którego
wynika podatek należny na podstawie art. 34 ust. 9, nie złożył wniosku, o którym mowa w
ust. 1, organ podatkowy przekazuje kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1% tego
podatku organizacji pożytku publicznego wskazanej przez podatnika we wniosku
zawartym w złożonym zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, złożonej korekcie tego
zeznania albo złożonym oświadczeniu, o którym mowa w art. 45c ust. 3a lub art. 52v ust.
4, za ubiegły rok podatkowy.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, przekazanie kwoty w wysokości nieprzekraczającej
1% podatku należnego następuje na podstawie wniosku, o którym mowa w art. 45c ust.
3a, sporządzonego przez organ podatkowy za pośrednictwem portalu podatkowego.]
4. W zakresie nieuregulowanym w [ust. 1-3] <ust. 1> do przekazania kwoty na rzecz
organizacji pożytku publicznego stosuje się odpowiednio przepis art. 45c.

[Art. 53a.
1. Zaliczki na podatek dochodowy za miesiące od lutego do grudnia 2022 r. od przychodów
określonych w art. 31 i art. 34 ust. 1 oraz z umów zlecenia określonych w art. 13 pkt 8
płatnik nie pobiera i nie wpłaca w terminach, o których mowa w art. 31, art. 38 ust. 1, art.
41 ust. 1 i art. 42 ust. 1, w części stanowiącej nadwyżkę:
1) kwoty zaliczki na podatek dochodowy od tych przychodów obliczonej zgodnie z przepisami
niniejszej ustawy, w brzmieniu obowiązującym w dniu, w którym zaliczka jest pobierana,
nad
2) kwotą zaliczki na podatek dochodowy od tych przychodów obliczoną zgodnie z przepisami
niniejszej ustawy, w brzmieniu z dnia 31 grudnia 2021 r., pomniejszoną o kwotę składki
na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, w brzmieniu z dnia 31 grudnia
2021 r.
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2. Nadwyżkę zaliczki niepobraną i niewpłaconą na podstawie ust. 1 płatnik pobiera
odpowiednio od przychodów określonych w art. 31 i art. 34 ust. 1 oraz z umów zlecenia
określonych w art. 13 pkt 8 uzyskanych w miesiącu, w którym wystąpiła ujemna różnica
między:
1) kwotą zaliczki na podatek dochodowy od tych przychodów obliczoną zgodnie z przepisami
niniejszej ustawy, w brzmieniu obowiązującym w dniu, w którym zaliczka jest pobierana, a
2) kwotą zaliczki na podatek dochodowy od tych przychodów obliczoną zgodnie z przepisami
niniejszej ustawy, w brzmieniu z dnia 31 grudnia 2021 r., pomniejszoną o kwotę składki
na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, w brzmieniu z dnia 31 grudnia
2021 r.
- przy czym poboru tej nadwyżki zaliczki dokonuje się do wysokości tej ujemnej różnicy.
3. W przypadku gdy nadwyżka zaliczki obliczona zgodnie z ust. 1 nie została pobrana w
całości na podstawie ust. 2, płatnik pobiera pozostałą część nadwyżki zaliczki
odpowiednio od przychodów określonych w art. 31 i art. 34 ust. 1 oraz z umów zlecenia
określonych w art. 13 pkt 8 w kolejnych miesiącach 2022 r., w których wystąpi różnica
obliczona zgodnie z ust. 2.
4. Przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy, o której mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2,
płatnik uwzględnia koszty uzyskania przychodów i kwotę stanowiącą 1/12 kwoty
zmniejszającej podatek zgodnie z przepisami niniejszej ustawy, w brzmieniu z dnia 31
grudnia 2021 r., o ile na moment obliczania tej zaliczki płatnik jest uprawniony do ich
stosowania.
5. Przepisy ust. 2-4 stosuje się odpowiednio do nadwyżki zaliczki niepobranej za styczeń 2022
r., której termin pobrania został przedłużony na podstawie przepisów wydanych na
podstawie art. 50 Ordynacji podatkowej.
6. Płatnik przekazuje nadwyżkę zaliczki, o której mowa w ust. 1 i 5, w terminie określonym dla
przekazania zaliczki na podatek dochodowy od przychodów, o których mowa odpowiednio
w ust. 2 lub 3, nie później jednak niż w terminie do dnia 20 stycznia 2023 r.
7. Przepisy ust. 1-6 mają zastosowanie do zaliczek na podatek dochodowy pobieranych w
miesiącu, w którym podatnik uzyskał od płatnika przychody określone w art. 31 lub art. 34
ust. 1 lub z umów zlecenia określonych w art. 13 pkt 8 w wysokości nieprzekraczającej
12 800 zł, przy czym limit ten stosuje się odrębnie dla każdego źródła tych przychodów.
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nadwyżce obliczonej zgodnie z ust. 1 i nie przekazał tej zaliczki na rachunek urzędu
skarbowego, niezwłocznie zwraca tę nadwyżkę podatnikowi.
9. W przypadku gdy podatnik złożył płatnikowi sporządzony na piśmie wniosek o
nieprzedłużanie terminów, o których mowa w art. 31, art. 38 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42
ust. 1, przepisów ust. 1-8 nie stosuje się najpóźniej od miesiąca następującego po
miesiącu, w którym płatnik otrzymał ten wniosek.
10. Zwalnia się płatnika z obowiązku poboru i wpłacenia nadwyżki zaliczki, o której mowa w
ust. 1 i 5, niepobranej do dnia 31 grudnia 2022 r. w części, w jakiej nie została pobrana
ze względu na niewystąpienie różnicy obliczonej zgodnie z ust. 2-4.]

USTAWA

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

2021 r. poz. 1800, z późn. zm.)
Art. 12.
1. Przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności:
1) otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe;
2) wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym
wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także wartość
innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń
związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez samorządowe zakłady
budżetowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz
spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego
lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich
związków w nieodpłatny zarząd lub używanie;
3) wartość, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 8, umorzonych lub przedawnionych:
a) zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek (kredytów), z wyjątkiem umorzonych
pożyczek z Funduszu Pracy,
b) środków na rachunkach bankowych - w bankach;
4) wartość zwróconych wierzytelności, które uprzednio, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 25 lub 43,
zostały odpisane jako nieściągalne lub umorzone i zaliczone do kosztów uzyskania
przychodów;
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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, zaliczonych uprzednio do
kosztów uzyskania przychodów lub potrąconych dla celów ustalenia zysku (straty) netto
w okresie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek - 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
- 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 technicznoubezpieczeniowych 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 lub potrąconych dla
celów ustalenia zysku (straty) netto w okresie opodatkowania ryczałtem od dochodów
spółek;
5b) (uchylony);
5c) (uchylony);
6) w bankach - kwota stanowiąca równowartość:
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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. 15 ust. 1hba, 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 podatkowym
podatnik nie spełnił warunków, o których mowa w art. 28j ust. 1 pkt 2-6;
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);
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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, przy czym przepis art. 14 ust. 2
stosuje się odpowiednio;
8ba) ustalona na dzień poprzedzający dzień łączenia lub podziału wartość emisyjna udziałów
(akcji) spółki przejmującej lub nowo zawiązanej przydzielonych wspólnikowi spółki
przejmowanej lub dzielonej w następstwie łączenia lub podziału podmiotów, z
zastrzeżeniem pkt 8b;
8bb) w spółce nabywającej wartość rynkowa udziałów (akcji) przekazanych przez wspólnika
tej spółce nabywającej przy wymianie udziałów w części przekraczającej wartość
rynkową wydanych w zamian przez tę spółkę udziałów (akcji) wraz z zapłatą w gotówce,
ustalona na dzień wymiany udziałów;
8bc) u wspólnika wartość rynkowa udziałów (akcji) przekazanych temu wspólnikowi przez
spółkę nabywającą przy wymianie udziałów wraz z zapłatą w gotówce w części
przekraczającej wartość rynkową otrzymanych w zamian od wspólnika udziałów (akcji),
ustalona na dzień wymiany udziałów;
8c) ustalona na dzień poprzedzający dzień łączenia lub podziału wartość rynkowa majątku
podmiotu przejmowanego lub dzielonego otrzymanego przez spółkę przejmującą lub
nowo zawiązaną w części przewyższającej wartość przyjętą dla celów podatkowych
składników tego majątku, nie wyższą od wartości rynkowej tych składników;
8d) ustalona na dzień poprzedzający dzień łączenia lub podziału wartość rynkowa majątku
podmiotu przejmowanego lub dzielonego otrzymanego przez spółkę przejmującą lub
nowo zawiązaną w części przewyższającej wartość emisyjną udziałów (akcji)
przydzielonych udziałowcom (akcjonariuszom) spółek łączonych lub spółki dzielonej;
8e) ustalona na dzień poprzedzający dzień likwidacji lub wystąpienia ze spółki wartość
rynkowa majątku tej spółki otrzymanego przez jej wspólników w części przewyższającej
wartość przyjętą dla celów podatkowych, nie wyższą od wartości rynkowej tych
składników - w przypadku likwidacji spółki osobowej lub wystąpienia z takiej spółki, w
wyniku którego Rzeczpospolita Polska traci prawo do opodatkowania dochodów ze
zbycia majątku lub części majątku przejętego przez wspólnika takiej spółki;
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spółki przejmowanej lub dzielonej, na dzień poprzedzający dzień łączenia lub podziału,
wartość rynkowa majątku podmiotu przejmowanego lub dzielonego otrzymanego przez
spółkę przejmującą ponad cenę nabycia udziałów (akcji) tej spółki w podmiocie
przejmowanym - w przypadku gdy spółka przejmująca posiada w kapitale zakładowym
spółki przejmowanej lub dzielonej taki udział;
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 poprzedzający dzień podziału lub wydzielenia, przy czym
przepisy art. 14 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio;
10) przychody osiągnięte w związku ze zwrotem lub otrzymaniem pożyczki (kredytu), jeżeli
pożyczka (kredyt) była waloryzowana kursem waluty obcej, w przypadku gdy:
a) pożyczkodawca (kredytodawca) otrzymuje środki pieniężne stanowiące spłatę kapitału w
wysokości wyższej od kwoty udzielonej pożyczki (kredytu) - w wysokości różnicy
pomiędzy kwotą zwróconego kapitału a kwotą udzielonej pożyczki (kredytu),
b) pożyczkobiorca (kredytobiorca) zwraca tytułem spłaty pożyczki (kredytu) środki pieniężne
stanowiące spłatę kapitału w wysokości niższej od kwoty otrzymanej pożyczki (kredytu) w wysokości różnicy pomiędzy kwotą otrzymanej pożyczki (kredytu) a kwotą
zwróconego kapitału;
11) opłata recyklingowa, o której mowa w art. 40c ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o
gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1114);
12) przychody powstałe w okresie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek w części
nieuwzględnionej w wyniku finansowym netto podatnika za dowolny rok tego okresu
zgodnie z przepisami o rachunkowości;
13) wartość pracy osoby zatrudnionej nielegalnie w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 13 lit. a
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.
U. z 2021 r. poz. 1100, 1162 i 1621) ustalona za każdy miesiąc, w którym zostało
stwierdzone

nielegalne

zatrudnienie

w

wysokości

równowartości

minimalnego

wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym miesiącu na podstawie przepisów
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z
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zatrudnienia;
14) wartość przychodu pracownika, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 151 ustawy z dnia 26
lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;
15) wartość rynkowa składników majątku otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej
osobą prawną z tytułu zmniejszenia udziału kapitałowego w takiej spółce, ustalona na
dzień ich otrzymania, w części przewyższającej wydatki poniesione na ich nabycie lub
wytworzenie, niezaliczone w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów
przez wspólnika lub spółkę niebędącą osobą prawną - w przypadku gdy Rzeczpospolita
Polska traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia tych składników majątku;
16) kwota płatności dotyczącej transakcji, o której mowa w art. 7b ustawy z dnia 30 maja
2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287 oraz z 2021 r. poz. 2105),
otrzymana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.
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 2-6 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 albo emisji nowych akcji w prostej
spółce akcyjnej, albo,
2a) przeniesienia na spółkę własności przedmiotu wkładu - w przypadku gdy spółka lub
podwyższenie kapitału spółki nie podlegają obowiązkowi rejestracji we właściwym
rejestrze zgodnie z przepisami państwa, w którym spółka ma siedzibę lub zarząd, albo
3) wpisu do rejestru akcjonariuszy, o którym mowa w art. 30030 § 1 albo art. 3281 § 1 ustawy
z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 i
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warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, albo,
4) podjęcia uchwały o przyjęciu w poczet członków spółdzielni.
5) (uchylony).
1ba. W przypadku akcjonariusza prostej spółki akcyjnej albo wspólnika spółki, o której mowa
w art. 1 ust. 3, przepis ust. 1 pkt 7 stosuje się wyłącznie do wniesienia wkładu
niepieniężnego stanowiącego rzeczy lub prawa zbywalne.".
1c. (uchylony).
1d. Przepisy ust. 1 pkt 4d, 4e i 5a stosuje się odpowiednio do tworzonych przez podatników
stosujących MSR odpisów na utratę wartości należności, w zakresie i na zasadach
określonych tymi przepisami.
1e. W odniesieniu do transakcji kontrolowanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 6 przepis
ust. 1 pkt 2 stosuje się z uwzględnieniem art. 11c.
2. Przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego
przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień
uzyskania przychodu.
2a. (uchylony).
3. Za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji
rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, a także za przychody uzyskane z zysków
kapitałowych, z wyłączeniem przychodów, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1, uważa
się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po
wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.
3a. Za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust.
3c-3g oraz 3j-3m, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania
usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:
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 1-4;
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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;
3) korektę cen transferowych, o której mowa w art. 11e, dokonaną w okresie opodatkowania
ryczałtem od dochodów spółek, 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.
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przychodów lub osiągnięte przychody są niższe od kwoty zmniejszenia, podatnik jest
obowiązany zwiększyć koszty uzyskania przychodów o kwotę, o którą nie zostały
zmniejszone przychody.
3l. Przepisów ust. 3j i 3k nie stosuje się do:
1) korekty dotyczącej przychodu związanego ze zobowiązaniem podatkowym, które uległo
przedawnieniu;
2) korekty cen transferowych, o której mowa w art. 11e.
3m. Jeżeli korekta, o której mowa w ust. 3j, następuje po zmianie formy opodatkowania na
zryczałtowaną formę opodatkowania określoną w ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o
podatku tonażowym albo w ustawie z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu
okrętowego i przemysłów komplementarnych, zmniejszenia lub zwiększenia przychodów
dokonuje się w ostatnim okresie rozliczeniowym przed zmianą formy opodatkowania.
3n. Przychód, o którym mowa w ust. 1 pkt 13, ustala się także w przypadku, gdy
wynagrodzenie z tytułu nielegalnego zatrudnienia zostało faktycznie wypłacone osobie
nielegalnie zatrudnionej.
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 lub zmniejszenia udziału kapitałowego w takiej spółce, 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
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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, jej likwidacji lub zmniejszenia udziału kapitałowego w takiej spółce;
przychodem jest jednak w przypadku:
a) odpłatnego zbycia tych składników majątku - ich wartość wyrażona w cenie, za którą
wspólnik je zbywa; przepisy art. 14 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio,
b) spłaty otrzymanej wierzytelności - przychód uzyskany z tej spłaty;
3c) przychodów z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem
wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym
wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w
następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną, wystąpienia z takiej spółki albo
zmniejszenia udziału kapitałowego w takiej spółce;
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) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 8c, wartości tych składników majątku
podmiotu przejmowanego lub dzielonego otrzymanego przez spółkę przejmującą lub
nowo zawiązaną w drodze łączenia lub podziału podmiotów, które:
a) spółka przejmująca przyjęła dla celów podatkowych w wartości wynikającej z ksiąg
podatkowych podmiotu przejmowanego lub dzielonego oraz
b) spółka przejmująca przypisała do działalności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, w tym za pośrednictwem zagranicznego zakładu;
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%;
3g) wartości

tych

składników

majątku

podmiotu

przejmowanego

lub

dzielonego

posiadającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, otrzymanego
przez podmiot przejmujący lub nowo zawiązany w drodze transgranicznego łączenia lub
podziału podmiotów, które podmiot przejmujący przyjął dla celów podatku dochodowego
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podmiot

przejmujący

przypisał

do

działalności

prowadzonej

poza

terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, w tym za pośrednictwem zagranicznego zakładu;
3h) w spółce podlegającej podziałowi, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a
przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału oraz majątek
pozostający w spółce, stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa - wartości
rynkowej składników majątku przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane
ustalonej na dzień podziału lub wydzielenia;
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;
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
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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, przychodu wspólnika spółki przejmowanej
lub dzielonej stanowiącego wartość emisyjną udziałów (akcji) przydzielonych przez
spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną, o którym mowa w ust. 1 pkt 8ba, jeżeli:
a) udziały (akcje) w podmiocie przejmowanym lub dzielonym nie zostały nabyte lub objęte w
wyniku wymiany udziałów albo przydzielone w wyniku innego łączenia lub podziału
podmiotów oraz
b) przyjęta przez tego wspólnika dla celów podatkowych wartość udziałów (akcji)
przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną nie jest wyższa niż wartość
udziałów (akcji) w spółce przejmowanej lub dzielonej, jaka byłaby przyjęta przez tego
wspólnika dla celów podatkowych, gdyby nie doszło do łączenia lub podziału;
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
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finansowych, w ramach rządowych programów;
15) w bankach:
a) przychodów określonych zgodnie z ust. 1 pkt 7 - w przypadku objęcia udziałów (akcji)
przedsiębiorców objętych programem restrukturyzacji realizowanym na podstawie
odrębnych ustaw w zamian za wkład niepieniężny w postaci wierzytelności z tytułu
kredytów (pożyczek) udzielonych tym przedsiębiorcom, na które utworzono rezerwy albo
odpisy na straty kredytowe, zaliczone uprzednio do kosztów uzyskania przychodów; w
przypadku odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) nie ustala się kosztów uzyskania
przychodów,
b) zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów rezerw albo odpisów na straty
kredytowe, rozwiązanych lub zmniejszonych w wyniku zamiany wierzytelności z tytułu
kredytów (pożyczek) na udziały (akcje) przedsiębiorców objętych programem
restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw,
c) przychodów ze zbycia funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy
inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny:
– wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek) - do wysokości niespłaconej części
udzielonych kredytów (pożyczek),
– praw do strumienia pieniądza w części niewymagalnej sekurytyzowanych wierzytelności z
tytułu kredytów (pożyczek) objętych umową o subpartycypację, z zastrzeżeniem ust. 4f;
16) wartości świadczeń wolontariuszy, udzielanych na zasadach określonych w przepisach o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
17) kwot odpowiadających wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi
granicami państwa polskiego w części zaliczonej na podstawie odrębnych przepisów na
poczet ceny sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu
Państwa;
18) wartości nieodpłatnie otrzymanych rzeczy lub praw, będących przedmiotem umowy o
partnerstwie publiczno-prywatnym, przekazanych podmiotowi publicznemu lub innemu
podmiotowi, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym,
przez partnera prywatnego lub spółkę, o której mowa w art. 14 ust. 1 albo 1a ustawy o
partnerstwie publiczno-prywatnym;
19) wartości wkładu, określonej zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7, którego przedmiotem są środki
trwałe lub wartości niematerialne i prawne, o których mowa w art. 16a-16c, wniesionego
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- 175 przez podmiot publiczny, o którym mowa w ustawie o partnerstwie publicznoprywatnym, do spółki, o której mowa w art. 14 ust. 1 albo 1a tej ustawy;
20) przychodów z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa subfunduszu funduszu
inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami, w przypadku zamiany jednostek
uczestnictwa subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu tego samego
funduszu inwestycyjnego, dokonanej zgodnie z przepisami ustawy o funduszach
inwestycyjnych;
21) zwróconych wspólnikom dopłat wniesionych do spółki zgodnie z odrębnymi przepisami w wysokości określonej w złotych na dzień ich faktycznego wniesienia;
22) wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki - w
części stanowiącej koszt nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w tej spółce lub udziałów w
zyskach tej osoby prawnej;
23) otrzymanych środków, o których mowa w art. 112 ust. 3 pkt 2 i art. 179 ustawy z dnia 10
czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania
depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, przekazywanych przez Bankowy Fundusz
Gwarancyjny podmiotowi przejmującemu zobowiązania podmiotu w restrukturyzacji, a w
przypadku przejęcia praw udziałowych, o którym mowa w art. 174 ust. 1 pkt 3 tej ustawy
- podmiotowi będącemu emitentem tych praw;
23a) otrzymanych środków, o których mowa w art. 264 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 10 czerwca
2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz
przymusowej restrukturyzacji, przekazywanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny
podmiotowi

przejmującemu

zobowiązania

spółdzielczej

kasy

oszczędnościowo-

kredytowej;
24) otrzymanych środków, o których mowa w art. 112 ust. 3 pkt 2 i art. 188 ust. 5 ustawy z
dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania
depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, przekazywanych przez Bankowy Fundusz
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;
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ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe - w części przeznaczonej na realizację
celów, o których mowa w art. 130b ust. 1 tej ustawy, i wsparcia, o którym mowa w art.
130b ust. 2 tej ustawy;
24c) otrzymanych środków z funduszu pomocowego, o którym mowa w art. 22g ust. 1
ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu
się i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2022 r. poz. 456 i 872) - w części przeznaczonej na
realizację celów, o których mowa w art. 22a ust. 1 tej ustawy, i wsparcia, o którym mowa
w art. 22a ust. 1a tej ustawy;
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, oraz spółka
lub spółdzielnia otrzymująca wkład przyjęła dla celów podatkowych składniki wchodzące
w skład tego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w wartości wynikającej z
ksiąg podatkowych podmiotu wnoszącego ten wkład;
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, które
zostały uwzględnione w wyniku finansowym netto podatnika za dowolny rok tego okresu
zgodnie z przepisami o rachunkowości;
29) pobranych zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego,
które nie zostały przekazane na rachunek urzędu skarbowego na podstawie art. 18db ust.
1[.] <;>
30) otrzymanych środków, o których mowa w art. 33b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
1997

r.

o

rehabilitacji

zawodowej

i

społecznej

oraz

zatrudnianiu

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558).
4a. (uchylony).
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- 177 4b. W przypadku umowy najmu lub dzierżawy rzeczy albo praw majątkowych oraz umów o
podobnym charakterze, jeżeli wynajmujący lub wydzierżawiający przeniósł na rzecz
osoby trzeciej wierzytelności z tytułu opłat wynikających z takich umów, a umowy te
między stronami nie wygasają, do przychodów wynajmującego lub wydzierżawiającego
nie zalicza się kwot wypłaconych przez osobę trzecią z tytułu przeniesienia
wierzytelności. Opłaty ponoszone przez najemcę lub dzierżawcę na rzecz osoby trzeciej
stanowią przychód wynajmującego lub wydzierżawiającego w dniu wymagalności
zapłaty.
4ba. Przepisy ust. 1 pkt 4d, 4e, 5a, 6 i 6a stosuje się również w przypadku odpłatnego zbycia
wierzytelności lub jej części, w tym w sposób określony w ust. 1 pkt 7.
4c. Przychód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych na rynku regulowanym w ramach
krótkiej sprzedaży ustala się na dzień, w którym:
1) zbywca dokonał zwrotu pożyczonych papierów wartościowych lub miał go dokonać
zgodnie z zawartą umową pożyczki tych papierów - w przypadku gdy na potrzeby
dokonania rozrachunku zbywca zawarł taką umowę;
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).
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- 178 4e. Przepisu ust. 4 pkt 15 lit. c tiret pierwsze nie stosuje się do przychodów ze zbycia
wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek) w części dotyczącej odsetek od tych
kredytów (pożyczek).
4f. Przychód ze zbycia funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy
inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny na podstawie umowy o
subpartycypację praw do strumienia pieniądza w części sekurytyzowanych wierzytelności
z tytułu kredytów (pożyczek) objętych umową o subpartycypację powstaje w dacie
wymagalności rat kapitałowych tych wierzytelności lub w dacie ich zapłaty, jeżeli zapłata
nastąpiła przed upływem terminu wymagalności. Przychodem jest kwota uzyskana z
tytułu zbycia praw do strumienia pieniądza w części odpowiadającej udziałowi, jaki
stanowi wymagalna lub zapłacona rata kapitałowa w kwocie stanowiącej sumę rat
kapitałowych wierzytelności z tytułu kapitałowej części kredytów (pożyczek) objętych
umową o subpartycypację.
4g. Przez środki pieniężne, o których mowa w ust. 4 pkt 3a, rozumie się również wartość
wierzytelności uprzednio zarachowanej jako przychód należny, pomniejszonej o należny
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.
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- 179 4j. Nie ustala się przychodu, o którym mowa w ust. 4i, jeżeli zapłata należności przez
podatnika:
1) wynika z transakcji innej niż określona w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo
przedsiębiorców lub
2) została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w
wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i
usług, a podatnik złożył przy pierwszej zapłacie należności przelewem na ten rachunek
zawiadomienie, o którym mowa w art. 117ba § 3 pkt 2 Ordynacji podatkowej, do
naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika, który dokonał zapłaty
należności, w terminie 7 dni od dnia zlecenia przelewu, lub
W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w
związku z COVID-19, termin na złożenie zawiadomienia przedłuża się do 14 dni od dnia
zlecenia przelewu, zgodnie z art. 15zzn ustawy z dnia 2 marca 2020 r....
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
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czasu i miejsca ich uzyskania, z zastrzeżeniem ust. 6b.
5a. Wartością rzeczy lub praw częściowo odpłatnych stanowiącą przychód podatnika jest
różnica między wartością tych rzeczy lub praw, ustaloną według zasad określonych w ust.
5, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika. Przepis art. 14 ust. 3 stosuje się
odpowiednio.
6. Wartość świadczeń w naturze, w tym nieodpłatnych świadczeń, ustala się:
1) jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej
dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców;
2) jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu;
3) jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu - w wysokości równowartości
czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu;
4) w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu
usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z
uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca
udostępnienia.
6a. Wartością świadczeń częściowo odpłatnych stanowiącą przychód podatnika jest różnica
między wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określonych w ust. 6, a
odpłatnością ponoszoną przez podatnika. Przepis art. 14 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
6b. 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.
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1) spółka nabywająca oraz spółka, której udziały (akcje) są nabywane, są podmiotami
wymienionymi w załączniku nr 3 do ustawy lub są spółkami podlegającymi
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na
miejsce ich osiągania, w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej państwie
należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
2) wspólnik jest podatnikiem podatku dochodowego i wnoszone przez niego udziały (akcje)
stanowią wkład niepieniężny przeznaczony w całości lub w części na podwyższenie
kapitału zakładowego spółki nabywającej, oraz,
3) zbywane przez wspólnika udziały (akcje) nie zostały nabyte lub objęte w wyniku innej
transakcji wymiany udziałów albo przydzielone wcześniej w wyniku łączenia lub
podziału podmiotów, oraz
4) wartość nabywanych przez wspólnika udziałów (akcji) przyjęta dla celów podatkowych
jest nie wyższa niż wartość zbywanych przez tego wspólnika udziałów (akcji), jaka
byłaby przyjęta dla celów podatkowych, gdyby nie doszło do wymiany udziałów.
12. Przepis ust. 4d stosuje się również w przypadku, gdy spółka nabywa udziały (akcje) od
tego samego wspólnika w ramach więcej

niż

jednej

transakcji

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.
12a. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 pkt 3g i pkt 25 lit. b, gdy przejmowane
składniki, w tym składniki wchodzące w skład wnoszonego w postaci wkładu
niepieniężnego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części zostały przypisane do
działalności prowadzonej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym za
pośrednictwem zagranicznego zakładu, ciężar dowodu, że składnik majątku został
przyjęty dla celów podatku dochodowego w wartości wynikającej z ksiąg podatkowych
podmiotu przejmowanego lub dzielonego, lub wnoszącego wkład niepieniężny, spoczywa
na podatniku przejmującym ten składnik majątku lub wnoszącym ten wkład niepieniężny.
12b. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 12 oraz ust. 11 pkt 3 i 4, ciężar dowodu, że
udziały (akcje) nie zostały nabyte lub objęte w wyniku transakcji wymiany udziałów albo
przydzielone w wyniku łączenia lub podziału podmiotów oraz wartość udziałów (akcji)
odpowiada wartości określonej w tych przepisach, spoczywa na wspólniku.
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 182 13. Przepisów ust. 4 pkt 3e-3h, 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-3h, 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-3h, 12 i pkt 25 lit. b mają zastosowanie wyłącznie do spółek
będących podatnikami, o których mowa w:
1) art. 3 ust. 1, przejmujących albo wnoszących w drodze wkładu niepieniężnego majątek
spółek mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo
2) art. 3 ust. 1, przejmujących albo wnoszących w drodze wkładu niepieniężnego majątek
spółek podlegających w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie
należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich
dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, albo
3) art. 3 ust. 2, podlegających w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym
państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości
swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, przejmujących albo wnoszących
w drodze wkładu niepieniężnego majątek spółek będących podatnikami, o których mowa
w art. 3 ust. 1.
16. Przepisy ust. 4 pkt 3e-3h, 12 i pkt 25 lit. b oraz ust. 4d stosuje się odpowiednio do
podmiotów wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy.
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z późn. zm.)
Art. 28.
§ 1. Płatnikom i inkasentom przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego
wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa.
§ 2. (uchylony).
§ 3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
[1) szczegółowe zasady ustalania wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających
podatki na rzecz budżetu państwa, w relacji do kwoty pobranych podatków, oraz tryb
pobrania wynagrodzenia;]
1) szczegółowe zasady ustalania wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających
podatki na rzecz budżetu państwa, w relacji do kwoty pobranych podatków, oraz
tryb pobrania wynagrodzenia, uwzględniając przy ustalaniu wynagrodzenia rodzaj
pobranego podatku;
2) (uchylony).
§ 4. Rada gminy, rada powiatu oraz sejmik województwa może ustalać wynagrodzenie dla
płatników lub inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody, odpowiednio,
budżetu gminy, powiatu lub województwa.

USTAWA

z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z

2021 r. poz. 423, z późn. zm.)
Art. 8.
1. Za pracownika uważa się osobę pozostającą w stosunku pracy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a.
2. Jeżeli pracownik spełnia kryteria określone dla osób współpracujących, o których mowa w
ust. 11 - dla celów ubezpieczeń społecznych jest traktowany jako osoba współpracująca.
2a. Za pracownika, w rozumieniu ustawy, uważa się także osobę wykonującą pracę na
podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do
której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo
umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku
pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym
pozostaje w stosunku pracy.
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pracę nakładczą.
4. Za członka spółdzielni uważa się członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej, innej
spółdzielni zajmującej się produkcją rolną oraz spółdzielni kółek rolniczych, zajmujących
się produkcją rolną, działających zgodnie z art. 138-178 oraz art. 180 § 3 ustawy z dnia 16
września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2021 r. poz. 648), który wykonuje pracę
na rzecz spółdzielni na innej podstawie niż stosunek pracy lub wytwarza na jej rzecz
produkty rolne w prowadzonym przez siebie gospodarstwie.
5. Na równi z członkiem spółdzielni, o którym mowa w ust. 4, traktuje się inne osoby, które
wykonują pracę w spółdzielni lub w gospodarstwie rolnym spółdzielni na innej podstawie
niż stosunek pracy, niebędące jej członkami i wynagradzane według zasad
obowiązujących członków spółdzielni, w tym kandydatów na członka spółdzielni.
6. Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się:
1) osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z
dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, z
wyjątkiem ust. 6a;
2) twórcę i artystę;
3) osobę prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu:
a) w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
b) z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o
podatku dochodowym od osób fizycznych;
4) wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników
spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej;
4a) akcjonariusza prostej spółki akcyjnej wnoszącego do spółki wkład, którego przedmiotem
jest świadczenie pracy lub usług;
4b) komplementariusza w spółce komandytowo-akcyjnej;
5) osobę prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania
przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655).
6a. Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność nie uważa się w rozumieniu niniejszej
ustawy osoby fizycznej, o której mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.
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architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej,
sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, choreografii i
lutnictwa artystycznego oraz sztuki ludowej, będące przedmiotem prawa autorskiego.
8. Za artystę, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, uważa się osobę wykonującą zarobkowo
działalność artystyczną w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i
estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki,
instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii, a także w dziedzinie produkcji
audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów i
kaskaderów.
9. Uznanie działalności za twórczą lub artystyczną i ustalenie daty jej rozpoczęcia następuje
w formie decyzji Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców, działającej
przy ministrze właściwym do spraw kultury 1 .
10. Minister właściwy do spraw kultury 2 w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw
zabezpieczenia społecznego powołuje, w drodze rozporządzenia, komisję, o której mowa
w ust. 9, oraz szczegółowo określa jej zadania, a także skład i tryb działania.
11. Za

osobę

współpracującą

z

osobami

prowadzącymi

pozarolniczą

działalność,

zleceniobiorcami oraz z osobami fizycznymi, wskazanymi w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6
marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4-5a, uważa się
małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców,
macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym
gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności lub
wykonywaniu umowy agencyjnej lub umowy zlecenia; nie dotyczy to osób, z którymi
została zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego.
12. Za stypendystę sportowego uważa się osobę pobierającą stypendium sportowe, z
wyjątkiem osób uczących się lub studiujących, jeśli nie podlegają ubezpieczeniom
emerytalnemu i rentowym z innego tytułu.
13. Za osobę duchowną uważa się duchownego oraz członków zakonów męskich i żeńskich
Kościoła Katolickiego, innych kościołów i związków wyznaniowych, z wyjątkiem
alumnów seminariów duchownych, nowicjuszów, postulantów i juniorystów, którzy nie
ukończyli 25. roku życia.
14. Na równi z zatrudnieniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej uważa się zatrudnienie
obywateli polskich za granicą w polskich przedstawicielstwach dyplomatycznych i
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Zjednoczonych i innych misjach lub misjach specjalnych, a także w innych polskich
placówkach, instytucjach lub przedsiębiorstwach, chyba że umowy międzynarodowe
stanowią inaczej.
15. Za osobę w stosunku służby uważa się żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy:
1) Policji;
2) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu;
2a) Centralnego Biura Antykorupcyjnego;
3) Straży Granicznej;
3a) Straży Marszałkowskiej;
4) Państwowej Straży Pożarnej;
5) Służby Więziennej;
6) Służby Celno-Skarbowej;
6a) Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego;
7) Służby Ochrony Państwa.
Art. 13.
Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu
podlegają osoby fizyczne w następujących okresach:
1) pracownicy - od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia ustania tego stosunku;
2) osoby wykonujące pracę nakładczą oraz zleceniobiorcy - od dnia oznaczonego w umowie
jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy;
2a) (uchylony);
3) członkowie spółdzielni - od dnia rozpoczęcia wykonywania pracy na rzecz spółdzielni do
dnia zakończenia jej wykonywania;
4) osoby prowadzące pozarolniczą działalność, z wyłączeniem osób, o których mowa w pkt
4a i 4b - od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania
wykonywania tej działalności, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności
zostało zawieszone na podstawie art. 36aa oraz przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców;
4a) wspólnicy jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością - od dnia wpisania
spółki do Krajowego Rejestru Sądowego albo od dnia nabycia udziałów w spółce do dnia
wykreślenia spółki z Krajowego Rejestru Sądowego albo zbycia wszystkich udziałów w
spółce, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności przez spółkę zostało
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przedsiębiorców;
[4b) wspólnicy spółki jawnej, partnerskiej lub komandytowej - od dnia wpisania spółki do
Krajowego Rejestru Sądowego albo od dnia nabycia ogółu praw i obowiązków w spółce
do dnia wykreślenia spółki z Krajowego Rejestru Sądowego albo zbycia ogółu praw i
obowiązków w spółce, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności przez
spółkę zostało zawieszone na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo
przedsiębiorców;]
4b) wspólnicy spółki jawnej, partnerskiej lub komandytowej oraz komplementariusze w
spółce komandytowo-akcyjnej  od dnia wpisania spółki do Krajowego Rejestru
Sądowego albo od dnia nabycia ogółu praw i obowiązków w spółce do dnia
wykreślenia spółki z Krajowego Rejestru Sądowego albo zbycia ogółu praw i
obowiązków w spółce, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności
przez spółkę zostało zawieszone na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018
r.  Prawo przedsiębiorców;
5) osoby współpracujące - od dnia rozpoczęcia współpracy przy prowadzeniu pozarolniczej
działalności, wykonywaniu umowy agencyjnej albo umowy zlecenia lub współpracy z
osobami fizycznymi wskazanymi w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo
przedsiębiorców do dnia zakończenia tej współpracy;
5a) osoby świadczące pracę lub usługi w zamian za akcje obejmowane w prostej spółce
akcyjnej - od dnia rozpoczęcia świadczenia tej pracy lub tych usług do dnia zakończenia
ich świadczenia;
6) posłowie i senatorowie - od dnia nabycia prawa do uposażenia do dnia utraty tego prawa;
7) stypendyści sportowi - od dnia spełnienia warunków, o których mowa w art. 8 ust. 12, do
dnia zaprzestania spełniania tych warunków;
8) osoby wykonujące odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie
odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania - od dnia
rozpoczęcia wykonywania pracy do dnia zakończenia wykonywania tej pracy;
9) bezrobotni - od dnia nabycia prawa do zasiłku, świadczenia integracyjnego lub stypendium
do dnia utraty prawa do nich;
9a) osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 9a - od dnia nabycia prawa do stypendium do
dnia utraty prawa do niego;
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dnia utraty prawa do niego;
10) duchowni - od dnia przyjęcia do stanu duchownego do dnia wystąpienia z tego stanu, a w
przypadku alumnów seminariów duchownych, nowicjuszów, postulantów i juniorystów od dnia ukończenia 25 lat;
11) żołnierze niezawodowi w służbie czynnej oraz osoby odbywające służbę zastępczą - od
dnia powołania lub skierowania do tej służby do dnia zwolnienia z tej służby;
12) (uchylony);
13) osoby pozostające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński
albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego - od dnia spełnienia warunków, o
których mowa w art. 9 ust. 6, do dnia zaprzestania spełniania tych warunków;
13a) osoby, o których mowa w art. 6a ust. 1 i art. 6b ust. 1 - od dnia określonego w
oświadczeniu, o którym mowa w art. 36 ust. 15, jako dzień rozpoczęcia sprawowania
osobistej opieki nad dzieckiem, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym oświadczenie
zostało złożone, do dnia wskazanego w oświadczeniu jako dzień zakończenia
sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem;
14) osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 20 - od dnia nabycia prawa do świadczenia
socjalnego, zasiłku socjalnego, wynagrodzenia przysługującego w okresie świadczenia
górniczego lub w okresie stypendium na przekwalifikowanie do dnia utraty tego prawa;
15) pobierający stypendium słuchacze Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im.
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego - od dnia uzyskania statusu
słuchacza do dnia utraty tego statusu;
15a) doktoranci - w okresie otrzymywania stypendium doktoranckiego;
16) osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 21 - od dnia nabycia prawa do świadczenia
szkoleniowego do dnia utraty tego prawa;
17) członkowie rad nadzorczych - od dnia powołania na członka rady nadzorczej do dnia
zaprzestania pełnienia tej funkcji;
18) małżonek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - od dnia objęcia urzędu przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej do dnia upływu kadencji, na którą Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej został wybrany, a w przypadku gdy dana osoba spełniła warunki określone w art.
4 pkt 19 w trakcie kadencji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej albo przestała spełniać
te warunki w trakcie kadencji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - od dnia rozpoczęcia
spełniania warunków do dnia zakończenia ich spełniania.
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1. Płatnik składek przekazuje do Zakładu imienne raporty miesięczne, po upływie każdego
miesiąca kalendarzowego, w terminie ustalonym dla rozliczania składek, z zastrzeżeniem
art. 48d.
2. Jeżeli obowiązek ubezpieczeń społecznych wygasł w ciągu miesiąca kalendarzowego,
płatnik składek przekazuje do Zakładu raport, o którym mowa w ust. 1, za okres
ubezpieczenia w danym miesiącu, w terminie i na zasadach określonych w art. 47 ust. 1
i 2.
3. Imienny raport miesięczny zawiera informacje dotyczące płatnika składek określone w art.
43 ust. 4 i 5, miesiąc i rok, których raport dotyczy, oraz:
1) numery identyfikacyjne ubezpieczonego z danymi, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1;
2) nazwisko i imię;
3) wymiar czasu pracy;
4) zestawienie należnych składek na ubezpieczenia społeczne w podziale na ubezpieczenie:
emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, zawierające dane o:
a) tytule ubezpieczenia,
b) podstawie wymiaru składek,
c) kwocie składki w podziale na należną od ubezpieczonego i płatnika składek oraz z innych
źródeł finansowania,
d) kwocie obniżenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe,
chorobowe i wypadkowe, wynikającego z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o
pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2139),
e) kwocie obniżenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe,
chorobowe i wypadkowe, wynikającego z ustawy z dnia 4 października 2018 r. o
pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342);
4a)

informacje

o

zastosowanych

formach

opodatkowania

w

poprzednim

roku

kalendarzowym, kwotę rocznego przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej i
rocznego dochodu z tej działalności, uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym, w
tym kwotę przychodu i dochodu uzyskanych w okresie obowiązywania danej formy
opodatkowania, oraz kwotę podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe ustaloną na dany rok kalendarzowy w przypadku, o którym mowa w art. 18c ust.
9 pkt 1;
4b) informacje o obowiązujących w danym miesiącu formach opodatkowania;
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informację o zmianie formy opodatkowania;>

5) podstawę wymiaru i kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, z uwzględnieniem
podziału na podmioty, które finansują składki;
5a) informacje o przychodach lub dochodach;
[5b) informację o kwocie dopłaty stanowiącej różnicę między roczną składką na
ubezpieczenie zdrowotne a sumą składek na ubezpieczenie zdrowotne za poszczególne
miesiące roku kalendarzowego albo roku składkowego w rozumieniu art. 81 ust. 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.);]
<5b) informację o kwocie różnicy między roczną składką na ubezpieczenie zdrowotne
a sumą składek na ubezpieczenie zdrowotne za poszczególne miesiące roku
kalendarzowego albo roku składkowego w rozumieniu art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 27
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.);>
<5c)

informację o kwocie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za dany

rok kalendarzowy, w przypadku ubezpieczonych, o których mowa w art. 82 ust. 10
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych;>
6) (uchylony);
7) rodzaje i okresy przerw w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne;
8) informacje o wypłaconych zasiłkach oraz wynagrodzeniach z tytułu niezdolności do pracy
wypłaconych na podstawie Kodeksu pracy oraz o zasiłkach finansowanych z budżetu
państwa;
9) oświadczenie płatnika składek, że dane zawarte w raporcie są zgodne ze stanem
faktycznym, potwierdzone podpisem płatnika składek lub osoby przez niego
upoważnionej;
10) dane dotyczące wypłaconego przychodu niezbędne do ustalenia podstawy wymiaru
emerytury lub renty;
11) dane dotyczące wykonywania pracy przez nauczyciela, wychowawcę lub innego
pracownika pedagogicznego zatrudnionego w placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 1
ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, w
określonym wymiarze obowiązkowego wymiaru zajęć, z wyjątkiem danych za
nauczyciela, wychowawcę lub innego pracownika pedagogicznego, od którego płatnik
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kompensacyjnego na podstawie tej ustawy.
4. Imienny raport miesięczny zawiera również datę sporządzenia raportu miesięcznego,
podpis płatnika składek lub osoby przez niego upoważnionej.
5. Imienne raporty miesięczne mogą zawierać informacje o złożeniu przez ubezpieczonego
zawiadomienia o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe, o którym mowa w art. 19 ust. 5.
6. Płatnik składek jest zobowiązany złożyć imienny raport miesięczny korygujący w formie
nowego dokumentu zawierającego wszystkie prawidłowe informacje określone w ust. 3-5,
jeżeli zachodzi konieczność korekty danych podanych w imiennym raporcie miesięcznym
w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości:
1) przez płatnika składek we własnym zakresie;
2) przez Zakład.
6a. Nie koryguje się danych podanych w imiennym raporcie miesięcznym w przypadku
stwierdzenia przez płatnika składek we własnym zakresie lub przez Zakład różnicy w
podstawie wymiaru składek w wysokości nieprzekraczającej 2,20 zł, z zastrzeżeniem ust.
6b.
6b. Przepisu ust. 6a nie stosuje się w przypadku, gdy podstawę wymiaru składek stanowi
zadeklarowana kwota.
7. (uchylony).
7a. Płatnik składek jest obowiązany złożyć imienny raport miesięczny korygujący, o którym
mowa w ust. 6, w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości we własnym
zakresie lub otrzymania zawiadomienia o stwierdzeniu nieprawidłowości przez Zakład, z
zastrzeżeniem ust. 7b i art. 48d.
7b. Jeżeli konieczność korekty danych podanych w imiennym raporcie miesięcznym jest
wynikiem stwierdzenia nieprawidłowości przez Zakład w drodze:
1) decyzji - imienny raport miesięczny korygujący powinien być złożony nie później niż w
terminie 7 dni od uprawomocnienia się decyzji;
2) kontroli - imienny raport miesięczny korygujący powinien być złożony nie później niż w
terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli albo otrzymania aneksu do
protokołu kontroli lub informacji o sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń, z uwzględnieniem
art. 48d.
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ubezpieczonemu w podziale na poszczególne miesiące, za rok ubiegły w terminie do dnia
28 lutego roku następnego, na piśmie lub za zgodą ubezpieczonego - w formie dokumentu
elektronicznego - w celu ich weryfikacji.
8a. Informacja, o której mowa w ust. 8, powinna zawierać także datę jej sporządzenia oraz
podpis płatnika składek lub osoby przez niego upoważnionej.
8b. Informacje, o których mowa w ust. 8, płatnik składek jest obowiązany przekazać na
żądanie ubezpieczonego - nie częściej niż raz na miesiąc - za miesiąc poprzedni.
9. Przepisy ust. 1-8b stosuje się odpowiednio do składek na ubezpieczenie zdrowotne, z
zastrzeżeniem ust. 9a-10a.
9a. Informacja przekazywana ubezpieczonemu obejmuje także symbol kasy chorych 5 , do
której przekazywana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne.
10. Płatnik składek jest zwolniony z obowiązku przekazywania informacji wynikającej z ust.
9 w przypadku pobierania wyłącznie składek na ubezpieczenie zdrowotne.
10a. Płatnik składek jest obowiązany przekazać informacje wynikające z ust. 9 na żądanie
ubezpieczonego - nie częściej niż raz na miesiąc - za miesiąc poprzedni, z wyłączeniem
przypadków pobierania składek z emerytur i rent.
11. Ubezpieczony zgłasza na piśmie lub do protokołu do płatnika składek wniosek o
sprostowanie informacji zawartych w imiennym raporcie miesięcznym w terminie 3
miesięcy od otrzymania informacji, o których mowa w ust. 8, jeżeli, jego zdaniem, nie są
one zgodne ze stanem faktycznym. O fakcie tym informuje Zakład. W razie
nieuwzględnienia przez płatnika składek reklamacji w terminie jednego miesiąca od daty
jej wpływu, na wniosek ubezpieczonego, Zakład po przeprowadzeniu postępowania
wyjaśniającego wydaje decyzję.
12. Jeżeli ubezpieczony nie zakwestionuje informacji zawartych w imiennym raporcie
miesięcznym w terminie określonym w ust. 11, to informacje te uznaje się za zgodne ze
stanem faktycznym, chyba że informacje dotyczące okresu objętego raportem
zakwestionuje Zakład, wydając decyzję.
13. Jeżeli Zakład zakwestionuje i zmieni informacje przekazane przez płatnika składek,
zawiadamia o tym ubezpieczonego i płatnika składek. Jeżeli w terminie określonym w ust.
11 osoba ubezpieczona i płatnik składek nie złożą wniosku o zmianę stanowiska Zakładu,
informacje uznane przez Zakład traktuje się jako prawdziwe. W razie złożenia takiego
wniosku, Zakład po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego wydaje decyzję.
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 193 14. Przepisy ust. 11-13 mają zastosowanie do raportów, o których mowa w ust. 6.

Art. 45.
1. Na koncie płatnika składek:
[1) ewidencjonuje się dane identyfikacyjne, numery rachunków składkowych, numer NIP i
numer identyfikacyjny REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano tych numerów lub
jednego z nich - numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu,
nazwy i numery rachunków bankowych płatnika składek, dane informacyjne płatnika
składek, w tym szczególną formę prawną według krajowego rejestru urzędowego
podmiotów gospodarki narodowej (REGON), kod rodzaju działalności według Polskiej
Klasyfikacji Działalności (PKD) oraz wszelkie inne dane konieczne do obsługi konta, a w
szczególności do celów rozliczania należności z tytułu składek oraz do celów prowadzenia
postępowania egzekucyjnego, w tym informacje dotyczące wspólników spółek cywilnych,
jawnych i komandytowych, w zakresie rejestrowanym w Centralnym Rejestrze Podmiotów
- Krajowej Ewidencji Podatników;]
<1) ewidencjonuje się dane identyfikacyjne, numery rachunków składkowych, numer
NIP i numer identyfikacyjny REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano tych
numerów lub jednego z nich  numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego
albo paszportu, nazwy i numery rachunków bankowych płatnika składek, dane
informacyjne płatnika składek, w tym szczególną formę prawną według krajowego
rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), kod rodzaju
działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) oraz wszelkie inne dane
konieczne do obsługi konta, a w szczególności do celów rozliczania należności z
tytułu składek oraz do celów prowadzenia postępowania egzekucyjnego, w tym
informacje dotyczące wspólników spółek cywilnych, jawnych i komandytowych oraz
komplementariuszy w spółkach komandytowo-akcyjnych, w zakresie rejestrowanym
w Centralnym Rejestrze Podmiotów  Krajowej Ewidencji Podatników;>
1a) ewidencjonuje się liczbę pracowników, za których jest opłacana składka na Fundusz
Emerytur Pomostowych;
1b) ewidencjonuje się informacje dotyczące zawartych umów o dzieło, o których mowa w art.
36 ust. 17;
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zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych podlegających zaliczeniu na poczet składek oraz
innych składek pobieranych przez Zakład;
3) ewidencjonuje się dane niezbędne do realizacji przez Zakład zadań zleconych odrębnymi
przepisami.
2. Zakład ma prawo uzupełniać dane na koncie płatnika składek o numery NIP i REGON oraz
numery rachunków składkowych.
Art. 46.
1. Płatnik składek jest obowiązany według zasad wynikających z przepisów ustawy obliczać,
potrącać z dochodów ubezpieczonych, rozliczać oraz opłacać należne składki za każdy
miesiąc kalendarzowy.
2. Rozliczenie składek, o których mowa w ust. 1, oraz wypłaconych przez płatnika w tym
samym miesiącu zasiłków oraz zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych podlegających
rozliczeniu na poczet składek następuje w deklaracji rozliczeniowej według ustalonego
wzoru. Nie podlegają rozliczeniu w deklaracji rozliczeniowej zasiłki wypłacone przez
płatnika bezpodstawnie.
3. Deklarację rozliczeniową oraz imienne raporty miesięczne, płatnik składek przekazuje
bezpośrednio do wskazanej przez Zakład jednostki organizacyjnej, z zastrzeżeniem art.
48d.
4. Deklaracja rozliczeniowa zawiera:
1) dane identyfikacyjne płatnika składek, a w szczególności dane, o których mowa w art. 35
ust. 1 pkt 2, nazwę skróconą firmy, a w przypadku płatników składek - osób fizycznych nazwisko i imię;
2) informacje o liczbie ubezpieczonych;
2a) informacje o uprawnieniu płatnika składek do wypłaty zasiłków;
3) zestawienie należnych składek na poszczególne rodzaje ubezpieczeń społecznych, z
uwzględnieniem podziału na składki finansowane przez ubezpieczonego i przez płatnika
oraz budżet państwa i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
3a)

informacje

o

zastosowanych

formach

opodatkowania

w

poprzednim

roku

kalendarzowym, kwotę rocznego przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej i
rocznego dochodu z tej działalności, uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym, w
tym kwotę przychodu i dochodu uzyskanych w okresie obowiązywania danej formy
opodatkowania, oraz kwotę podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i
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9 pkt 2;
3b) informacje o obowiązujących w danym miesiącu formach opodatkowania;
3c) informacje o przychodach lub dochodach;
<3d) informację o zmianie formy opodatkowania;>
4) kwoty wypłaconych zasiłków oraz zasiłków finansowanych z budżetu państwa,
podlegających rozliczeniu w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne oraz kwoty
wynagrodzeń z tytułu niezdolności do pracy;
5) kwoty przysługujących płatnikowi wynagrodzeń w myśl art. 3 ust. 2;
6) zestawienie należnych składek na:
a) ubezpieczenie zdrowotne uwzględniając podział na podmioty, które finansują składki,
b) Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych;
6a) sumę należnych składek na Fundusz Emerytur Pomostowych;
[6aa) informację o kwocie dopłaty stanowiącej różnicę między roczną składką na
ubezpieczenie zdrowotne a sumą składek na ubezpieczenie zdrowotne za poszczególne
miesiące roku kalendarzowego albo roku składkowego w rozumieniu art. 81 ust. 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych;]
<6aa) informację o kwocie różnicy między roczną składką na ubezpieczenie zdrowotne
a sumą składek na ubezpieczenie zdrowotne za poszczególne miesiące roku
kalendarzowego albo roku składkowego w rozumieniu art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 27
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych;>
<6ab) informację o kwocie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za dany
rok kalendarzowy, w przypadku ubezpieczonych, o których mowa w art. 82 ust. 10
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych;>
6b) liczbę pracowników, za których jest opłacana składka na Fundusz Emerytur
Pomostowych;
6c) liczbę stanowisk pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze;
7) zestawienie zbiorcze i wynikowe należnych składek i składek na ubezpieczenie zdrowotne
oraz kwot do zapłaty;
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ubezpieczenia, podstawę wymiaru i ewentualne pomniejszenia wynikające z art. 19 ust. 1;
9) oświadczenie płatnika składek, że dane zawarte w deklaracji są zgodne ze stanem
faktycznym, potwierdzone podpisem płatnika składek lub osoby przez niego
upoważnionej albo podpisem elektronicznym.
5. Płatnicy składek zobowiązani do wykazywania w dokumentach ubezpieczeniowych
zasiłków oraz finansowanych z budżetu państwa zasiłków i innych świadczeń,
podlegających rozliczeniu w ciężar składek lub wynagrodzeń z tytułu niezdolności do
pracy, przekazują do Zakładu:
1) w terminie do dnia 28 lutego 2001 r. informację zawierającą dane identyfikacyjne oraz
dane o tych zasiłkach, świadczeniach lub wynagrodzeniach wypłaconych w okresie od
dnia 1 grudnia 1999 r. do dnia 30 listopada 2000 r.;
2) w terminie do dnia 31 stycznia 2002 r. informację zawierającą dane identyfikacyjne oraz
dane o tych zasiłkach, świadczeniach lub wynagrodzeniach wypłaconych w okresie od
dnia 1 grudnia 2000 r. do dnia 30 listopada 2001 r.
6. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia,
wzór informacji, o której mowa w ust. 5, oraz sposób jej sporządzenia, przekazywania, a
także korygowania, kierując się potrzebą zapewnienia prawidłowości i kompletności
danych gromadzonych na kontach płatników składek i kontach ubezpieczonych.

U S T A W A

z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od

niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993,
2105 i 2427)
Art. 11.
1. Podatnik uzyskujący przychody wymienione w art. 6 ust. 1, 1a i 1d, opłacający ryczałt od
przychodów ewidencjonowanych, może odliczyć od przychodów stratę, o której mowa w
art. 9 ust. 3-3b ustawy o podatku dochodowym, oraz wydatki określone w art. 26 ust. 1,
art. 26h ust. 1 i art. 26hb ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, jeżeli nie zostały
odliczone od dochodu lub nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na
podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym.
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- 197 <1a. Przychody, o których mowa w art. 6 ust. 1, mogą być pomniejszone o 50% składek
na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych w roku podatkowym na podstawie ustawy
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.):
1) z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu od
przychodów ewidencjonowanych,
2) za osoby współpracujące z podatnikiem opodatkowanym w formie ryczałtu od
przychodów ewidencjonowanych
– jeżeli nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.
1b. Wysokość wydatków, o których mowa w ust. 1a, ustala się na podstawie
dokumentów stwierdzających ich poniesienie.>
2. W przypadku dokonywania odliczeń od przychodów, o których mowa w ust. 1, stosuje się
odpowiednio przepisy art. 9 ust. 3-3b, art. 26 ust. 5-7h, 13b, 13c i 15, art. 26h ust. 2-9 oraz
art. 26hb ust. 2-12 ustawy o podatku dochodowym, a także przepisy wydane na podstawie
art. 26h ust. 10 tej ustawy.
3. Jeżeli podatnik uzyskuje przychody wymienione w art. 6 ust. 1, 1a lub 1d, opodatkowane
różnymi stawkami, i dokonuje odliczeń od przychodów, odliczeń tych dokonuje od
każdego rodzaju przychodu w takim stosunku, w jakim w roku podatkowym pozostają
poszczególne

przychody opodatkowane

różnymi

stawkami

w

ogólnej

kwocie

przychodów.
3a. Podatnik uzyskujący przychody wymienione w art. 6 ust. 1, opłacający ryczałt od
przychodów ewidencjonowanych, może odliczyć od tych przychodów wydatki określone
w art. 26hd ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym, jeżeli nie zostały odliczone od
dochodu na podstawie ustawy o podatku dochodowym. W przypadku dokonywania
odliczeń, o których mowa w zdaniu pierwszym, przepisy ust. 3 i art. 26hd ustawy o
podatku dochodowym stosuje się odpowiednio.
4. Przychody wymienione w art. 6 ust. 1, pomniejszone o dokonane na podstawie [ust. 1, 2 i
3a] < ust. 1, 1a, 2 i 3a> odliczenia:
1) mogą być zmniejszone o zaliczaną do przychodów należnych wartość wierzytelności o
zapłatę świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy o przeciwdziałaniu
nadmiernym opóźnieniom, która nie została uregulowana lub zbyta, przy czym
zmniejszenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w
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rachunku lub w umowie;
2) podlegają zwiększeniu o związaną z prowadzoną działalnością wartość zobowiązania z
tytułu zakupu towaru do zapłaty świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a
ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, które nie zostało uregulowane, przy
czym zwiększenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w
którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze lub
rachunku lub w umowie.
5. Jeżeli wartość zmniejszenia przychodów, przysługującego na podstawie ust. 4 pkt 1, jest
wyższa od tych przychodów, zmniejszenia przychodów o nieodliczoną wartość dokonuje
się w kolejnych latach podatkowych, nie dłużej jednak niż przez okres trzech lat, licząc od
końca roku podatkowego, za który powstało prawo do zmniejszenia. Zmniejszenia
przychodów w kolejnych latach dokonuje się, jeżeli wierzytelność nie została
uregulowana lub zbyta.
6. Zmniejszenia na podstawie ust. 4 pkt 1 dokonuje się, jeżeli do dnia złożenia zeznania
podatkowego wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta.
7. Zwiększenia na podstawie ust. 4 pkt 2 dokonuje się, jeżeli do dnia złożenia zeznania
podatkowego zobowiązanie nie zostało uregulowane.
8. W przypadku gdy po roku podatkowym, za który dokonano zmniejszenia na podstawie ust.
4 pkt 1 i ust. 5, wierzytelność zostanie uregulowana lub zbyta, podatnik obowiązany jest
do zwiększenia przychodów w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w
którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta, odpowiednio o wartość kwot
uprzednio odliczonych.
9. W przypadku gdy po roku podatkowym, za który dokonano zwiększenia na podstawie ust.
4 pkt 2, zobowiązanie zostanie uregulowane, podatnik zmniejsza przychody w zeznaniu
podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym zobowiązanie zostało uregulowane.
Jeżeli wartość zmniejszenia przychodów jest wyższa od tych przychodów, zmniejszenia
przychodów o nieodliczoną wartość dokonuje się w kolejnych latach podatkowych, nie
dłużej jednak niż przez okres 3 lat, licząc od końca roku podatkowego, za który powstało
prawo do zmniejszenia.
10. Przepis ust. 4 stosuje się w przypadku, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
1) dłużnik na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień złożenia zeznania podatkowego
nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja
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upadłościowego lub w trakcie likwidacji;
2) od daty wystawienia faktury lub rachunku lub zawarcia umowy dokumentującej
wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym
wystawiono fakturę lub rachunek lub w którym zawarto umowę, a w przypadku gdy rok
kalendarzowy, w którym wystawiono fakturę, jest inny niż rok kalendarzowy, w którym
zawarto umowę - gdy nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego
późniejszej z tych czynności;
3) transakcja handlowa w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom
zawarta jest w ramach działalności wierzyciela oraz działalności dłużnika, z których
dochody

podlegają

opodatkowaniu

podatkiem

dochodowym

na

terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej.
11. Okres 90 dni, o którym mowa w ust. 4, liczy się począwszy od pierwszego dnia
następującego po określonym na fakturze lub rachunku lub w umowie upływie terminu do
uregulowania zobowiązania.
12. Wierzytelności, o których mowa w ust. 4, nie podlegają odliczeniu od przychodów, jeżeli
zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie przepisów ustawy o
podatku dochodowym.
13. Jeżeli uprawnienie albo obowiązek odpowiednio zwiększenia lub zmniejszenia, o którym
mowa w ust. 4, 8 i 9, powstaje po likwidacji działalności albo po zmianie formy
opodatkowania, zmniejszenia albo zwiększenia przychodów dokonuje się w zeznaniu
podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym nastąpiła likwidacja tej
działalności, albo za rok podatkowy poprzedzający rok, w którym nastąpiła zmiana formy
opodatkowania.
14. Przepisy ust. 4-13 stosuje się odpowiednio do wspólników spółki niebędącej osobą
prawną, z tym że warunek, o którym mowa w ust. 10 pkt 1, stosuje się do spółki
niebędącej osobą prawną.
15. Jeżeli termin zapłaty określono na fakturze lub rachunku lub w umowie z naruszeniem
przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, przez termin zapłaty, o
którym mowa w ust. 4, rozumie się termin określony zgodnie z przepisami tej ustawy.
16. Przepisy ust. 4-15 stosuje się odpowiednio w przypadku uregulowania lub zbycia części
wierzytelności.
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opóźnieniom

dokonywanych

między

podmiotami

powiązanymi w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym.
18. Podatnicy dokonujący zwiększenia lub zmniejszenia, o których mowa w ust. 4, 5, 8 i 9,
obowiązani są wykazać w zeznaniu podatkowym wierzytelności lub zobowiązania, z
którymi związane są te zwiększenia lub zmniejszenia.
19. Przepisy ust. 4-18 stosuje się odpowiednio do przychodów określonych w art. 6 ust. 1d.

Art. 21.
[1. Podatnicy są obowiązani za każdy miesiąc obliczać ryczałt od przychodów
ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20
następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień - przed upływem terminu określonego na
złożenie zeznania.
1a. Podatnicy mogą obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na
rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po upływie
kwartału, za który ryczałt ma być opłacony, a za ostatni kwartał roku podatkowego przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania.]
<1. Podatnicy są obowiązani za każdy miesiąc obliczać ryczałt od przychodów
ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do
dnia 20 następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień – w terminie do dnia 20 stycznia
następnego roku podatkowego.
1a. Podatnicy mogą obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na
rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po upływie
kwartału, za który ryczałt ma być opłacony, a za ostatni kwartał roku podatkowego
– w terminie do dnia 20 stycznia następnego roku podatkowego.>
1aa. Jeżeli zmarły przedsiębiorca w roku podatkowym, w którym zmarł, wpłacał ryczałt co
kwartał, zgodnie z ust. 1a, przedsiębiorstwo w spadku może stosować tę zasadę wpłacania
ryczałtu za ten rok podatkowy.
1b. Zasadę, o której mowa w ust. 1a, mogą stosować wyłącznie podatnicy rozpoczynający
prowadzenie działalności, o których mowa w art. 7, oraz podatnicy, których otrzymane
przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki - w roku
poprzedzającym rok podatkowy - nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość
200 000 euro. W limicie przychodów, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie
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na podstawie art. 11 ust. 4, 5, 8 i 9 lub zmniejszył albo zwiększył podstawę obliczenia
podatku na podstawie art. 26i ustawy o podatku dochodowym.
1ba. W roku podatkowym następującym po roku, w którym zmarł przedsiębiorca, przepis ust.
1b stosuje się z uwzględnieniem przychodów zmarłego przedsiębiorcy albo przychodów
spółki, w której zmarły przedsiębiorca był wspólnikiem.
1c. O wyborze kwartalnego sposobu opłacania ryczałtu podatnicy informują w zeznaniu, o
którym mowa w ust. 2 pkt 2, składanym za rok podatkowy, w którym stosowali kwartalny
sposób opłacania ryczałtu.
1d. Podatnik, który na podstawie przepisów dotyczących zawieszenia wykonywania
działalności gospodarczej zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej, jest
zwolniony, w zakresie tej działalności, z obowiązków wynikających z ust. 1 lub 1a za
okres objęty zawieszeniem.
1e. Podatnik będący osobą fizyczną, który jest wspólnikiem spółki jawnej, jeżeli spółka
zawiesiła wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów dotyczących
zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, jest zwolniony, w zakresie tej
działalności, z obowiązków wynikających z ust. 1 lub 1a za okres objęty zawieszeniem.
1f. Podatnicy, o których mowa w ust. 1e, informują o okresie zawieszenia w roku
podatkowym

wykonywania

działalności

gospodarczej

na

podstawie

przepisów

dotyczących zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej w zeznaniu, o którym
mowa w ust. 2 pkt 2, składanym za rok podatkowy, w którym działalność ta była
zawieszona.
1g. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych dotyczący okresu zawieszenia, o którym
mowa w ust. 1d i 1e, w danym roku podatkowym, podatnik jest obowiązany obliczyć i
wpłacić na rachunek urzędu skarbowego po wznowieniu wykonywania działalności
gospodarczej, w terminie:
1) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wznowiono wykonywanie
działalności gospodarczej - w przypadku podatników, o których mowa w ust. 1;
2) do 20 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym wznowiono wykonywanie
działalności gospodarczej - w przypadku podatników, o których mowa w ust. 1a.
1h. Jeżeli wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje w ostatnim miesiącu
roku podatkowego, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych dotyczący okresu
zawieszenia, o którym mowa w ust. 1d i 1e, w danym roku podatkowym, podatnik jest
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- 202 obowiązany obliczyć i wpłacić na rachunek urzędu skarbowego [w terminie, o którym
mowa w ust. 2] <w terminie do dnia 20 stycznia następnego roku podatkowego>. W
tym samym terminie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych są obowiązani obliczyć i
wpłacić na rachunek urzędu skarbowego podatnicy, o których mowa w ust. 1a, jeżeli
wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje w ostatnim kwartale roku
podatkowego.
1i. W przypadku gdy wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje w roku
następującym po roku podatkowym, w którym rozpoczęto zawieszenie, ryczałt od
przychodów ewidencjonowanych:
1) przypadający za okres zawieszenia w roku podatkowym, w którym zawieszenie
rozpoczęto, podatnik jest obowiązany obliczyć i wpłacić [w terminie, o którym mowa w
ust. 2] <w terminie do dnia 20 stycznia następnego roku podatkowego>;
2) przypadający za okres zawieszenia w roku podatkowym, w którym wznowiono
wykonywanie działalności gospodarczej, podatnik jest obowiązany obliczyć i wpłacić na
zasadach, o których mowa w ust. 1g i 1h.
1j. W przypadku gdy wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje w roku
następującym dwa lata po roku podatkowym, w którym rozpoczęto zawieszenie, ryczałt
od przychodów ewidencjonowanych:
1) przypadający za okres zawieszenia w roku podatkowym, w którym zawieszenie
rozpoczęto, podatnik jest obowiązany obliczyć i wpłacić [w terminie, o którym mowa w
ust. 2] <w terminie do dnia 20 stycznia następnego roku podatkowego>;
2) przypadający za okres zawieszenia w roku podatkowym następującym po roku, w którym
zawieszenie rozpoczęto, podatnik jest obowiązany obliczyć i wpłacić [w terminie, o
którym mowa w ust. 2] <w terminie do dnia 20 stycznia następnego roku
podatkowego>;
3) przypadający za okres zawieszenia w roku podatkowym, w którym wznowiono
wykonywanie działalności gospodarczej, podatnik jest obowiązany obliczyć i wpłacić na
zasadach, o których mowa w ust. 1g i 1h.
1k. Przepisy ust. 1g-1j stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy wznowienie działalności
gospodarczej następuje po drugim roku, licząc od końca roku, w którym zawieszono
działalność.
2. Podatnicy są obowiązani złożyć w urzędzie skarbowym:
1) (uchylony),
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dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - w
terminie od dnia 15 lutego [do końca lutego] <do dnia 30 kwietnia> roku następującego
po roku podatkowym; zeznanie złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone
w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym.
2a. Jeżeli podatnik, obliczając podatek należny, dokonał odliczeń od przychodu lub ryczałtu,
a następnie otrzymał zwrot odliczonych kwot (w całości lub w części), w zeznaniu
podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot, dolicza
odpowiednio kwoty poprzednio odliczone.
2b. Jeżeli z zeznania wynika nadpłata, podatnik w tym zeznaniu może wskazać rachunek
bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, którego jest
posiadaczem albo współposiadaczem, inny niż związany z prowadzoną działalnością
gospodarczą, na który ma nastąpić jej zwrot. Wskazany rachunek aktualizuje poprzednio
zgłoszony rachunek służący do zwrotu podatku lub nadpłaty.
3. Przy obliczaniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za poszczególne miesiące
albo kwartały podatnicy mogą uwzględniać odliczenia i obniżki, o których mowa w art.
11, z zastrzeżeniem art. 26h ust. 6, art. 26hb ust. 7 i art. 26hd ust. 12 ustawy o podatku
dochodowym.
3a (uchylony).
3b (uchylony).
3c (uchylony).
3d (uchylony).
3e. W przypadku wyboru sposobu ustalania daty powstania przychodu na podstawie art. 14
ust. 1j ustawy o podatku dochodowym podatnik informuje o tym wyborze w zeznaniu, o
którym mowa w ust. 2 pkt 2, składanym za rok podatkowy, w którym stosował ten
sposób. W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w formie
spółki wszyscy wspólnicy informują o wyborze sposobu ustalania daty powstania
przychodu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
3f. Przy obliczaniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za poszczególne miesiące
albo kwartały podatnicy dokonują zwiększenia albo zmniejszenia, o którym mowa w art.
11 ust. 4-19.
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należnym za dany rok podatkowy, chyba że naczelnik urzędu skarbowego wyda decyzję,
w której określi inną wysokość podatku.
5. (uchylony).
5a. Pierwszy ryczałt przedsiębiorstwo w spadku oblicza za miesiąc albo kwartał, w którym
dokonano zgłoszenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1c ustawy z dnia 13 października
1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, a jeżeli zgłoszenia
nie dokonano - za miesiąc albo kwartał, w którym został ustanowiony zarząd sukcesyjny,
uwzględniając przy jego obliczeniu przychody przedsiębiorstwa osiągnięte od otwarcia
spadku, i wpłaca w terminie do 20 dnia następnego miesiąca albo kwartału.
[5b. Jeżeli dokonanie zgłoszenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1c ustawy z dnia 13
października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, a w
przypadku niedokonania zgłoszenia - ustanowienie zarządu sukcesyjnego, nastąpiło po
terminie określonym w ust. 2, przedsiębiorstwo w spadku jest obowiązane złożyć zeznanie,
o którym mowa w ust. 2, w terminie miesiąca od dnia dokonania zgłoszenia albo
ustanowienia zarządu sukcesyjnego.]
6. Podatnicy, którzy po raz pierwszy rozpoczęli prowadzenie pozarolniczej działalności
gospodarczej, są zwolnieni na warunkach określonych w ust. 8 z obowiązków
wynikających z ust. 1, z tytułu tej działalności, w roku podatkowym następującym:
1) bezpośrednio po roku, w którym rozpoczęli prowadzenie tej działalności, jeżeli w roku jej
rozpoczęcia działalność ta była prowadzona co najmniej przez pełnych 10 miesięcy, albo
2) dwa lata po roku, w którym rozpoczęli prowadzenie tej działalności, jeżeli nie został
spełniony warunek, o którym mowa w pkt 1.
7. Przez podatnika rozpoczynającego po raz pierwszy prowadzenie pozarolniczej działalności
gospodarczej rozumie się osobę, która w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w
okresie trzech lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, nie
prowadziła pozarolniczej działalności gospodarczej samodzielnie lub jako wspólnik spółki
niemającej osobowości prawnej oraz działalności takiej nie prowadził małżonek tej osoby,
o ile między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa.
8. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 6, dotyczy podatników, którzy łącznie spełniają
następujące warunki:
1) w okresie poprzedzającym rok korzystania z tego zwolnienia osiągnęli przychód z
pozarolniczej działalności gospodarczej średniomiesięcznie w wysokości stanowiącej
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kursu euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roku
poprzedzającego rok rozpoczęcia tej działalności;
2) od dnia rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej do dnia 1
stycznia roku podatkowego, w którym rozpoczynają korzystanie ze zwolnienia, byli
małym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej, a w okresie
poprzedzającym rok korzystania ze zwolnienia zatrudniali, na podstawie umowy o pracę,
w każdym miesiącu co najmniej 5 osób w przeliczeniu na pełne etaty;
3) w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej nie wykorzystują środków
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także innych składników majątku o znacznej wartości - udostępnionych im nieodpłatnie przez osoby zaliczone do I i II
grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn,
wykorzystywanych uprzednio w działalności gospodarczej prowadzonej przez te osoby i
stanowiących ich własność;
4) złożyli właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenie o korzystaniu z tego
zwolnienia; oświadczenie składa się na piśmie w terminie do dnia 31 stycznia roku
podatkowego, w którym podatnik będzie korzystał z tego zwolnienia.
9. Przez znaczną wartość rozumie się łączną wartość środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych, a także innych składników majątku - wymienionych w ust. 8
pkt 3 - stanowiącej równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro przeliczonej
według średniego kursu euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia
roku poprzedzającego rok korzystania z tego zwolnienia. Przy określaniu tych wartości
art. 19 ustawy o podatku dochodowym stosuje się odpowiednio.
10. Podatnicy korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 6, są obowiązani do
złożenia zeznania, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, oraz do uiszczenia należnego ryczałtu
od przychodów ewidencjonowanych, za rok objęty tym zwolnieniem - z tytułu
pozarolniczej działalności gospodarczej - w pięciu kolejnych latach podatkowych
następujących bezpośrednio po roku, w którym korzystali ze zwolnienia - w wysokości
20% należnego ryczałtu wykazanego w zeznaniu za rok objęty zwolnieniem; ryczałt ten
płatny jest przed upływem terminów określonych na złożenie zeznań za pięć kolejnych lat
podatkowych następujących bezpośrednio po roku objętym tym zwolnieniem.
11. Podatnicy tracą prawo do zwolnienia, jeżeli odpowiednio w roku lub za rok korzystania ze
zwolnienia albo w pięciu następnych latach podatkowych:
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spółki, w której są wspólnikami lub
2) osiągnęli przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej średniomiesięcznie w
wysokości stanowiącej równowartość w złotych kwoty niższej niż 1000 euro, przeliczonej
według średniego kursu euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia
roku poprzedniego, lub
3) w którymkolwiek z miesięcy w tych latach zmniejszą przeciętne miesięczne zatrudnienie
na podstawie umowy o pracę o więcej niż 10%, w stosunku do najwyższego przeciętnego
miesięcznego zatrudnienia w roku poprzedzającym rok podatkowy, lub
4) mają zaległości z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu państwa, ceł oraz składek
na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w ustawie z dnia
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, 1292, 1559, 1773 i 1834); określenie lub
wymierzenie w innej formie - w wyniku postępowania prowadzonego przez właściwy
organ - zaległości z wymienionych tytułów nie pozbawia podatnika prawa do skorzystania
ze zwolnienia, jeżeli zaległość ta wraz z odsetkami za zwłokę zostanie uregulowana w
terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji ostatecznej.
12. Przeciętne miesięczne zatrudnienie, o którym mowa w ust. 8 pkt 2 oraz ust. 11 pkt 3 ustala
się w przeliczeniu na pełne etaty, pomijając liczby po przecinku; w przypadku, gdy
przeciętne miesięczne zatrudnienie jest mniejsze od jedności, przyjmuje się liczbę jeden.
13. Podatnicy, którzy utracili prawo do zwolnienia:
1) w miesiącach od stycznia do listopada roku podatkowego, w którym korzystają z tego
zwolnienia

-

są

obowiązani

do

wpłaty

należnego

ryczałtu

od

przychodów

ewidencjonowanych w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w
którym utracili prawo do zwolnienia; w tym przypadku nie nalicza się odsetek za zwłokę
od zaległości z tytułu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za poszczególne
miesiące;
2) w okresie od dnia 1 grudnia roku podatkowego, w którym korzystają z tego zwolnienia, do
upływu terminu określonego na złożenie zeznania o wysokości uzyskanego przychodu,
wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
za rok podatkowy, w którym korzystali ze zwolnienia - są obowiązani do złożenia
zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i
należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok podatkowy objęty
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przypadku nie nalicza się odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu ryczałtu od
przychodów ewidencjonowanych za poszczególne miesiące roku, w którym podatnicy
korzystali ze zwolnienia;
3) w okresie od upływu terminu określonego dla złożenia zeznania o wysokości uzyskanego
przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów
ewidencjonowanych za rok podatkowy, w którym korzystali ze zwolnienia do końca
piątego roku podatkowego następującego po tym roku - są obowiązani do zapłaty
należnego ryczałtu, o którym mowa w ust. 10, wraz z odsetkami za zwłokę; odsetki
nalicza się od dnia następnego po upływie terminu określonego dla złożenia zeznania o
wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu
od przychodów ewidencjonowanych, w którym mieli obowiązek złożyć to zeznanie.
14. Pomoc, o której mowa w ust. 6 i 10, stanowi pomoc de minimis udzielaną w zakresie i na
zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego
dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis.
15. W przypadku gdy zmarły przedsiębiorca korzystał ze zwolnienia, o którym mowa w ust.
6, do przedsiębiorstwa w spadku stosuje się przepisy ust. 10-13.

[Art. 31.
1. (uchylony).
2. (uchylony).
3. (uchylony).
4. (uchylony).
5. Podatnicy płacą podatek dochodowy w formie karty podatkowej bez wezwania w terminie
do dnia siódmego każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, a za grudzień - w terminie do
dnia 28 grudnia roku podatkowego, na rachunek urzędu skarbowego.
5a. W przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 4, jeżeli dokonanie zgłoszenia, o którym mowa
w art. 12 ust. 1c ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i
identyfikacji podatników i płatników, a w przypadku niedokonania zgłoszenia ustanowienie zarządu sukcesyjnego, nastąpiło po terminie płatności podatku w formie
karty podatkowej, podatek ten płatny jest w terminie do 7 dnia miesiąca przypadającego
po miesiącu, w którym dokonano zgłoszenia albo ustanowiono zarząd sukcesyjny.
6. (uchylony).]
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1. Podatek dochodowy w formie karty podatkowej, wynikający z decyzji, o której mowa
w art. 30, podatnik obniża o kwotę stanowiącą 19% składki na ubezpieczenie
zdrowotne zapłaconej w roku podatkowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych z tytułu opodatkowania w formie karty podatkowej. Zasadę tę stosuje
się również do podatników, o których mowa w art. 25 ust. 5. Wysokość wydatków, o
których mowa w zdaniu pierwszym, ustala się na podstawie dokumentów
stwierdzających ich poniesienie.
2. Po upływie roku podatkowego, w terminie do końca lutego, podatnik jest obowiązany
złożyć w urzędzie skarbowym roczną deklarację, według ustalonego wzoru, o
wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w ust. 1.
3. Podatnicy płacą podatek dochodowy w formie karty podatkowej, pomniejszony o
składkę na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w ust. 1, bez wezwania w
terminie do 7. dnia każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, a za grudzień – w terminie
do dnia 28 grudnia roku podatkowego, na rachunek urzędu skarbowego.
4. W przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 4, jeżeli dokonanie zgłoszenia, o którym
mowa w art. 12 ust. 1c ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i
identyfikacji podatników i płatników, a w przypadku niedokonania zgłoszenia –
ustanowienie zarządu sukcesyjnego, nastąpiło po terminie płatności podatku w
formie karty podatkowej, podatek ten płatny jest w terminie do 7. dnia miesiąca
przypadającego po miesiącu, w którym dokonano zgłoszenia albo ustanowiono
zarząd sukcesyjny.>
Art. 52.
1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępnia w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu ustalone wzory dokumentu
elektronicznego:
1) zeznania, o którym mowa w art. 21 ust. 2 pkt 2;
2) informacji o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji
prowadzonej działalności, o których mowa w art. 36 ust. 7[.] <;>
<3) rocznej deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa
w art. 31 ust. 2.>
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wykonanie obowiązku przez obowiązanych do ich złożenia, w tym:
1) nazwę, symbol oraz wariant formularza;
2) dane identyfikacyjne;
3) objaśnienia co do sposobu wypełniania, terminu i miejsca składania formularza.

US TAW A

z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia

społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1133, 1621 i 1834
oraz z 2022 r. poz. 655)
Art. 31.
1. Miesięczny zasiłek macierzyński za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres
urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz okres
urlopu ojcowskiego wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku.
2. Miesięczny zasiłek macierzyński za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres
urlopu rodzicielskiego wynosi:
1) 100% podstawy wymiaru zasiłku - za okres do:
a) 6 tygodni urlopu rodzicielskiego, w przypadku, o którym mowa w art. 1821a § 1 pkt 1 i art.
183 § 4 pkt 1 Kodeksu pracy,
b) 8 tygodni urlopu rodzicielskiego, w przypadkach, o których mowa w art. 1821a § 1 pkt 2 i
art. 183 § 4 pkt 2 Kodeksu pracy,
c) 3 tygodni urlopu rodzicielskiego, w przypadku, o którym mowa w art. 183 § 4 pkt 3
Kodeksu pracy;
2) 60% podstawy wymiaru zasiłku - za okres urlopu rodzicielskiego przypadający po
okresach, o których mowa w pkt 1.
3. Miesięczny zasiłek macierzyński w przypadku:
1) ubezpieczonej będącej pracownicą, która złożyła wniosek o udzielenie jej, bezpośrednio po
urlopie macierzyńskim, urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, o którym mowa w
art. 1791 Kodeksu pracy,
2) ubezpieczonej niebędącej pracownicą, która złożyła wniosek, o którym mowa w art. 30a
ust. 1,
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1824 Kodeksu pracy,
4) ubezpieczonego niebędącego pracownikiem, który złożył wniosek, o którym mowa w art.
30a ust. 2
- wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku za cały okres odpowiadający okresowi urlopu
macierzyńskiego,

urlopu

na

warunkach

urlopu

macierzyńskiego

oraz

urlopu

rodzicielskiego.
[3a. W przypadku gdy miesięczna kwota zasiłku macierzyńskiego pomniejszonego o zaliczkę
na podatek dochodowy od osób fizycznych, obliczonego zgodnie z ust. 1-3, jest niższa niż
kwota świadczenia rodzicielskiego, określonego w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o
świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111), kwotę zasiłku macierzyńskiego
pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych podwyższa się do
wysokości świadczenia rodzicielskiego.]
<3a. W przypadku gdy miesięczna kwota zasiłku macierzyńskiego, obliczonego zgodnie
z ust. 1–3, jest niższa niż kwota świadczenia rodzicielskiego, określonego w ustawie
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615 i
…), kwotę zasiłku macierzyńskiego podwyższa się do wysokości świadczenia
rodzicielskiego.>
3b. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 3a, podlega finansowaniu z budżetu państwa w
ramach dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, o którym mowa w art. 51 ust. 1
ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
3c. W przypadku gdy zasiłek macierzyński przysługuje za część miesiąca, podwyższenie, o
którym mowa w ust. 3a, ustala się proporcjonalnie do okresu, za który jest wypłacany
zasiłek macierzyński.
3d. W przypadku gdy oboje rodzice dziecka mają prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres
urlopu rodzicielskiego, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, od tego samego dnia, okres
pobierania tego zasiłku dzieli się proporcjonalnie między rodziców, z zachowaniem
podstawy wymiaru zasiłku określonej w tym przepisie.
3e. W przypadku gdy o zasiłek, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, wystąpią oboje rodzice
dziecka, zasiłek ten przysługuje temu z rodziców, który rozpoczął pobieranie tego zasiłku
jako pierwszy.
4. W przypadku rezygnacji z zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi
urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze albo rezygnacji z zasiłku macierzyńskiego za
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2 pkt 2, przysługuje jednorazowe wyrównanie pobranego zasiłku macierzyńskiego do
100% podstawy wymiaru zasiłku, pod warunkiem niepobrania zasiłku macierzyńskiego za
okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego w wymiarze, o którym mowa w ust.
2 pkt 2. Przepis art. 64 stosuje się odpowiednio.
4a. Wysokość zasiłku macierzyńskiego zmniejsza się proporcjonalnie do wymiaru czasu
pracy, w którym pracownik łączy korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem
pracy u pracodawcy udzielającego takiego urlopu.
5. Do zasiłku macierzyńskiego stosuje się odpowiednio przepisy art. 11 ust. 4 oraz art. 12 ust.
1 i ust. 2 pkt 1 i 3.

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o

U S T A W A

wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535 i 2490 oraz z
2022 r. poz. 857)
Art. 27.
1. Podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może, na zasadach i w trybie
określonym w przepisach odrębnych, przekazać 1% podatku obliczonego zgodnie z
odrębnymi przepisami na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego.
2. Otrzymane przez organizację pożytku publicznego środki finansowe pochodzące z 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych mogą być wykorzystane wyłącznie na
prowadzenie działalności pożytku publicznego.
2a. W

przypadku

wydatkowania

przez

organizację pożytku

publicznego środków

finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w sposób
niezgodny z ust. 2, stwierdzonego w wyniku kontroli, o której mowa w art. 29, lub
kontroli przeprowadzonej przez inny organ kontroli państwowej, naczelnika urzędu
skarbowego lub naczelnika urzędu celno-skarbowego, Dyrektor Narodowego Instytutu
wydaje

decyzję

zobowiązującą

organizację

pożytku

publicznego

do

zwrotu

nieprawidłowo wydatkowanych środków, określając kwotę podlegającą zwrotowi i
termin, od którego nalicza się odsetki. W zakresie nieuregulowanym stosuje się
odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
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Organizacji Pożytku Publicznego.
2c. Organizacja pożytku publicznego wyodrębnia w ewidencji księgowej środki, o których
mowa w ust. 2, w tym wysokość środków wydatkowanych na promocję 1% podatku
dochodowego od osób fizycznych, o której mowa w art. 27c ust. 1.
[3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych zamieszcza w terminie do dnia 30
września każdego roku, na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra wykaz
organizacji pożytku publicznego, zawierający: nazwę i numer wpisu organizacji pożytku
publicznego do Krajowego Rejestru Sądowego, oraz wysokość środków otrzymanych
przez tę organizację, pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok
poprzedzający.]
<3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych zamieszcza, w terminie do dnia 30
września każdego roku, na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra,
wykaz organizacji pożytku publicznego zawierający: nazwę i numer wpisu
organizacji pożytku publicznego do Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość
środków za rok poprzedzający otrzymanych przez tę organizację, pochodzących z
1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z wyrównania, o którym mowa w
art. 27d.>
4. Dyrektor Narodowego Instytutu zamieszcza w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku
na stronie podmiotowej Narodowego Instytutu w Biuletynie Informacji Publicznej
sporządzoną na podstawie sprawozdań, o których mowa w art. 23 ust. 1-2 i 2b, informację
dotyczącą w szczególności wydatkowania przez organizacje pożytku publicznego
środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za
rok poprzedni.
<Art. 27d.
1. Jeżeli łączna kwota środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych, przekazana w danym roku organizacjom pożytku publicznego na
zasadach i w trybie określonych w przepisach odrębnych, jest na dzień 31 lipca
danego roku niższa od łącznej kwoty takich środków przekazanej w 2022 r.,
organizacjom pożytku publicznego przysługuje wyrównanie dokonywane przez
ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
2. Łączna kwota środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego w 2022 r. jest corocznie
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- 213 indeksowana

wskaźnikiem

średniookresowej

dynamiki

wartości

produktu

krajowego brutto w cenach bieżących, o którym mowa w art. 38b pkt 3 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn.
zm.), przy czym w kolejnych latach indeksacji podlega kwota zindeksowana w latach
poprzednich.
3. Wyrównanie pomniejsza dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od
osób fizycznych.
4. Kwota wyrównania może być rozdysponowywana pomiędzy organizacjami pożytku
publicznego:
1) w proporcji, w jakiej pozostaje udział kwoty środków pochodzących z 1% podatku
dochodowego od osób fizycznych przekazanej w danym roku na rzecz organizacji
pożytku publicznego na zasadach i w trybie określonych w przepisach odrębnych, do
łącznej kwoty tych środków przekazanej na rzecz wszystkich organizacji pożytku
publicznego w tym roku na zasadach i w trybie określonych w przepisach
odrębnych, lub
2) w trybie otwartego konkursu ofert, o którym mowa w art. 13.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, Przewodniczący Komitetu określa
zakres informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2, na podstawie propozycji tych
informacji przekazanych, w terminie do dnia 30 listopada, przez Radę.
6.

Minister

właściwy

do

spraw

finansów

publicznych,

w

porozumieniu

z

Przewodniczącym Komitetu, określa, w drodze rozporządzenia, do końca lutego
danego roku:
1) sposób rozdysponowania kwoty wyrównania w danym roku zgodnie z ust. 4,
określając udział kwoty wyrównania w sposobach rozdysponowywania tych kwot,
przy czym kwota wyrównania przeznaczona do rozdysponowania według każdego z
tych sposobów stanowi nie mniej niż 30% kwoty wyrównania w danym roku,
2) tryb rozdysponowania kwoty wyrównania
– mając na względzie zapewnienie rozdysponowania kwoty wyrównania w sposób
umożliwiający zrekompensowanie organizacjom pożytku publicznego spadek
wpływów środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych,
wspieranie

rozwoju

organizacji

pozarządowych

oraz

potrzebę

sprawnego

zorganizowania procesu przekazywania kwoty wyrównania tym organizacjom.
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organizacji pożytku publicznego jest przekazywana do dnia 15 września danego
roku kalendarzowego, po jej zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. Kwota
ta jest pomniejszana o koszty przelewu bankowego.
8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych odstępuje od przekazania
wyrównania na rzecz organizacji pożytku publicznego, jeżeli organizacja ta została
usunięta z wykazu prowadzonego zgodnie z art. 27a.
9. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może upoważnić, w drodze
rozporządzenia, podległy organ do przekazania kwoty wyrównania, uwzględniając
potrzebę sprawnego zorganizowania procesu przekazywania tego wyrównania.>

USTAWA

z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1672, 1901 i 1927 oraz z 2022 r. poz. 646 i 655)

Art. 9b.
1. W przypadku gdy łączna kwota rocznych dochodów gmin z tytułu udziału we wpływach z
podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych,
prognozowanych na rok budżetowy w sposób określony w art. 9 i art. 9a, z
uwzględnieniem korekty, o której mowa w art. 9c, jest niższa od referencyjnej łącznej
kwoty rocznych dochodów z tych tytułów, ustalonej na ten rok budżetowy w sposób
określony w ust. 2, oraz różnica między tymi łącznymi kwotami jest większa od
wysokości części rozwojowej subwencji ogólnej obliczonej na podstawie art. 28a ust. 1,
[to wysokość tej części subwencji ogólnej podlega zwiększeniu] <to wysokość kwoty
podstawowej części rozwojowej subwencji ogólnej podlega zwiększeniu> o wysokość
różnicy między tymi łącznymi kwotami rocznego dochodu pomniejszonej o kwotę części
rozwojowej subwencji ogólnej obliczonej na podstawie art. 28a ust. 1.
2. Referencyjna łączna kwota rocznego dochodu gmin z tytułu udziału we wpływach z
podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych
na rok budżetowy jest równa sumie:
1) referencyjnej kwoty rocznego dochodu z tytułu udziału we wpływach z podatku
dochodowego od osób fizycznych z roku bazowego indeksowanej:
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bieżących, o którym mowa w art. 38b pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773 i 1927), oraz
b) wskaźnikiem będącym ilorazem wysokości udziału we wpływach z podatku dochodowego
od osób fizycznych w roku budżetowym i wysokości udziału we wpływach z podatku
dochodowego od osób fizycznych w roku bazowym, obliczonych z uwzględnieniem art.
89;
2) referencyjnej kwoty rocznego dochodu z tytułu udziału we wpływach z podatku
dochodowego od osób prawnych z roku bazowego indeksowanej wskaźnikiem
średniookresowej dynamiki wartości produktu krajowego brutto w cenach bieżących, o
którym mowa w art. 38b pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do powiatów i województw, z tym że
referencyjną kwotę rocznego dochodu z tytułu udziału we wpływach z podatku
dochodowego od osób fizycznych z roku bazowego, o której mowa w ust. 2 pkt 1, dla
powiatów i województw indeksuje się wyłącznie wskaźnikiem, o którym mowa w ust. 2
pkt 1 lit. a.
Art. 36a.
1. Środki rezerwy, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1, mogą być przeznaczone dla:
1) gmin, powiatów i województw, w których dochody, w przeliczeniu na jednego
mieszkańca, są niższe od średnich dochodów odpowiednio wszystkich gmin, powiatów i
województw, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju;
2) jednostek samorządu terytorialnego:
a) realizujących zadania własne z zakresu pomocy społecznej, o których mowa w odrębnych
przepisach,
b) w których w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń wystąpiły straty w ich majątku,
c) udzielających pomocy repatriantom i członkom ich rodzin,
d) w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzebami społecznymi lub gospodarczymi
tych jednostek niewynikającymi z realizacji zadań własnych z zakresu pomocy
społecznej, o których mowa w lit. a;
3) gmin, które w roku budżetowym dokonały wpłat do budżetu państwa, o których mowa w
art. 29, i w których wskaźnik G przyjęty do wyliczenia wpłat na rok budżetowy jest niższy
od 2000% wskaźnika Gg.
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samorządu terytorialnego, o których mowa:
1) w ust. 1 pkt 2 lit. a - są dzielone z uwzględnieniem wysokości środków przekazanych na te
zadania z budżetu państwa w roku bazowym lub wysokości wydatków na te zadania
wykonanych w roku bazowym;
2) w ust. 1 pkt 2 lit. b - są dzielone z uwzględnieniem wysokości strat w majątku danej
jednostki w stosunku do jej dochodów własnych;
3) w ust. 1 pkt 2 lit. c - są dzielone z uwzględnieniem wydatków wykonanych w roku
bazowym lub planowanych na ten cel w roku budżetowym przez jednostkę w stosunku do
jej dochodów własnych.
3. Podziału rezerwy, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1, dokonuje minister właściwy do
spraw finansów publicznych po uzgodnieniu z reprezentacją jednostek samorządu
terytorialnego:
1) kryteriów, według których rozdzielana będzie rezerwa, spośród kryteriów określonych w
ust. 1;
2) wielkości środków rozdzielanych na podstawie poszczególnych kryteriów;
3) szczegółowego sposobu podziału rezerwy na podstawie poszczególnych kryteriów.
4. W przypadku nieuzgodnienia podziału w zakresie, o którym mowa w ust. 3, podziału
rezerwy, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1, dokonuje minister właściwy do spraw
finansów publicznych w następujący sposób:
1) część rezerwy pochodzącą ze środków, o których mowa w art. 21a ust. 2 pkt 6 i ust. 3 pkt
6, rozdziela się między gminy spełniające warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 3,
proporcjonalnie do udziału kwoty wpłaty dokonanej przez gminę w łącznej kwocie wpłat
dokonanych przez wszystkie gminy spełniające warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 3;
2) część rezerwy pochodzącą z nienależnych kwot subwencji ogólnej, o których mowa w art.
36 ust. 1 pkt 1, rozdziela się między powiaty, które otrzymały w roku bazowym dotację z
budżetu państwa na prowadzenie domów pomocy społecznej, o której mowa w art. 87 ust.
1, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat w łącznej
kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty.
5. Podział rezerwy, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1, następuje nie później niż do dnia 16
grudnia roku budżetowego.
[6. Podstawę do wyliczenia dochodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, stanowią liczba
mieszkańców oraz w odniesieniu do:
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uwzględnieniem art. 32 ust. 3, powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą
subwencji ogólnej ustalone na rok budżetowy i pomniejszone o wpłaty, o których mowa w
art. 29, ustalone na rok budżetowy;
2) powiatów - dochody podatkowe, o których mowa w art. 22 ust. 3, za rok bazowy,
powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na
rok budżetowy i pomniejszone o wpłaty, o których mowa w art. 30, ustalone na rok
budżetowy;
3) województw - dochody podatkowe, o których mowa w art. 24 ust. 3, za rok bazowy,
powiększone o część wyrównawczą i część regionalną subwencji ogólnej ustalone na rok
budżetowy i pomniejszone o wpłaty, o których mowa w art. 70a, ustalone na rok
budżetowy.]
<6. Podstawę do wyliczenia dochodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, stanowią liczba
mieszkańców oraz w odniesieniu do:
1) gmin – dochody podatkowe, o których mowa w art. 20 ust. 3 pkt 1-8, za rok bazowy
ustalone z uwzględnieniem art. 32 ust. 3 oraz planowane na rok budżetowy dochody
podatkowe, o których mowa w art. 20 ust. 3 pkt 9 i 10 z uwzględnieniem korekty, o
której mowa w art. 9c, powiększone o część wyrównawczą, równoważącą i
zwiększenie kwoty podstawowej części rozwojowej subwencji ogólnej, o którym
mowa w art. 9b ust. 1, ustalone na rok budżetowy oraz pomniejszone o wpłaty, o
których mowa w art. 29, ustalone na rok budżetowy;
2) powiatów – dochody podatkowe, o których mowa w art. 22 ust. 3, planowane na rok
budżetowy z uwzględnieniem korekty, o której mowa w art. 9c, powiększone o część
wyrównawczą, równoważącą i zwiększenie kwoty podstawowej części rozwojowej
subwencji ogólnej, o którym mowa w art. 9b ust. 1, ustalone na rok budżetowy oraz
pomniejszone o wpłaty, o których mowa w art. 30, ustalone na rok budżetowy;
3) województw – dochody podatkowe, o których mowa w art. 24 ust. 3, planowane na
rok budżetowy z uwzględnieniem korekty, o której mowa w art. 9c, powiększone o
część wyrównawczą, regionalną i zwiększenie kwoty podstawowej części rozwojowej
subwencji ogólnej, o którym mowa w art. 9b ust. 1, ustalone na rok budżetowy oraz
pomniejszone o wpłaty, o których mowa w art. 70a, ustalone na rok budżetowy.>
7. Do wyliczenia dochodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz wydatków, o których mowa
w ust. 1 pkt 2 lit. a, przyjmuje się dochody i wydatki wykazane za rok bazowy w
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- 218 sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzenia
wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z
uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w
terminie do dnia 30 czerwca roku budżetowego, a jeżeli podział rezerwy, o której mowa w
art. 36 ust. 4 pkt 1, następuje przed dniem 1 sierpnia roku budżetowego - z
uwzględnieniem korekt, które wpłynęły do urzędu obsługującego ministra właściwego do
spraw finansów publicznych do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym
dokonywany jest podział.

U S T A W A z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz.
615)
Art. 3.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) dochodzie - oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:
a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art.
30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania
przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia
społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie
zdrowotne,
b) dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o
zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez
osoby fizyczne,
c) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku
dochodowym od osób fizycznych:
– renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich
rodzin,
– renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach
określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich
rodzin,
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- 219 – świadczenie pieniężne, dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny określone w
przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom
zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla,
kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,
– dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w
przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji
wojennych i okresu powojennego,
– świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym
osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III
Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,
– ryczałt energetyczny, emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w
wyniku działań wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie
niewypałów i niewybuchów,
– renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez
ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo
powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w
latach 1939-1945, otrzymywane z zagranicy,
– zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w
przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,
– środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych,
organizacji

międzynarodowych

lub

międzynarodowych

instytucji

finansowych,

pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej
deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez
Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w
przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem
podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na
rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,
– należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za
granicą - w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej
poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub
samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 oraz z 2021 r. poz. 1162),
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- 220 – należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom
jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu
udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych,
misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności
pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym
funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił
wielonarodowych,
– należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej
przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura
Ochrony Rządu i Służby Więziennej, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały
dochód,
– dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej
spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne,
– alimenty na rzecz dzieci,
– stypendia doktoranckie przyznane na podstawie art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca
2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619, 1630,
2141 i 2232 ), stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010
r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054 i 2142) oraz inne
stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom,
– kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane
przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i
obywatelskich,
– należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach
mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom
przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,
– dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762),
– dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na
terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach
ekonomicznych,
– ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji,
restrukturyzacji

i

prywatyzacji

przedsiębiorstwa

państwowego

Państwowe",
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- 221 – ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji
górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006,
– świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,
– dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,
– dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o
zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na
obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,
– renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków
pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
– zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników
alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
– świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,
– pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915) oraz świadczenia, o
których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-3 i 5 oraz art. 212 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
– kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych,
– świadczenie pieniężne określone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji
antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z
2021 r. poz. 1255),
– świadczenie rodzicielskie,
– zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
– stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej lub Funduszu Pracy,
niezależnie od podmiotu, który je wypłaca,
– przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z
dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o składki
na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne,
[– przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 152 lit. a i b
oraz pkt 153 lit. a i b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych, oraz art. 21 ust. 1 pkt 154 tej ustawy w zakresie przychodów ze stosunku
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- 222 służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, z umów
zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz
składki na ubezpieczenia zdrowotne,]
<– przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 152 lit. a,
b i d oraz pkt 153 lit. a, b i d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych, oraz art. 21 ust. 1 pkt 154 tej ustawy w zakresie przychodów ze
stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku
pracy, z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991
r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zasiłku macierzyńskiego, o którym
mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z
ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, pomniejszone o składki
na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne,>
– przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 152 lit. c, pkt 153
lit. c oraz pkt 154 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanych według zasad
określonych w art. 27 i art. 30c tej ustawy, pomniejszone o składki na ubezpieczenia
społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne,
– dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu od
przychodów ewidencjonowanych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 152 lit. c, pkt 153
lit. c i pkt 154 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
ustalone zgodnie z art. 5 ust. 7a;
2) dochodzie rodziny - oznacza to sumę dochodów członków rodziny;
2a) dochodzie członka rodziny - oznacza to przeciętny miesięczny dochód członka rodziny
osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, z zastrzeżeniem art.
5 ust. 4-4c;
3) dochodzie osoby uczącej się albo dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego oznacza to

przeciętny miesięczny dochód

uzyskany w roku

kalendarzowym

poprzedzającym okres zasiłkowy, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4-4c;
4) dziecku - oznacza to dziecko własne, małżonka, przysposobione oraz dziecko, w sprawie
którego toczy się postępowanie o przysposobienie, lub dziecko znajdujące się pod opieką
prawną;
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- 223 5) emeryturach i rentach - oznacza to emerytury i renty inwalidzkie oraz renty z tytułu
niezdolności do pracy, w tym renty szkoleniowe określone w przepisach o emeryturach i
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, o ubezpieczeniu społecznym rolników, o
zaopatrzeniu

emerytalnym

funkcjonariuszy

Policji,

Agencji

Bezpieczeństwa

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby
Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży
Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby CelnoSkarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy
zawodowych oraz ich rodzin, o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich
rodzin, o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i
okresu powojennego, a także uposażenia w stanie spoczynku określone w przepisach
prawa o ustroju sądów powszechnych, przepisach o prokuraturze oraz w przepisach o
Sądzie Najwyższym, a także renty szkoleniowe i renty z tytułu niezdolności do pracy
określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i
chorób zawodowych, renty z tytułu niezdolności do pracy określone w przepisach o
zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych
okolicznościach, a także renty strukturalne określone w przepisach o wspieraniu rozwoju
obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego
Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju
obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich;
6) gospodarstwie rolnym - oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku
rolnym;
7) instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie - oznacza to dom pomocy społecznej,
młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt
śledczy, zakład karny, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają
nieodpłatnie pełne utrzymanie;
8) koszyku żywnościowym - oznacza to asortyment artykułów spożywczych, określony
wartościowo i ilościowo w badaniach progu wsparcia dochodowego rodzin, których
spożycie jest niezbędne do prawidłowego rozwoju dziecka w określonym wieku;
9) niepełnosprawnym dziecku - oznacza to dziecko w wieku do ukończenia 16. roku życia
legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności określonym w przepisach o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
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- 224 10) okresie zasiłkowym - oznacza to okres od dnia 1 listopada do dnia 31 października
następnego roku kalendarzowego, na jaki ustala się prawo do świadczeń rodzinnych;
11) organie właściwym - oznacza to wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze
względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie rodzinne lub
otrzymującej świadczenie rodzinne;
12) osobach pozostających na utrzymaniu - oznacza to członków rodziny utrzymujących się z
połączonych dochodów tych osób;
13) osobie uczącej się - oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się, niepozostającą na
utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem
sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony;
14) opiekunie faktycznym dziecka - oznacza to osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem,
jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka;
15) pełnoletniej osobie niepełnosprawnej - oznacza to osobę pełnoletnią, legitymującą się
orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, a także osobę,
która ukończyła 75 lat;
15a) przepisach o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego - oznacza to
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia
2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 166
z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 5,
str. 72) oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia
16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 284 z 30.10.2009, str.
1);
16) rodzinie - oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków,
rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w
wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25. rok życia
legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z
tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek
opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r.
o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297); do członków
rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka
pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego
własne dziecko;
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prawo do zasiłku rodzinnego;
17) (utracił moc);
17a) osobie samotnie wychowującej dziecko - oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca,
osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę
rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem;
18) szkole - oznacza to szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową oraz szkołę
artystyczną, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także
młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny
ośrodek wychowawczy dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy;
19) szkole wyższej - oznacza to uczelnię w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i
nauce oraz kolegium pracowników służb społecznych;
20) umiarkowanym stopniu niepełnosprawności - oznacza to:
a) niepełnosprawność w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
b) całkowitą niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
c) posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
21) znacznym stopniu niepełnosprawności - oznacza to:
a) niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
b) całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie
przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
c) stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej
egzystencji albo trwałą lub okresową całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie
rolnym i do samodzielnej egzystencji, orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu
społecznym rolników w celu uzyskania świadczeń określonych w tych przepisach,
d) posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
e) niezdolność do samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub przepisów o ubezpieczeniu
społecznym rolników;
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stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz wykonywanie
pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o
dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek
rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a także prowadzenie pozarolniczej
działalności gospodarczej;
23) utracie dochodu - oznacza to utratę dochodu spowodowaną:
a) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
b) utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
c) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
d) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego
świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty
socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z
dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. U. z 2021 r.
poz. 419 i 1621),
e) (uchylona),
f) wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej
wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu
społecznym rolników (Dz. U. z 2021 r. poz. 266, 1535 i 1621) lub art. 36aa ust. 1 ustawy
z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz.
423, z późn. zm.),
g) (uchylona),
h) utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego,
przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
i) utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej
do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku
bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do
świadczeń alimentacyjnych;
j) utratą świadczenia rodzicielskiego,
k) utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym
rolników,
l) utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca
2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
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a) zakończeniem urlopu wychowawczego,
b) uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
d)

uzyskaniem

zasiłku

przedemerytalnego

lub

świadczenia

przedemerytalnego,

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty
rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym
mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym,
e) (uchylona),
f) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania
po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o
ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października
1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
g) (uchylona),
h)

uzyskaniem

zasiłku

chorobowego,

świadczenia

rehabilitacyjnego

lub

zasiłku

macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
i) uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
j) uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu
społecznym rolników,
k) uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20
lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

USTAWA

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

ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.)

Art. 2.
1. Do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na
zasadach określonych w ustawie mają prawo:
1) osoby objęte powszechnym - obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem
zdrowotnym, zwane dalej "ubezpieczonymi",
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- 228 2) inne niż ubezpieczeni osoby posiadające miejsce zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, które posiadają obywatelstwo polskie lub uzyskały w
Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, lub zezwolenie na
pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt
1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35),
spełniające kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004
r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690, 1818 i 2473), co do
których nie stwierdzono okoliczności, o której mowa w art. 12 tej ustawy, na zasadach i w
zakresie określonych dla ubezpieczonych,
3) inne niż wymienione w pkt 1 i 2 osoby, które nie ukończyły 18. roku życia:
a) posiadające obywatelstwo polskie lub
b) które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub
zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art.
159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, posiadające
miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, <lub>
<c) pobierające rentę rodzinną, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium państwa
członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), zwanego dalej „państwem członkowskim
UE lub EFTA”, lub Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,
zwanego dalej „Zjednoczonym Królestwem”,>
4) inne niż wymienione w pkt 1-3 osoby posiadające miejsce zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, które są w okresie ciąży, porodu lub połogu:
a) posiadające obywatelstwo polskie lub
b) które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, lub
zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art.
159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
- zwane dalej "świadczeniobiorcami".
2. Osobom nieposiadającym obywatelstwa polskiego, innym niż świadczeniobiorcy,
świadczenia zdrowotne udzielane są na zasadach określonych w przepisach odrębnych i
umowach międzynarodowych.
Art. 3.
1. Ubezpieczonymi są:
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- 229 [1) osoby posiadające obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), zwanego dalej
"państwem członkowskim UE lub EFTA", lub Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii
i Irlandii Północnej, zwanego dalej "Zjednoczonym Królestwem", zamieszkujące na
terytorium państwa członkowskiego UE lub EFTA, lub Zjednoczonego Królestwa,]
<1) osoby posiadające obywatelstwo państwa członkowskiego UE lub EFTA lub
Zjednoczonego Królestwa, zamieszkujące na terytorium państwa członkowskiego
UE lub EFTA lub Zjednoczonego Królestwa,>
2) osoby nieposiadające obywatelstwa państwa członkowskiego UE lub EFTA, lub
Zjednoczonego Królestwa, które przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na
podstawie wizy w celu wykonywania pracy, zezwolenia na pobyt czasowy z wyłączeniem
zezwolenia udzielonego na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o
cudzoziemcach,

zezwolenia

na

pobyt

stały,

zezwolenia

na

pobyt

rezydenta

długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, zgody
na pobyt tolerowany, wizy wydanej w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, z
uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe,
2a) osoby, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę
uzupełniającą albo korzystają z ochrony czasowej na jej terytorium,
2b) osoby ubiegające się w Rzeczypospolitej Polskiej o udzielenie ochrony międzynarodowej
i małżonkowie, w imieniu których występują z wnioskiem o udzielenie ochrony
międzynarodowej, którzy posiadają zaświadczenie wydane na podstawie art. 35 ustawy z
dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1108 i 1918),
3) osoby nieposiadające obywatelstwa państwa członkowskiego UE lub EFTA, lub
Zjednoczonego

Królestwa,

legalnie

zamieszkujące

na

terytorium

innego

niż

Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego UE lub EFTA, lub Zjednoczonego
Królestwa,
- jeżeli podlegają zgodnie z art. 66 obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego albo
ubezpieczają się dobrowolnie na zasadach określonych w art. 68;
4)

osoby posiadające obywatelstwo państwa członkowskiego UE lub EFTA, lub
Zjednoczonego Królestwa, niezamieszkujące na terytorium państwa członkowskiego UE
lub EFTA, lub Zjednoczonego Królestwa, jeżeli podlegają obowiązkowi ubezpieczenia
zdrowotnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i są objęte:
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- 230 a) ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 13
października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266, 321,
568, 695 i 875),
b) ubezpieczeniem społecznym rolników na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia
1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r. poz. 174 i 782).
1a. Ubezpieczonymi są także inne niż wymienione w ust. 1 pkt 2-3 osoby nieposiadające
obywatelstwa państwa członkowskiego UE lub EFTA, lub Zjednoczonego Królestwa,
jeżeli podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 1.
2. Ubezpieczonymi są także:
1) studenci i doktoranci, którzy odbywają kształcenie w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz
absolwenci, którzy odbywają w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkowy staż,
nieposiadający obywatelstwa państwa członkowskiego UE lub EFTA, lub Zjednoczonego
Królestwa i niebędący osobami, o których mowa w ust. 1 pkt 3,
2) członkowie zakonów oraz alumni wyższych seminariów duchownych i teologicznych,
postulanci, nowicjusze i junioryści zakonów i ich odpowiednicy, którzy nie posiadają
obywatelstwa państwa członkowskiego UE lub EFTA, lub Zjednoczonego Królestwa i nie
są osobami, o których mowa w ust. 1 pkt 3, a przebywają na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej na podstawie wizy, zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały,
zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze
względów humanitarnych, zgody na pobyt tolerowany lub uzyskali w Rzeczypospolitej
Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą albo korzystają z ochrony czasowej na
jej terytorium,
2a) (uchylony),
3) odbywający staż adaptacyjny,
4) odbywający kursy języka polskiego oraz kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w
języku polskim, o których mowa w przepisach odrębnych, nieposiadający obywatelstwa
państwa członkowskiego UE lub EFTA, lub Zjednoczonego Królestwa i niebędący
osobami, o których mowa w ust. 1 pkt 3
- jeżeli ubezpieczają się dobrowolnie na zasadach określonych w art. 68;
5) członkowie rodzin osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, zamieszkujący na terytorium
państwa członkowskiego UE lub EFTA, lub Zjednoczonego Królestwa, jeżeli nie są
osobami podlegającymi obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art.
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świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji;
6) członkowie rodzin osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 2a oraz ust. 1a, zamieszkujący na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli nie są osobami podlegającymi obowiązkowi
ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art. 66 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 66 ust.
2 i 3.
Art. 5.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) ambulatoryjna opieka zdrowotna - udzielanie przez świadczeniodawców świadczeń opieki
zdrowotnej osobom niewymagającym leczenia w warunkach całodobowych lub
całodziennych;
2) apteka - aptekę ogólnodostępną lub punkt apteczny, z którymi Fundusz zawarł umowę na
wydawanie leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz
wyrobu medycznego objętych refundacją;
2a) ciągłość udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej - organizację udzielania świadczeń
opieki

zdrowotnej

zapewniającą

kontynuację

procesu

diagnostycznego

lub

terapeutycznego, w szczególności ograniczającą ryzyko przerwania procesu leczenia
świadczeniobiorców

w

ramach

danego

zakresu

świadczeń

opieki

zdrowotnej

realizowanego na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w dniu
złożenia oferty w postępowaniu w sprawie zawarcia umów;
3) członek rodziny - następujące osoby:
a) dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla
którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub
rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli uczy się dalej w szkole
lub zakładzie kształcenia nauczycieli lub odbywa kształcenie w uczelni lub szkole
doktorskiej - do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym
stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku,
b) małżonka,
c) wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym;
3a) działacz opozycji antykomunistycznej - osobę, o której mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia
20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach
represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 319), o potwierdzonym
statusie działacza opozycji antykomunistycznej;
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świadczeń opieki zdrowotnej u świadczeniodawcy, z którym zawarto umowę o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej;
4a)

13

Fundusz Medyczny - Fundusz Medyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 7

października 2020 r. o Funduszu Medycznym (Dz. U. poz. 1875);
5) inwalida wojenny lub wojskowy - osobę, o której mowa w art. 6-8 lub w art. 30 ustawy z
dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin
(Dz. U. z 2020 r. poz. 203 i 252);
5a) cywilna niewidoma ofiara działań wojennych - osobę, o której mowa w art. 1 ust. 2
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach
przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. z 2020 r.
poz. 684);
6) instytucja wypłacająca emeryturę lub rentę - instytucję wypłacającą rentę strukturalną
zgodnie z przepisami o rentach strukturalnych, przepisami o wspieraniu rozwoju
obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego
Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub przepisami o wspieraniu rozwoju obszarów
wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich;
7) kombatant - osobę, o której mowa w art. 1-4 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o
kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu
powojennego (Dz. U. z 2020 r. poz. 517);
7a) kompleksowość udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej - możliwość realizacji
świadczeń opieki zdrowotnej w zakresach, o których mowa w art. 15 ust. 2, obejmującą
niezbędne etapy i elementy procesu ich realizacji, w szczególności strukturę świadczeń
opieki zdrowotnej w danym zakresie albo zakresach;
8) korzystający - organizację, podmiot, organ administracji publicznej oraz jednostkę
organizacyjną, o których mowa w art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057);
9) lek - produkt leczniczy w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo
farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 944);
10) (uchylony);
11) lek recepturowy - produkt leczniczy sporządzony w aptece na podstawie recepty
lekarskiej;
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13) (uchylony);
13a) lekarz podstawowej opieki zdrowotnej - lekarza, o którym mowa w art. 6 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r.
poz. 172);
14)

lekarz

ubezpieczenia

zdrowotnego

-

lekarza,

lekarza

dentystę

będącego

świadczeniodawcą, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej, albo lekarza, lekarza dentystę, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u
świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej;
14a) 14 migracja ubezpieczonych - korzystanie przez ubezpieczonych oraz osoby uprawnione
do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji, zarejestrowanych
w danym oddziale wojewódzkim Funduszu, ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych
na terytorium innych oddziałów wojewódzkich Funduszu, z wyłączeniem świadczeń, o
których mowa w art. 118 ust. 2 pkt 1 lit. e, lub nabywanie przez ubezpieczonych oraz
osoby uprawnione do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o
koordynacji, zarejestrowanych w danym oddziale wojewódzkim Funduszu, leków i
wyrobów medycznych, bezpłatnie, za opłatą ryczałtową albo za częściową odpłatnością,
w aptekach działających na terytorium innych oddziałów wojewódzkich Funduszu;
15) minimalne wynagrodzenie - minimalne wynagrodzenie, o którym mowa w art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z
2018 r. poz. 2177 oraz z 2019 r. poz. 1564);
15a) Narodowy Rachunek Zdrowia - zestawienie wszystkich wydatków na ochronę zdrowia,
uwzględniające źródła finansowania ochrony zdrowia, dostawców usług medycznych oraz
funkcje tych usług, oparte na zasadach przejrzystości i rzetelności gromadzonych danych;
16) (uchylony);
17) niepełnosprawny - osobę, o której mowa w art. 4-5 i 62 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);
17a) nocna i świąteczna opieka zdrowotna - świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu
podstawowej opieki zdrowotnej udzielane przez świadczeniodawców poza godzinami
pracy określonymi w umowach o udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej,
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nagłego pogorszenia stanu zdrowia świadczeniobiorcy, które nie jest stanem nagłym;
18) odbywający staż adaptacyjny - wnioskodawcę odbywającego staż adaptacyjny w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.
U. z 2020 r. poz. 220);
19) osoba bezdomna wychodząca z bezdomności - osobę objętą indywidualnym programem
wychodzenia z bezdomności zgodnie z przepisami o pomocy społecznej;
19a) osoba deportowana do pracy przymusowej - osobę deportowaną do pracy przymusowej
lub osadzoną w obozie pracy przez III Rzeszę lub Związek Socjalistycznych Republik
Radzieckich, której przyznano uprawnienie do świadczenia pieniężnego, o którym mowa
w art. 1a ust. 1 ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy
przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek
Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. z 2019 r. poz. 1168);
[20) osoba pobierająca emeryturę lub rentę - osobę objętą zaopatrzeniem emerytalnym lub
rentowym, pobierającą rentę socjalną albo rentę strukturalną na podstawie ustawy z dnia
26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie (Dz. U. z 2018 r. poz. 872) lub
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków
pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1867), oraz osobę otrzymującą emeryturę lub rentę z zagranicy;]
<20)

osoba pobierająca emeryturę lub rentę – osobę objętą zaopatrzeniem

emerytalnym lub rentowym, z wyłączeniem dzieci do 18. roku życia pobierających
rentę rodzinną, osobę pobierającą rentę socjalną albo rentę strukturalną na
podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie
(Dz. U. z 2018 r. poz. 872) lub ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu
rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji
Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1867)
oraz osobę otrzymującą emeryturę lub rentę z zagranicy;>
20a) osoba pobierająca rodzicielskie świadczenie uzupełniające - osobę, o której mowa w art.
3 ustawy z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. U.
poz. 303);
21) osoba prowadząca działalność pozarolniczą - osobę, o której mowa w art. 8 ust. 6 ustawy
z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
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stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji
wojennych i okresu powojennego;
22a) osoba represjonowana z powodów politycznych - osobę, o której mowa w art. 3 ustawy z
dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach
represjonowanych z

powodów politycznych, o potwierdzonym

statusie osoby

represjonowanej z powodów politycznych;
23)

15

osoba uprawniona do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o

koordynacji - osobę, która nie jest ubezpieczona w Funduszu i posiada prawo do
świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie ustawodawstwa innego niż Rzeczpospolita
Polska państwa członkowskiego UE lub EFTA, lub Zjednoczonego Królestwa, a której
przysługują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej świadczenia opieki zdrowotnej z
ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie przepisów o koordynacji;
24) osoba współpracująca - osobę, o której mowa w art. 8 ust. 11 ustawy z dnia 13
października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
25) pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej - pielęgniarkę, o której mowa w art. 7
ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej;
26) pielęgniarka lub położna ubezpieczenia zdrowotnego - pielęgniarkę lub położną będącą
świadczeniodawcą, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej, albo pielęgniarkę lub położną zatrudnioną lub wykonującą zawód u
świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej;
26a) podmiot kontrolowany - świadczeniodawcę, osobę uprawnioną w rozumieniu ustawy z
dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 357 i
945), zwanej dalej "ustawą o refundacji", lub aptekę, u których jest prowadzona kontrola,
o której mowa w dziale IIIA;
27) podstawowa opieka zdrowotna - podstawową opiekę zdrowotną, o której mowa w art. 2
ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej;
28) położna podstawowej opieki zdrowotnej - położną, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia
27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej;
28a) poradnia przyszpitalna - komórkę organizacyjną podmiotu leczniczego prowadzącego
szpital, zlokalizowaną w tej samej co szpital dzielnicy, o której mowa w ustawie z dnia 8
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15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817), a w
przypadku gmin, w których nie wprowadzono podziału na dzielnice - w tej samej gminie,
i tworzącą funkcjonalną całość ze szpitalem, w której są udzielane ambulatoryjne
świadczenia zdrowotne odpowiadające, co do rodzaju udzielanych świadczeń,
świadczeniom szpitalnym;
29) potrzeby zdrowotne - liczbę i rodzaj świadczeń opieki zdrowotnej, które powinny być
zapewnione w celu zachowania, przywrócenia lub poprawy zdrowia danej grupy
świadczeniobiorców;
29a) program polityki zdrowotnej - zespół zaplanowanych i zamierzonych działań z zakresu
opieki zdrowotnej ocenianych jako skuteczne, bezpieczne i uzasadnione, umożliwiających
osiągnięcie w określonym terminie założonych celów, polegających na wykrywaniu i
zrealizowaniu określonych potrzeb zdrowotnych oraz poprawy stanu zdrowia określonej
grupy świadczeniobiorców, opracowany, wdrażany, realizowany i finansowany przez
ministra albo jednostkę samorządu terytorialnego;
30) program zdrowotny - zespół zaplanowanych i zamierzonych działań z zakresu opieki
zdrowotnej ocenianych jako skuteczne, bezpieczne i uzasadnione, umożliwiających
osiągnięcie w określonym terminie założonych celów, polegających na wykrywaniu i
zrealizowaniu określonych potrzeb zdrowotnych oraz poprawy stanu zdrowia określonej
grupy świadczeniobiorców, opracowany, wdrażany, realizowany i finansowany przez
Fundusz;
30a) program pilotażowy - zespół zaplanowanych działań z zakresu opieki zdrowotnej o
charakterze testowym, dotyczących nowych warunków organizacji, realizacji lub nowego
sposobu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, poprzedzających wdrożenie
rozwiązań systemowych;
31) przeciętne wynagrodzenie - przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze
przedsiębiorstw z poprzedniego kwartału, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszane przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej
Polskiej "Monitor Polski";
32)

16

przepisy o koordynacji - przepisy dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia

społecznego w zakresie udzielania rzeczowych świadczeń zdrowotnych określone w:
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2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. WE L
166 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.),
b) rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września
2009 r. dotyczącym wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 284 z 30.10.2009, str.
1, z późn. zm.),
c) rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1231/2010 z dnia 24 listopada
2010 r. rozszerzającym rozporządzenie (WE) nr 883/2004 i rozporządzenie (WE) nr
987/2009 na obywateli państw trzecich, którzy nie są jeszcze objęci tymi
rozporządzeniami jedynie ze względu na swoje obywatelstwo (Dz. Urz. UE L 344 z
29.12.2010, str. 1),
d) decyzjach wydanych na podstawie przepisów rozporządzeń, o których mowa w lit. a-c,
e) umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z
Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. Urz. UE C 384 z
12.11.2019, str. 1),
f) protokole w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego do umowy o
handlu i współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej,
z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z
drugiej strony (Dz. Urz. UE L 149 z 30.04.2021, str. 10) oraz w decyzjach wydanych na
podstawie tej umowy;
32a) rachunek - fakturę w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i
usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, 568 i 1065) lub rachunek w rozumieniu ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.);
32b) (uchylony);
32c) system IOWISZ - system teleinformatyczny, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 28
kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2020 r. poz. 702);
33) stan nagły - stan, o którym mowa w art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o
Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 882);
33a) transport sanitarny - przewóz osób albo materiałów biologicznych i materiałów
wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych, wymagających specjalnych
warunków transportu;
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specjalnego przeznaczenia żywieniowego w rozumieniu ustawy o refundacji;
34) świadczenie opieki zdrowotnej - świadczenie zdrowotne, świadczenie zdrowotne
rzeczowe i świadczenie towarzyszące;
35) świadczenie gwarantowane - świadczenie opieki zdrowotnej finansowane w całości lub
współfinansowane ze środków publicznych na zasadach i w zakresie określonych w
ustawie;
36) świadczenie specjalistyczne - świadczenie opieki zdrowotnej we wszystkich dziedzinach
medycyny z wyłączeniem świadczeń udzielanych w zakresie podstawowej opieki
zdrowotnej;
37) świadczenie zdrowotne rzeczowe - związane z procesem leczenia leki, środki spożywcze
specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne;
38) świadczenie towarzyszące - zakwaterowanie i adekwatne do stanu zdrowia wyżywienie w
szpitalu lub w innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego
działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w
rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, usługi transportu oraz transportu
sanitarnego, a także zakwaterowanie poza zakładem leczniczym podmiotu leczniczego,
jeżeli konieczność jego zapewnienia wynika z warunków określonych dla danego
świadczenia gwarantowanego;
39) świadczenie wysokospecjalistyczne - świadczenie opieki zdrowotnej lub procedurę
medyczną spełniające łącznie następujące kryteria:
a) udzielenie świadczenia wymaga wysokiego poziomu zaawansowania technicznego
świadczeniodawcy i zaawansowanych umiejętności osób udzielających świadczenia,
b) koszt jednostkowy świadczenia jest wysoki;
40) świadczenie zdrowotne - działanie służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu,
przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działanie medyczne wynikające z procesu
leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich udzielania;
41) świadczeniodawca:
a) podmiot wykonujący działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności
leczniczej,
b) osobę fizyczną inną niż wymieniona w lit. a, która uzyskała fachowe uprawnienia do
udzielania świadczeń zdrowotnych i udziela ich w ramach wykonywanej działalności
gospodarczej,
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d) podmiot realizujący czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne,
e) 17 podmiot udzielający opieki farmaceutycznej, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia
10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz. U. z 2021 r. poz. 97);
42) procedura medyczna - postępowanie diagnostyczne, lecznicze, pielęgnacyjne,
profilaktyczne, rehabilitacyjne lub orzecznicze przy uwzględnieniu wskazań do jego
przeprowadzenia, realizowane w warunkach określonej infrastruktury zdrowotnej przy
zastosowaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych;
42a) taryfa świadczeń - zestawienie świadczeń gwarantowanych wraz z przypisanymi im
wartościami względnymi, z wyłączeniem świadczeń gwarantowanych, których zasady
finansowania określa ustawa o refundacji;
42b) technologia medyczna - leki, urządzenia, procedury diagnostyczne i terapeutyczne
stosowane w określonych wskazaniach, a także organizacyjne systemy wspomagające, w
obrębie których wykonywane są świadczenia zdrowotne;
43) ubezpieczenia społeczne - ubezpieczenia określone w ustawie z dnia 13 października
1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
44) ubezpieczenie społeczne rolników - ubezpieczenie określone w ustawie z dnia 20 grudnia
1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników;
44a) uprawniony żołnierz lub pracownik - żołnierz lub pracownik wojska, o którym mowa w
art. 6 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1510 oraz z
2019 r. poz. 1726), który doznał urazu lub zachorował podczas wykonywania zadań
służbowych poza granicami państwa;
44b) weteran poszkodowany - osobę posiadającą status weterana poszkodowanego nadany na
podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza
granicami państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1569 i 1726);
45) wolontariusz - osobę, o której mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
46) 18 wyroby medyczne - wyroby medyczne, wyposażenie wyrobów medycznych, systemy i
zestawy zabiegowe, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany
dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr
1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz. Urz. UE L 117
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- 240 z 05.05.2017, str. 1, z późn. zm.), oraz wyroby medyczne do diagnostyki in vitro i
wyposażenie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, w rozumieniu przepisów
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r.
w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz uchylenia dyrektywy
98/79/WE i decyzji Komisji 2010/227/UE (Dz. Urz. UE L 117 z 05.05.2017, str. 176, z
późn. zm.);
47) żołnierz zastępczej służby wojskowej - osobę, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia
2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących
żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla,
kamieniołomach, zakładach md uranu i batalionach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz.
619).
Art. 66.
1. Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają:
1) osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi lub ubezpieczeniem
społecznym rolników, które są:
a) pracownikami w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
b) rolnikami lub ich domownikami w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym
rolników,
ba) pomocnikami rolnika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,
c) osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą lub osobami z nimi współpracującymi, z
wyłączeniem osób, które zawiesiły wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie
przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz.
1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086) lub przepisów o ubezpieczeniach społecznych
lub ubezpieczeniu społecznym rolników,
d) osobami wykonującymi pracę nakładczą,
e) osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo
innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego
dotyczące zlecenia lub osobami z nimi współpracującymi,
f) osobami duchownymi,
g) członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych, spółdzielni kółek rolniczych lub
członkami ich rodzin,
h) osobami pobierającymi świadczenie socjalne wypłacane w okresie urlopu oraz osobami
pobierającymi zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania zawodowego i
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przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego albo w okresie
korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie, wynikające z odrębnych przepisów lub
układów zbiorowych pracy,
i) osobami pobierającymi świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu zatrudnienia;
1a) osoby, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo
przedsiębiorców, oraz osoby z nimi współpracujące, z wyłączeniem osób, które zawiesiły
wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca
2018 r. - Prawo przedsiębiorców;
2) 176 żołnierze odbywający zasadniczą służbę wojskową, ćwiczenia wojskowe oraz pełniący
terytorialną służbę wojskową lub służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w
czasie wojny - o ile nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu;
3) osoby odbywające służbę zastępczą;
4) osoby podlegające kwalifikacji wojskowej pełniące służbę w Policji, Straży Granicznej i
Służbie Ochrony Państwa;
5) żołnierze zawodowi oraz żołnierze odbywający nadterminową zasadniczą służbę wojskową
i służbę okresową;
6) policjanci;
7) funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
8) funkcjonariusze Agencji Wywiadu;
8a) funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego;
8b) funkcjonariusze Służby Kontrwywiadu Wojskowego;
8c) funkcjonariusze Służby Wywiadu Wojskowego;
9) funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa;
10) funkcjonariusze Straży Granicznej;
10a) funkcjonariusze Straży Marszałkowskiej;
11) funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej;
12) funkcjonariusze Służby Więziennej;
13) funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej;
14) posłowie pobierający uposażenia poselskie oraz senatorowie pobierający uposażenie
senatorskie;
15) sędziowie i prokuratorzy;
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tytułu;
16) osoby pobierające emeryturę lub rentę, osoby w stanie spoczynku pobierające uposażenie
lub uposażenie rodzinne oraz osoby pobierające uposażenie po zwolnieniu ze służby lub
świadczenie pieniężne o takim samym charakterze;
16a) osoby pobierające rodzicielskie świadczenie uzupełniające;
17) uczniowie oraz słuchacze zakładów kształcenia nauczycieli w rozumieniu przepisów o
systemie oświaty niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego
tytułu;
18) dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze
lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi
ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
19) dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego nieprzebywające w
placówkach, o których mowa w pkt 18, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia
zdrowotnego z innego tytułu, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 8 pkt 3;
20) studenci i doktoranci niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego
tytułu, z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1;
21) alumni wyższych seminariów duchownych i teologicznych, postulanci, nowicjusze i
junioryści zakonów męskich i żeńskich i ich odpowiedników, z wyłączeniem osób, o
których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 2;
22) słuchacze Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Lecha Kaczyńskiego;
23) osoby pobierające stypendium sportowe po ukończeniu 15. roku życia niepodlegające
obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
24) bezrobotni niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
24a) osoby pobierające stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania
zawodowego dorosłych, na które zostały skierowane przez podmiot inny niż powiatowy
urząd pracy, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
25) osoby pobierające zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne oraz osoby
niepobierające zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego z przyczyn
określonych w art. 27 ust. 1 pkt 3-6 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o
zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2003 r. poz. 514, z późn. zm.)
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ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
27) osoby, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę
uzupełniającą, objęte indywidualnym programem integracji na podstawie przepisów o
pomocy społecznej, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego
tytułu;
28) osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy lub dodatek do zasiłku rodzinnego z
tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na
skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, przyznane na podstawie przepisów o
świadczeniach rodzinnych, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z
innego tytułu;
28a) osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, przyznane na podstawie przepisów o
świadczeniach rodzinnych, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z
innego tytułu;
28b) osoby pobierające zasiłek dla opiekuna, przyznany na podstawie przepisów o ustaleniu i
wypłacie

zasiłków

dla

opiekunów,

niepodlegające

obowiązkowi

ubezpieczenia

zdrowotnego z innego tytułu;
29) osoby bezdomne wychodzące z bezdomności niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia
zdrowotnego z innego tytułu;
30) osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujące kontrakt
socjalny w wyniku zastosowania procedury, o której mowa w art. 50 ust. 2 ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1482, z późn. zm.), niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z
innego tytułu;
31) kombatanci i osoby represjonowane niepodlegający ubezpieczeniom społecznym w
Rzeczypospolitej Polskiej lub niepobierający emerytury lub renty;
31a)

cywilne

niewidome

ofiary działań

wojennych,

niepodlegające

obowiązkowi

ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
31b)
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działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów

politycznych niepodlegający ubezpieczeniu społecznemu w Rzeczypospolitej Polskej lub
niepobierający emerytury lub renty;
32) osoby korzystające z urlopu wychowawczego niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia
zdrowotnego z innego tytułu;
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- 244 32a) osoby, o których mowa w art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z
innego tytułu;
33) osoby uprawnione do świadczeń alimentacyjnych na podstawie ugody sądowej lub
prawomocnego orzeczenia sądu niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
z innego tytułu;
34) rolnicy i ich domownicy, którzy nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z
mocy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,
niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie pkt 1-33 i 35-37;
35) członkowie rad nadzorczych posiadający miejsce zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
[35a) osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu
pobierają wynagrodzenie;]
<35a) osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania oraz prokurenci,
które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie podlegające opodatkowaniu podatkiem
dochodowym niezależnie od kwalifikacji do źródła przychodu w rozumieniu ustawy
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1128, z późn. zm.), z wyłączeniem osób uzyskujących przychody, o których
mowa w art. 13 pkt 5 lub 6 tej ustawy, których roczne wynagrodzenie z tego tytułu
nie przekracza kwoty 6000 zł;>
36) aplikanci Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury;
37) osoby pobierające nauczycielskie świadczenia kompensacyjne;
38) małżonek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 4 pkt 19 ustawy z
dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, niepodlegający
obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.
2.
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Status członka rodziny osoby ubezpieczonej zwalnia z obowiązku ubezpieczenia

zdrowotnego z tytułów, o których mowa w ust. 1 pkt 17-20, 26-28b, 30 i 33.
2a.

182

Status członka rodziny będącego osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej

na podstawie przepisów o koordynacji zwalnia z obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego z
tytułów, o których mowa w ust. 1 pkt 17-20, 26, 27, 30 i 33.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do małżonków, wobec których orzeczono separację
prawomocnym wyrokiem sądu.
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Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego:
1) uczniów i słuchaczy, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 17, powstaje z dniem przyjęcia
do szkoły lub zakładu kształcenia nauczycieli, a wygasa z dniem ukończenia szkoły lub
zakładu kształcenia nauczycieli albo skreślenia z listy uczniów lub słuchaczy;
2) dzieci, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 18, przebywających w placówkach pełniących
funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy
społecznej, powstaje z dniem przyjęcia do placówki albo domu, a wygasa z końcem
pobytu w placówce bądź domu;
3) dzieci, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 19, powstaje z dniem uznania przez ośrodek
pomocy społecznej, a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w
centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o
realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych - przez centrum usług
społecznych, zasadności objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, a wygasa z dniem uznania,
że ustała zasadność objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, nie później niż z dniem, w
którym dziecko rozpoczyna realizację obowiązku szkolnego; ośrodek pomocy społecznej
albo centrum usług społecznych mogą odmówić uznania zasadności objęcia
ubezpieczeniem zdrowotnym lub uznać, że ustała konieczność i zasadność objęcia
ubezpieczeniem zdrowotnym dziecka spełniającego przesłanki określone w art. 66 ust. 1
pkt 19, jeżeli na podstawie wywiadu rodzinnego (środowiskowego) stwierdzą, iż warunki
materialne opiekunów prawnych lub faktycznych dziecka umożliwiają jego ubezpieczenie
zdrowotne na zasadach określonych w art. 68;
4) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 20 i 22, powstaje z dniem złożenia oświadczenia
o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, nie wcześniej
jednak niż z dniem rozpoczęcia pierwszego semestru kształcenia, a wygasa z dniem
ukończenia studiów lub kształcenia w szkole doktorskiej albo skreślenia z listy studentów
lub listy doktorantów;
5) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 21, powstaje z dniem przyjęcia do wyższego
seminarium duchownego albo teologicznego lub do zakonu albo jego odpowiedników, a
wygasa z dniem ukończenia 25. roku życia albo wystąpienia z wyższego seminarium
duchownego albo teologicznego lub zakonu albo jego odpowiedników;
6) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 23, powstaje z dniem przyznania stypendium, a
wygasa z dniem utraty prawa do jego pobierania;
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bezrobotnego, a wygasa z dniem utraty tego statusu;
7a) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 24a, powstaje z dniem nabycia prawa do
stypendium, a wygasa z dniem utraty prawa do niego;
8) osób pobierających świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny obejmuje
okres od dnia przyznania prawa do świadczenia przedemerytalnego do dnia utraty prawa
do jego pobierania, a w przypadku zasiłku przedemerytalnego - do jego wygaśnięcia, a w
odniesieniu do osób niepobierających zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia
przedemerytalnego z przyczyn, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 25 - obejmuje okres
od dnia zarejestrowania się w urzędzie pracy do dnia przyznania prawa do zasiłku
przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
9) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 26, obejmuje okres od dnia przyznania zasiłku do
dnia utraty prawa do zasiłku;
10) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 28 i 28a, obejmuje okres od dnia przyznania
świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub dodatku do zasiłku
rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla
bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania do dnia utraty prawa
do ich pobierania;
10a) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 28b, obejmuje okres od dnia nabycia prawa do
zasiłku dla opiekuna, nie wcześniej jednak niż od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 4
kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz.
2092 oraz z 2019 r. poz. 1818) do dnia utraty prawa do jego pobierania;
11) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 29, powstaje od dnia rozpoczęcia realizacji
indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności, a wygasa z dniem zakończenia
realizacji tego programu lub zaprzestania realizacji tego programu w rozumieniu
przepisów o pomocy społecznej;
12) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 27, powstaje od dnia rozpoczęcia realizacji
indywidualnego programu integracji, a wygasa z dniem zakończenia lub wstrzymania
realizacji tego programu;
13) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 30:
a) powstaje po upływie 30 dni od dnia rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu
zatrudnienia socjalnego, a wygasa z dniem zakończenia realizacji programu lub
zaprzestania realizacji programu w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu socjalnym,
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zakończenia realizacji kontraktu socjalnego lub zaprzestania realizacji kontraktu
socjalnego, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej;
14)

184

osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 31 i 31b, powstaje z dniem złożenia

Szefowi Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oświadczenia o
niepodleganiu przepisom o systemie ubezpieczeń społecznych i braku innego tytułu do
objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, a wygasa z dniem ustania tych warunków;
14a) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 31a, powstaje z dniem złożenia w organie
rentowym, w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych, oświadczenia o braku innego tytułu do objęcia ubezpieczeniem
zdrowotnym, a wygasa z dniem ustania tego warunku;
15) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 32, powstaje z dniem rozpoczęcia urlopu, a
wygasa z dniem zakończenia urlopu;
15a) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 32a, powstaje z dniem objęcia
ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi w związku ze sprawowaniem osobistej opieki
nad dzieckiem, a wygasa z dniem zakończenia sprawowania tej opieki;
16) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 33, powstaje z dniem, w którym świadczenie
alimentacyjne staje się wymagalne, a wygasa w dniu, w którym świadczenie to przestaje
być wymagalne;
17) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 35, powstaje z dniem powołania na członka
rady nadzorczej, a wygasa w dniu zaprzestania pełnienia tej funkcji;
17a) ławników sądowych, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 15a, powstaje z dniem wyboru
na stanowisko ławnika sądowego, a wygasa z dniem upływu kadencji lub wcześniejszego
wygaśnięcia mandatu;
[17b)

185

osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 35a, powstaje z dniem powołania, a

wygasa z dniem odwołania;]
<17b) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 35a, powstaje z dniem powołania lub
ustanowienia prokury, a wygasa z dniem odwołania, z wyłączeniem osób
uzyskujących przychody, o których mowa w art. 13 pkt 5 lub 6 ustawy z dnia 26
lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, których obowiązek
ubezpieczenia zdrowotnego powstaje z dniem, w którym wynagrodzenie pobrane z
tytułu powołania do pełnienia funkcji przekroczy w roku kalendarzowym kwotę
6000 zł;>
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wygasa z dniem utraty prawa do jego pobierania;
19) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 37, obejmuje okres od dnia przyznania prawa
do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego do dnia utraty prawa do jego
pobierania.
Art. 81.
1. Do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne osób, o których
mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a, d-i i pkt 3 i 35, stosuje się przepisy określające podstawę
wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób, z zastrzeżeniem ust. 5,
6 i 10.
2.

194

Roczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących

działalność pozarolniczą, o których mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 13
października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz w art. 18 ust. 1 ustawy z
dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, opłacających podatek dochodowy na
zasadach określonych w art. 27, art. 30c lub art. 30ca ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o
podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowi dochód z działalności gospodarczej
ustalony za rok kalendarzowy jako różnica między osiągniętymi przychodami, w
rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, z
wyłączeniem przychodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym
innych niż określone w art. 21 ust. 1 pkt 63a, 63b, 152-154 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych, a poniesionymi kosztami uzyskania tych
przychodów, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych, z uwzględnieniem art. 24 ust. 1-2b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o
podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszony o kwotę opłaconych w tym roku
składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, jeżeli nie
zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Podstawa wymiaru składki w nowej
wysokości obowiązuje od 1 lutego danego roku do 31 stycznia roku następnego, zwanego
dalej "rokiem składkowym".
2a. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób, o których mowa w art. 66
ust. 1 pkt 1 lit. e zatrudnionych jako niania, o której mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011
r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326 i 568), sprawujących
opiekę nad dziećmi na podstawie umowy uaktywniającej stanowi przychód, z
zastrzeżeniem, że podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych
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wyższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku
kalendarzowym ustalona zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
[2b. W przypadku gdy podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, ustalona
zgodnie z ust. 2, jest niższa od kwoty stanowiącej iloczyn liczby miesięcy w roku
składkowym podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu i minimalnego wynagrodzenia
obowiązującego w pierwszym dniu roku składkowego, podstawę wymiaru składki na
ubezpieczenie zdrowotne za ten rok składkowy stanowi ta kwota.]
<2b. W przypadku gdy podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne,
ustalona zgodnie z ust. 2, jest niższa od kwoty stanowiącej iloczyn liczby miesięcy
podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu w roku kalendarzowym, za który ustalany
był dochód, o którym mowa w ust. 2, i minimalnego wynagrodzenia obowiązującego
w pierwszym dniu roku składkowego, podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie
zdrowotne za ten rok składkowy stanowi ta kwota.>
<2ba. W liczbie miesięcy podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu, o której mowa w ust.
2b, nie uwzględnia się miesięcy, w których ubezpieczony spełniał warunki do
zwolnienia z obowiązku opłacania składki na podstawie art. 82 ust. 8–9a.>
2c.
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Za każdy miesiąc podlegania ubezpieczeniu osoba, o której mowa w ust. 2, wpłaca

składkę na ubezpieczenie zdrowotne od miesięcznej podstawy wymiaru składki na
ubezpieczenie zdrowotne stanowiącej dochód z działalności gospodarczej uzyskany w
miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który opłacana jest składka, ustalony w następujący
sposób:
1) dochód za pierwszy miesiąc podlegania ubezpieczeniu w roku składkowym jest ustalany
jako różnica między osiągniętymi przychodami w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991
r. o podatku dochodowym od osób fizycznych a poniesionymi kosztami uzyskania tych
przychodów w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych;
2) dochód ustalony w sposób, o którym mowa w pkt 1, jest pomniejszany o kwotę składek na
ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe opłaconych w tym
miesiącu, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów;
3) dochód za kolejne miesiące ustala się jako różnicę między sumą przychodów w rozumieniu
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętych
od początku roku, i sumą kosztów uzyskania tych przychodów w rozumieniu ustawy z
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początku roku;
4) dochód ustalony w sposób, o którym mowa w pkt 3, jest pomniejszany o sumę dochodów
ustalonych za miesiące poprzedzające i o różnicę między sumą składek na ubezpieczenia
emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, zapłaconych od początku roku, a sumą
składek odliczonych w poprzednich miesiącach; dochód nie jest pomniejszany o składki,
które zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów;
5)
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przy obliczaniu dochodów, o których mowa w pkt 1 i 3, stosuje się art. 24 ust. 1-2b i

nie

uwzględnia

się

przychodów

niepodlegających

opodatkowaniu

podatkiem

dochodowym innych niż określone w art. 21 ust. 1 pkt 63a, 63b, 152-154 ustawy z dnia 26
lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; w przypadku osób
prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów dochód, o którym mowa w pkt
1 i 3, ustala się z uwzględnieniem art. 44 ust. 2 zdanie drugie ustawy z dnia 26 lipca 1991
r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
<2ca. Ilekroć w ust. 2 i 2c jest mowa o przychodach i kosztach ich uzyskania w
rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych albo o składkach na ubezpieczenia społeczne, nie uwzględnia się w tych
przychodach i kosztach ich uzyskania oraz w wysokości opłaconych składek,
przychodów osiągniętych i kosztów poniesionych oraz składek opłaconych w
miesiącu, w którym ubezpieczony spełniał warunki do zwolnienia z obowiązku
opłacania składki na podstawie art. 82 ust. 8–9a.>
[2d.
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W przypadku gdy podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w danym

miesiącu, ustalona zgodnie z ust. 2c, jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia
obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku, podstawę wymiaru składki na
ubezpieczenie zdrowotne za ten miesiąc stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia
obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku.]
<2d. W przypadku gdy podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w
danym miesiącu, ustalona zgodnie z ust. 2c, jest niższa od kwoty minimalnego
wynagrodzenia obowiązującego w pierwszym dniu roku składkowego, podstawę
wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne za ten miesiąc stanowi ta kwota.>
2e.
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Roczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących

działalność pozarolniczą, o których mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 13
października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz w art. 18 ust. 1 ustawy z
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ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20
listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993 i 2105), stanowi:
1) iloczyn liczby miesięcy w roku kalendarzowym podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu i
kwoty odpowiadającej 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku,
ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", jeżeli osiągnięte przychody z działalności
gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie
przekroczyły w tym okresie kwoty 60 000 zł;
2) iloczyn liczby miesięcy w roku kalendarzowym podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu i
kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym
kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
"Monitor Polski", jeżeli osiągnięte przychody z działalności gospodarczej w rozumieniu
ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przekroczyły w tym okresie kwotę 60 000
zł i nie przekroczyły kwoty 300 000 zł;
3) iloczyn liczby miesięcy w roku kalendarzowym podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu i
kwoty odpowiadającej 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku,
ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", jeżeli osiągnięte przychody z działalności
gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przekroczyły w
tym okresie kwotę 300 000 zł.
<2ea. W liczbie miesięcy podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu, o której mowa w ust.
2e, nie uwzględnia się miesięcy, w których ubezpieczony spełniał warunki do
zwolnienia z obowiązku opłacania składki na podstawie art. 82 ust. 8–9b.>
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Za każdy miesiąc podlegania ubezpieczeniu ubezpieczony, o którym mowa w ust. 2e,

wpłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne od miesięcznej podstawy wymiaru składki na
ubezpieczenie zdrowotne, którą stanowi:
1) kwota odpowiadająca 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw w czwar tym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku,
ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", jeżeli przychody z działalności gospodarczej
w rozumieniu ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym
od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osiągnięte od początku roku
kalendarzowego, nie przekroczyły kwoty 60 000 zł;
2) kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym
kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
"Monitor Polski", jeżeli przychody z działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z
dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów

osiąganych

przez

osoby

fizyczne,

osiągnięte

od

początku

roku

kalendarzowego, przekroczyły kwotę 60 000 zł i nie przekroczyły kwoty 300 000 zł;
3) kwota odpowiadająca 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku,
ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", jeżeli przychody z działalności gospodarczej
w rozumieniu ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym
od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osiągnięte od początku roku
kalendarzowego, przekroczyły kwotę 300 000 zł.
<2fa. Ilekroć w ust. 2e i 2f jest mowa o przychodach w rozumieniu ustawy z dnia 20
listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, to nie uwzględnia się w tych
przychodach przychodów osiągniętych w miesiącu, w którym ubezpieczony spełniał
warunki do zwolnienia z obowiązku opłacania składki na podstawie art. 82 ust. 8–
9b.>
2g.

201

Przychody, o których mowa w ust. 2e i 2f, są pomniejszane o kwoty opłaconych

składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, jeżeli nie
zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub odliczone od dochodu, na
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przychodach, o których mowa w ust. 2e i 2f, nie uwzględnia się przychodów
niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym innych niż określone w art. 21
ust. 1 pkt 152-154 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych.
<2ga. Pomniejszenie, o którym mowa w ust. 2g, nie dotyczy składek opłaconych w
miesiącu, w którym ubezpieczony spełniał warunki do zwolnienia z obowiązku
opłacania składki na podstawie art. 82 ust. 8–9b.>
2h. Ubezpieczony, o którym mowa w ust. 2f, który przez cały poprzedni rok kalendarzowy
prowadził działalność gospodarczą, i przychody z tej działalności były opodatkowane na
podstawie art. 27, art. 30c lub art. 30ca ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, może przy
określaniu miesięcznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne przyjąć
kwotę przychodów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym pomniejszoną o
kwotę opłaconych w poprzednim roku kalendarzowym składek na ubezpieczenia
emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów
uzyskania przychodów lub odliczone od dochodu, na podstawie ustawy z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tak ustaloną miesięczną podstawę
wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne ubezpieczony stosuje przez cały rok
kalendarzowy.
[2i.

203

W przypadku gdy suma wpłaconych za poszczególne miesiące roku kalendarzowego

składek na ubezpieczenie zdrowotne przez ubezpieczonego, o którym mowa w ust. 2 lub
2e, jest wyższa od rocznej składki na ubezpieczenie zdrowotne ustalonej od rocznej
podstawy, określonej w ust. 2 albo 2b, lub w ust. 2e, ubezpieczonemu przysługuje zwrot
kwoty stanowiącej różnicę między sumą wpłaconych za poszczególne miesiące roku
kalendarzowego składek na ubezpieczenie zdrowotne a roczną składką na ubezpieczenie
zdrowotne ustaloną od rocznej podstawy, określonej w ust. 2 albo 2b, lub w ust. 2e.
2j.

204

Ubezpieczony, o którym mowa w ust. 2e, po zakończeniu roku kalendarzowego w

terminie miesiąca od upływu terminu do złożenia zeznania, o którym mowa w art. 21 ust.
2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wpłaca kwotę stanowiącą
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określonej w ust. 2e, a sumą wpłaconych za poszczególne miesiące roku kalendarzowego
składek na ubezpieczenie zdrowotne.
2k.

205

Kwota, o której mowa w ust. 2j, wykazywana jest w dokumencie rozliczeniowym za

miesiąc, w którym upływa termin złożenia zeznania, o którym mowa w art. 21 ust. 2
ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.]
<2i. W przypadku gdy suma wpłaconych za poszczególne miesiące roku składkowego
albo

roku

kalendarzowego

składek

na

ubezpieczenie

zdrowotne

przez

ubezpieczonego, o którym mowa w ust. 2 lub 2e, jest wyższa od rocznej składki na
ubezpieczenie zdrowotne ustalonej od rocznej podstawy, określonej w ust. 2 albo 2b,
lub w ust. 2e, ubezpieczonemu przysługuje zwrot kwoty stanowiącej różnicę między
sumą wpłaconych za poszczególne miesiące roku składkowego albo roku
kalendarzowego składek na ubezpieczenie zdrowotne a roczną składką na
ubezpieczenie zdrowotne ustaloną od rocznej podstawy, określonej w ust. 2 albo 2b,
lub w ust. 2e.
2j. Ubezpieczony, o którym mowa w ust. 2 lub 2e, wpłaca kwotę stanowiącą różnicę
między roczną składką na ubezpieczenie zdrowotne ustaloną od rocznej podstawy,
określonej w ust. 2 albo 2e, a sumą składek na ubezpieczenie zdrowotne wynikającą
ze złożonych dokumentów za poszczególne miesiące roku składkowego albo roku
kalendarzowego.
2k. Kwota, o której mowa w ust. 2j, wykazywana jest w dokumencie rozliczeniowym
składanym za miesiąc, w którym upływa termin złożenia zeznania, o którym mowa w
art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych.>
<2ka. Ubezpieczony, o którym mowa w ust. 2 lub 2e, przekazuje roczne rozliczenie
składek w dokumencie rozliczeniowym, o którym mowa w ust. 2k.>
[2l.

206

Dopłata następuje w terminie płatności składek za miesiąc, o którym mowa w ust. 2k.

2m.

207

Zwrot kwoty, o której mowa w ust. 2i, następuje na wniosek składany wyłącznie w

formie dokumentu elektronicznego za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w
systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w
formie

dokumentu

elektronicznego

opatrzonego

kwalifikowanym

podpisem

elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo wykorzystując sposób
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Zakład Ubezpieczeń Społecznych w systemie teleinformatycznym.]
<2l. Dopłata, o której mowa w ust. 2j, następuje w terminie płatności składek za miesiąc,
o którym mowa w ust. 2k.
2m. Zwrot kwoty, o której mowa w ust. 2i, następuje na podstawie wniosku
przygotowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na profilu informacyjnym
utworzonym

w

systemie

teleinformatycznym

udostępnionym

przez

Zakład

Ubezpieczeń Społecznych po złożeniu rozliczenia rocznego przez płatnika składek.
Wniosek składany jest wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego
kwalifikowanym

podpisem

elektronicznym,

podpisem

zaufanym,

podpisem

osobistym albo wykorzystując sposób potwierdzania pochodzenia oraz integralności
danych udostępniony bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w systemie
teleinformatycznym.>
2n. Wniosek, o którym mowa w ust. 2m, może być złożony do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych w bieżącym roku, w terminie miesiąca od upływu terminu do złożenia
zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych, za rok poprzedni.
2o. Wniosek, o którym mowa w ust. 2m, złożony po terminie pozostawia się bez
rozpoznania.
2p. Wniosek, o którym mowa w ust. 2m, zawiera:
1) dane płatnika składek:
a) imię i nazwisko,
b) numer NIP i REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano tych numerów lub jednego z
nich - numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu,
c) adres do korespondencji,
d) nazwę skróconą płatnika składek,
e) wskazanie rachunku płatniczego prowadzonego w kraju lub wydanego w kraju instrumentu
płatniczego;
2) informację o rocznym dochodzie w przypadku ubezpieczonego, o którym mowa w ust. 2,
albo przychodzie w przypadku ubezpieczonego, o którym mowa w ust. 2e;
3) inne informacje niezbędne do dokonania zwrotu;
4) podpis wnioskodawcy.
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warunkiem braku zaległości na koncie płatnika składek z tytułu składek pobieranych
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub zaległości z tytułu nienależnie pobranych
świadczeń z ubezpieczeń społecznych, do zwrotu których został zobowiązany płatnik
składek, oraz złożenia wniosku najpóźniej w terminie, o którym mowa w ust. 2n. W
przypadku wystąpienia zaległości z tytułu składek lub nienależnie pobranych świadczeń z
ubezpieczeń społecznych, do zwrotu których został zobowiązany płatnik składek, kwota
zwrotu podlega zaliczeniu na poczet tych zaległości.
<2qa. W przypadku niezłożenia wniosku w terminie, o którym mowa w ust. 2n, przy
jednoczesnym braku zaległości z tytułu składek lub nienależnie pobranych świadczeń
z ubezpieczeń społecznych, do zwrotu których został zobowiązany płatnik składek,
kwota zwrotu podlega rozliczeniu na koncie płatnika składek do końca roku, w
którym upływa termin na złożenie zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy z
dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Do rozliczonej na
koncie płatnika kwoty zwrotu stosuje się odpowiednio zasady określone w art. 24
ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.>
2r. W przypadku zwrotu kwoty, o której mowa w ust. 2i, dokonane rozliczenie rocznej
podstawy wymiaru i należnych składek uznaje się za ostateczne.
2s. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje zwrotu kwoty, o której mowa w ust. 2i, po
złożeniu wniosku, o którym mowa w ust. 2m, nie później niż w terminie 3 miesięcy od
upływu terminu do złożenia zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26
lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, za rok poprzedni.
2t. Zwrot kwoty następuje w formie bezgotówkowej na wskazany rachunek płatniczy osoby
uprawnionej prowadzony w kraju lub wydany w kraju instrument płatniczy w rozumieniu
ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1907 i
1814).
2u. Odmowa zwrotu kwoty, o której mowa w ust. 2i, następuje w drodze decyzji wydanej
przez

Zakład

Ubezpieczeń

Społecznych,

udostępnionej

w

formie

dokumentu

elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym, podpisem osobistym albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych, na profilu informacyjnym płatnika składek, utworzonym w
systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
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216

Od decyzji o odmowie, o której mowa w ust. 2u, przysługuje odwołanie do

właściwego sądu w terminie i według zasad określonych w przepisach ustawy z dnia 17
listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego dla postępowań w sprawach z zakresu
ubezpieczeń społecznych. Przepisy art. 83 ust. 5-7 i art. 83a ustawy z dnia 13 października
1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych stosuje się odpowiednio.
<2va. Decyzje, postanowienia, zawiadomienia, wezwania, informacje i inne pisma w
sprawie zwrotu wypłaconej kwoty, o którym mowa w ust. 2x, Zakład Ubezpieczeń
Społecznych może doręczyć w postaci elektronicznej na profilu informacyjnym
płatnika składek utworzonym w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez
Zakład

Ubezpieczeń

Społecznych.

Informacja

o

umieszczeniu

na

profilu

informacyjnym decyzji, postanowienia, zawiadomienia, wezwania, informacji lub
innego pisma w sprawie zwrotu wypłaconej kwoty zostaje przesłana przez Zakład
Ubezpieczeń Społecznych płatnikowi składek, który otrzymał zwrot wypłaconej
kwoty, na wskazany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.
2vb. Decyzje, postanowienia, zawiadomienia, wezwania, informacje i inne pisma, o
których mowa w ust. 2va, opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym, podpisem osobistym, kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo zamieszcza się w nich imię, nazwisko i
stanowisko służbowe osoby upoważnionej do ich wydania.
2vc. W przypadku, o którym mowa w ust. 2va, decyzje, postanowienia, zawiadomienia,
wezwania, informacje i inne pisma w sprawie zwrotu wypłaconej kwoty uznaje się za
doręczone:
1) w momencie ich odbioru na profilu informacyjnym;
2) po upływie 14 dni od dnia umieszczenia decyzji, postanowienia, zawiadomienia,
wezwania, informacji i innego pisma w sprawie zwrotu wypłaconej kwoty na profilu
informacyjnym – w przypadku ich nieodebrania.>
2w.

217

Środki na zwrot kwot, o których mowa w ust. 2i, potrąca się ze składek

przekazywanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do Narodowego Funduszu
Zdrowia.
2x. W przypadku stwierdzenia, że płatnik składek wprowadził Zakład Ubezpieczeń
Społecznych w błąd, jest on zobowiązany do zwrotu wypłaconej kwoty, o której mowa w
ust. 2i, w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji o obowiązku opłacenia
należności. Do zwrotu należności stosuje się odpowiednio przepisy art. 84 ustawy z dnia
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nienależnych pobranych świadczeń.
[2y.

219

Korekta podstawy wymiaru składek i należnej składki na ubezpieczenie zdrowotne

wykazywanych w dokumentach rozliczeniowych za ubezpieczonych, o których mowa w art.
8 ust. 6 pkt 1, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych, za poszczególne miesiące danego roku kalendarzowego może być składana
do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie później niż do końca drugiego miesiąca, licząc
od upływu terminu do złożenia zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26
lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, za ten rok kalendarzowy.]
<2y. Korekta podstawy wymiaru składek i należnej składki na ubezpieczenie zdrowotne
wykazywanych w dokumentach rozliczeniowych za ubezpieczonych, o których mowa
w art. 8 ust. 6 pkt 1, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych, za poszczególne miesiące danego roku kalendarzowego
może być składana do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do dnia przekazania
wniosku, o którym mowa w ust. 2m, a w przypadku jego nieprzekazania – nie
później niż do końca drugiego miesiąca, licząc od upływu terminu do złożenia
zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych, za ten rok kalendarzowy.>
<2ya. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób współpracujących z
osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą oraz osobami, o których mowa w
art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, stanowi kwota
odpowiadająca

75%

przeciętnego

miesięcznego

wynagrodzenia

w

sektorze

przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z
zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Składka w nowej wysokości
obowiązuje od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego.>
2z.

220

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących

działalność pozarolniczą, o których mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 13
października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz w art. 18 ust. 1 ustawy z
dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, które stosują opodatkowanie w formie
karty podatkowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o
zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez
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stycznia danego roku.
[2za.

221

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne pozostałych osób

prowadzących działalność pozarolniczą wymienionych w art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13
października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, innych niż wskazane w ust. 2, 2e
i 2z, osób współpracujących z osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą oraz
osobami, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo
przedsiębiorców, stanowi kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku,
ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". Składka w nowej wysokości obowiązuje od
dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego.]
<2za. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne pozostałych osób
prowadzących działalność pozarolniczą wymienionych w art. 8 ust. 6 ustawy z dnia
13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, innych niż wskazane w
ust. 2, 2e, 2z i 2zaa, stanowi kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w
sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z
wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w
Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Składka w nowej
wysokości obowiązuje od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku
kalendarzowego.>
<2zaa. Do osób prowadzących działalność pozarolniczą wymienionych w art. 8 ust. 6 pkt
2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, które
jednocześnie prowadzą inną działalność pozarolniczą wymienioną w art. 8 ust. 6 tej
ustawy, z której opłacają podatek dochodowy z działalności gospodarczej na
zasadach określonych w art. 27, art. 30c lub art. 30ca ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o
podatku dochodowym od osób fizycznych lub na zasadach określonych w ustawie z
dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, stosuje się przepisy ust. 2 lub 2e oraz
odpowiednio przepisy art. 82 ust. 2a lub 2b.>
[2zb. W przypadku gdy Zakład Ubezpieczeń Społecznych po upływie terminu, o którym mowa
w ust. 2y, stwierdzi, że należna składka na ubezpieczenie zdrowotne ustalona od rocznej
podstawy wymiaru jest wyższa od sumy składek rozliczonych za poszczególne miesiące
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ostatniego

miesiąca

podlegania

ubezpieczeniu

zdrowotnemu

w

danym

roku

kalendarzowym albo miesiąca stycznia lub ostatniego miesiąca podlegania ubezpieczeniu
zdrowotnemu w ramach roku składkowego, w przypadku osób, o których mowa w ust. 2.]
<2zb. W przypadku gdy Zakład Ubezpieczeń Społecznych po upływie terminu, o którym
mowa w ust. 2y, stwierdzi, że należna składka na ubezpieczenie zdrowotne ustalona
od rocznej podstawy wymiaru jest wyższa od sumy składek rozliczonych za
poszczególne miesiące danego roku kalendarzowego albo roku składkowego, to
powstałą różnicę przypisuje się do miesiąca, o którym mowa w ust. 2k.>
2zc. W przypadku gdy ubezpieczony, o którym mowa w ust. 2c, 2f i 2h, nie przekaże
informacji o miesięcznym przychodzie lub dochodzie z działalności gospodarczej, Zakład
Ubezpieczeń Społecznych ustala z urzędu za ten miesiąc podstawę wymiaru składki na
ubezpieczenie zdrowotne w kwocie minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu
1 stycznia danego roku, a w przypadku osób, o których mowa w ust. 2 - pierwszego dnia
roku składkowego. Tak ustalona kwota składki może ulec zmianie w wyniku kontroli lub
w przypadku przekazania danych odpowiednio przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej lub właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Przepis ust. 2zb stosuje się
odpowiednio.
2zd. Ilekroć w ust. 2 i 2b-2zc jest mowa o przychodach i kosztach ich uzyskania w
rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub
ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, to nie uwzględnia się w tych przychodach i
kosztach ich uzyskania przychodów osiągniętych i kosztów poniesionych w okresie
zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów ustawy z
dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.
3. Podstawę wymiaru składek dla osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 5-13, stanowi
kwota odpowiadająca uposażeniu tych osób.
4. Podstawę wymiaru składek dla osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 2 i 4, stanowi
kwota odpowiadająca wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego na
podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych.
5. Przy ustalaniu podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób, o których
mowa w ust. 1, nie stosuje się wyłączeń wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy
wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz nie stosuje się
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systemie ubezpieczeń społecznych.
6. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne pomniejsza się o kwoty składek na
ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe finansowanych przez ubezpieczonych
niebędących

płatnikami

składek,

potrąconych

przez

płatników

ze

środków

ubezpieczonego, zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych.
7. Podstawę wymiaru składek dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i Służby
Więziennej będących w służbie kandydackiej stanowi kwota odpowiadająca wysokości
minimalnego wynagrodzenia.
8. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne dla:
1) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 14 i 15, jest kwota odpowiadająca wysokości
uposażenia albo wynagrodzenia tych osób;
1a) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 15a, jest kwota uzyskiwanej diety;
2) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 16, jest kwota emerytury, renty pomniejszona o
kwotę spłaty nadpłaty świadczenia, z wyłączeniem dodatków, zasiłków, świadczeń
pieniężnych i ryczałtu energetycznego, ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do
bezpłatnego węgla oraz deputatu węglowego albo kwota uposażenia pobieranego w stanie
spoczynku lub uposażenia rodzinnego, kwota uposażenia pobieranego po zwolnieniu ze
służby lub świadczenia pieniężnego o takim samym charakterze;
2a) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 16a, jest kwota rodzicielskiego świadczenia
uzupełniającego;
3) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 17-20, jest kwota odpowiadająca wysokości
specjalnego

zasiłku

opiekuńczego

przysługującego

na

podstawie

przepisów

o

świadczeniach rodzinnych;
4) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 22 i 23, jest kwota odpowiadająca wysokości
pobieranego stypendium;
5) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 24, jest kwota odpowiadająca wysokości
pobieranego zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium, a w przypadku niepobierania przez
bezrobotnego zasiłku lub stypendium - kwota odpowiadająca wysokości zasiłku dla
bezrobotnych, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy;
5a) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 24a, jest kwota odpowiadająca wysokości
pobieranego stypendium;
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świadczenia przedemerytalnego, a w przypadku niepobierania zasiłku przedemerytalnego
lub świadczenia przedemerytalnego - kwota odpowiadająca wysokości świadczenia
przedemerytalnego;
6a) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 37, jest kwota nauczycielskiego świadczenia
kompensacyjnego;
7) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 26, jest kwota odpowiadająca wysokości
przyznanego zasiłku stałego z pomocy społecznej;
8) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 27, 29 i 30, jest maksymalna kwota zasiłku
stałego z pomocy społecznej;
9)

225

osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 28, 31 i 3 lb, jest kwota odpowiadająca

wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego na podstawie przepisów o
świadczeniach rodzinnych;
9a) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 31a, jest kwota odpowiadająca wysokości renty
socjalnej;
9b) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 28a, jest kwota odpowiadająca wysokości
świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach
rodzinnych;
9c) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 28b, jest kwota odpowiadająca wysokości
zasiłku dla opiekuna przysługującego na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie
zasiłków dla opiekunów;
10) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 32 i 32a, jest kwota odpowiadająca wysokości
specjalnego

zasiłku

opiekuńczego

przysługującego

na

podstawie

przepisów

o

świadczeniach rodzinnych;
11) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 33, jest kwota odpowiadająca kwocie
faktycznie otrzymanych alimentów, nie wyższa jednak od wysokości specjalnego zasiłku
opiekuńczego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych;
[11a) 226 osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 35a, jest kwota odpowiadająca wysokości
wynagrodzenia tych osób pobieranego z tytułu powołania;]
<11a) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 35a, jest kwota odpowiadająca
wysokości wynagrodzenia pobieranego z tego tytułu, a w przypadku osób
uzyskujących przychody, o których mowa w art. 13 pkt 5 lub 6 ustawy z dnia 26
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wysokości wynagrodzenia pobranego z tego tytułu ponad kwotę 6000 zł;>
12) (uchylony);
13) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 36, jest kwota odpowiadająca wysokości
pobieranego stypendium;
14) 227 osoby, o której mowa w art. 66 ust. 1 pkt 38, jest kwota podstawy wymiaru składki, o
której mowa w art. 18 ust. 8b ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych.
9. W przypadku przyznania ubezpieczonemu prawa do emerytury, renty lub zasiłków z
ubezpieczenia społecznego albo świadczeń pieniężnych dla cywilnych ofiar wojny za
okres, za który ubezpieczony pobierał świadczenie z innego właściwego organu
emerytalnego lub rentowego, zasiłek, dodatek szkoleniowy, stypendium lub inne
świadczenie pieniężne z tytułu pozostawania bez pracy albo zasiłek przedemerytalny lub
świadczenie przedemerytalne w wysokości uwzględniającej zaliczkę na podatek
dochodowy od osób fizycznych i składkę na ubezpieczenie zdrowotne - Zakład
Ubezpieczeń Społecznych przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie
zdrowotne odejmuje te kwoty od przyznanego świadczenia.
10. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób, o których mowa w art.
66 ust. 1 pkt 1 lit. f i pkt 21, z wyłączeniem osób duchownych będących podatnikami
podatku dochodowego od osób fizycznych lub zryczałtowanego podatku dochodowego od
przychodów osób duchownych, jest kwota odpowiadająca wysokości specjalnego zasiłku
opiekuńczego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych.
11. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób i tryb ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników,
ich domowników oraz osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczą, uwzględniając
sposób ustalenia podstaw wymiaru składki w przypadku nieterminowego ustalenia
dochodu będącego podstawą wymiaru składki;
2) sposób dokonywania wpłat składek na ubezpieczenie zdrowotne przez rolników,
uwzględniając konieczność identyfikacji rolnika dokonującego wpłat;
3) sposób i tryb ustalania wysokości składki w przypadku zmian mających wpływ na
podleganie

ubezpieczeniu

zdrowotnemu,

uwzględniając

prowadzonej w zakresie działów specjalnych.
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1. W przypadku gdy ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu do objęcia
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w art. 66 ust. 1, składka na
ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest z każdego z tych tytułów odrębnie.
2. W przypadku gdy w ramach jednego z tytułów do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia
zdrowotnego wymienionych w art. 66 ust. 1 ubezpieczony uzyskuje więcej niż jeden
przychód, składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana od każdego z uzyskanych
przychodów odrębnie.
228

2a.

Jeżeli ubezpieczony prowadzi więcej niż jedną pozarolniczą działalność, o której

mowa w art. 81 ust. 2, składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana od sumy
dochodów. Tak ustalona podstawa wymiaru składki nie może być niższa niż wskazana w
art. 81 ust. 2b.
229

2b.

Jeżeli ubezpieczony prowadzi więcej niż jedną pozarolniczą działalność, o której

mowa w art. 81 ust. 2e, to przy określaniu podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie
zdrowotne, o której mowa w art. 81 ust. 2e, 2f i 2h, do limitów, o których mowa w tych
przepisach, przyjmuje sumę przychodów z tych działalności.
230

2c.

Ubezpieczony, o którym mowa w art. 81 ust. 2, 2e i 2z, na żądanie Zakładu

Ubezpieczeń Społecznych, jest obowiązany przedstawić dokumenty potwierdzające formę
opodatkowania obowiązującą tego ubezpieczonego oraz wysokość przychodu, o którym
mowa w art. 81 ust. 2e, 2f i 2h, lub dochodu z pozarolniczej działalności stanowiącego
podstawę wymiaru składki, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Zakład
Ubezpieczeń Społecznych może żądać od ubezpieczonego dokumentów potwierdzających
te informacje, jeżeli nie posiada tych informacji i nie może uzyskać do nich dostępu na
podstawie odrębnych przepisów albo ma uzasadnione wątpliwości co do poprawności lub
kompletności tych informacji.
231

2d.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest uprawniony do kontroli prawidłowości i

rzetelności

danych

przekazanych

przez

płatnika

składek

dotyczących

formy

opodatkowania oraz wysokości przychodu lub uzyskiwanego dochodu, na zasadach
określonych w rozdziale 10 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych.
[2e.

232

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje Szefa Krajowej Administracji Skarbowej

o formie opodatkowania oraz o wysokości przychodów lub dochodów wykazanych w
dokumentach przekazywanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
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233

Szef Krajowej Administracji Skarbowej informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych o

rozbieżnościach pomiędzy formą opodatkowania i wysokością przychodów lub dochodów
wykazanych w dokumentach przekazywanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych a
formą opodatkowania i wysokością przychodów lub dochodów wykazanych dla celów
podatkowych.]
<2e. Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej o formie opodatkowania oraz o wysokości przychodów lub dochodów
wykazanych w dokumentach przekazywanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
a w przypadku ubezpieczonych, o których mowa w ust. 10, również o kwocie
należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok kalendarzowy
wykazanego w dokumentach przekazywanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
2f. Szef Krajowej Administracji Skarbowej informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych
o rozbieżnościach pomiędzy formą opodatkowania i wysokością przychodów lub
dochodów wykazanych w dokumentach przekazywanych do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych a formą opodatkowania i wysokością przychodów lub dochodów
wykazanych dla celów podatkowych, a w przypadku ubezpieczonych, o których
mowa w ust. 10, również o rozbieżnościach pomiędzy kwotą należnego podatku
dochodowego od osób fizycznych za dany rok kalendarzowy wykazanego w
dokumentach przekazywanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a kwotą
należnego podatku wykazanego dla celów podatkowych.>
2g. Wymiana informacji, o których mowa w ust. 2e i 2f, następuje w formie elektronicznej.
235

2h.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest uprawniony do występowania w

indywidualnych sprawach do właściwego naczelnika urzędu skarbowego o przekazanie
informacji potwierdzających formę opodatkowania, wysokość przychodu lub dochodu.
3.

236

Jeżeli ubezpieczony, o którym mowa w art. 81 ust. 2z lub 2za, uzyskuje przychody z

więcej niż jednego z rodzajów działalności określonych w ust. 5, składka na
ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana odrębnie od każdego rodzaju działalności, z
zastrzeżeniem ust. 4.
[4. Jeżeli ubezpieczony prowadzący działalność pozarolniczą uzyskuje przychody z więcej niż
jednej spółki w ramach tego samego rodzaju działalności, o której mowa w ust. 5 pkt 1-5,
składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest odrębnie od każdej prowadzonej
spółki.]
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więcej niż jednej spółki w ramach tego samego rodzaju działalności, o której mowa
w ust. 5 pkt 1–5, składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest odrębnie od
każdej prowadzonej spółki.>
4a. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio do osób, o których mowa w art. 18 ust. 1
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.
[5. Rodzajami działalności są:
1) działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki cywilnej;
2) działalność gospodarcza prowadzona w formie jednoosobowej spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością;
3) działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki jawnej;
4) działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki komandytowej;
5) działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki partnerskiej.
6) 237 (uchylony);
7) 238 (uchylony);
8) 239 (uchylony);
9) 240 (uchylony).]
<5. Rodzajami działalności są:
1) działalność gospodarcza prowadzona w formie jednoosobowej spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością;
2) działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki jawnej, będącej podatnikiem
podatku dochodowego od osób prawnych;
3) działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki komandytowej;
4) działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki komandytowo-akcyjnej przez
komplementariusza;
5) działalność gospodarcza prowadzona w formie prostej spółki akcyjnej przez
akcjonariusza wnoszącego do spółki wkład, którego przedmiotem jest świadczenie
pracy lub usług;
6) wykonywanie działalności przez osoby, o których mowa w art. 81 ust. 2za.>
6. W przypadku zbiegu tytułów do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o
których mowa w art. 66 ust. 1, składka finansowana z budżetu państwa jest opłacana tylko
wtedy, gdy nie ma innego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. W
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składek z innego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.
7. W przypadku zbiegu tytułów do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o
których mowa w art. 66 ust. 1, gdy w ramach każdego z tych tytułów składka finansowana
jest z budżetu państwa, składka jest opłacana wyłącznie z tytułu, który powstał
najwcześniej. Jeżeli tytuły powstały równocześnie, składka jest opłacana z pierwszego
zgłoszonego tytułu do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym.
8. Składka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest opłacana przez osobę, której świadczenie
emerytalne lub rentowe nie przekracza miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia,
od tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w art. 66
ust. 1 pkt 1 lit. c, lub tytułu, o którym mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1a, w przypadku gdy
osoba ta:
1) uzyskuje dodatkowe przychody z tego tytułu w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie
50% kwoty najniższej emerytury lub
2) opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej.
9. Składka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest opłacana przez osobę zaliczoną do
umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności od tytułu do objęcia
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c, lub
tytułu, o którym mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1a, w przypadku gdy osoba ta:
1) uzyskuje przychody z tego tytułu w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 50% kwoty
najniższej emerytury lub
2) opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej.
9a. Składka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest opłacana przez osobę, której zasiłek
macierzyński nie przekracza miesięcznie kwoty świadczenia rodzicielskiego, o którym
mowa w przepisach o świadczeniach rodzinnych, od tytułu do objęcia obowiązkiem
ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c, lub tytułu, o
którym mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1a.
9b. Składka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest opłacana przez osobę, o której mowa w art.
66 ust. 1 pkt 1 lit. a, której <miesięczna> podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia
społeczne z tego tytułu jest nie wyższa niż minimalne wynagrodzenie obowiązujące w
dniu 1 stycznia danego roku, od tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia
zdrowotnego, o którym mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c, lub tytułu, o którym mowa w art.
66 ust. 1 pkt 1a, w przypadku gdy osoba ta:
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minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku oraz
2) opłaca od tych przychodów podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów
ewidencjonowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o
zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez
osoby fizyczne.
[10. Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana w wysokości nieprzekraczającej kwoty
należnej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, w przypadku gdy osoba
zaliczona do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności uzyskuje
przychód jedynie z tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o którym
mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c, lub tytułu, o którym mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1a.]
<10. W przypadku gdy osoba zaliczona do umiarkowanego lub znacznego stopnia
niepełnosprawności objęta jedynie tytułem do obowiązkowego ubezpieczenia
zdrowotnego, o którym mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c albo pkt 1a, uzyskuje
przychód rozliczany na zasadach określonych w art. 27 ustawy z dnia 26 lipca 1991
r. o podatku dochodowym od osób fizycznych:
1) miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana w wysokości
nieprzekraczającej kwoty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych
należnej za miesiąc, za który opłacana jest składka, począwszy od miesiąca
przypadającego po miesiącu, w którym ubezpieczony został zaliczony do
umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności;
2) roczna

składka

na

ubezpieczenie

zdrowotne

jest

opłacana

w

wysokości

nieprzekraczającej kwoty należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za
dany rok kalendarzowy, jeżeli ubezpieczony był w tym okresie zaliczony do
umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności przez co najmniej jeden
miesiąc.>
11. W przypadku gdy osoba duchowna, która nie jest podatnikiem zryczałtowanego podatku
dochodowego od przychodów osób duchownych, uzyskuje przychód jedynie z tytułu do
objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w:
1) art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a albo
2) art. 66 ust. 1 pkt 16
- składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest wyłącznie z tytułu, z którego osoba ta
uzyskuje przychód.
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1. W przypadku gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona przez płatnika, o którym
mowa w art. 85 ust. 1-13, zgodnie z przepisami art. 79 i art. 81, jest wyższa od kwoty
ustalonej zgodnie z ust. 2b, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do
wysokości tej kwoty.
[2. W przypadku nieobliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych przez
płatnika, od przychodów stanowiących podstawę wymiaru składki, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, składkę
obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości 0 zł.]
<2. W przypadku nieobliczania przez płatnika, o którym mowa w ust. 1, zaliczki na
podatek dochodowy od osób fizycznych od przychodów wolnych od podatku
dochodowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża
się do wysokości 0 zł, z zastrzeżeniem ust. 3.>
2a. W przypadku gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona od przychodu wolnego
od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 i 152-154 ustawy z dnia 26
lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych jest wyższa od kwoty ustalonej
zgodnie z ust. 2b, którą płatnik obliczyłby, gdyby przychód ubezpieczonego nie był
zwolniony od podatku dochodowego na podstawie tego przepisu, składkę obliczoną za
poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej kwoty.
2b.

244

Kwotę, o której mowa w ust. 1 i 2a, stanowi zaliczka na podatek dochodowy,

obliczona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2021 r.
3. Jeżeli podstawę obliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi:
1)

245

przychód ubezpieczonego wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1

pkt 23c, 46, 148 i 151-154 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych, od którego płatnik nie oblicza zaliczki na ten podatek,
2) przychód członka służby zagranicznej wykonującego obowiązki służbowe w placówce
zagranicznej, z wyłączeniem dodatku zagranicznego i innych świadczeń przysługujących
tym osobom,
3) przychód ubezpieczonego wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt
74 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, od którego
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mowa w art. 66 ust. 1 pkt 16,
4) przychód ubezpieczonego zwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu
podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych, od którego płatnik nie
oblicza zaliczki na ten podatek, w stosunku do ubezpieczonych, o których mowa w art. 66
ust. 1 pkt 1 i 16,
5) inny niż wymieniony w pkt 4 przychód ubezpieczonego, od którego płatnik nie oblicza
zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych na podstawie art. 32 ust. 6 ustawy z
dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
6) przychód z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia albo innej umowy o
świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się
przepisy dotyczące zlecenia, lub przychód z tytułu pełnienia funkcji członka rady
nadzorczej, od którego, na mocy przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy
- składkę na ubezpieczenie zdrowotne płatnik <, o którym mowa w ust. 1,> oblicza zgodnie
z przepisami art. 79 i 81.
Art. 87.
1. Osoby i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 80 ust. 2, art. 84, art. 85 i art. 86,
są obowiązane, bez uprzedniego wezwania, opłacić i rozliczyć składki na ubezpieczenie
zdrowotne za każdy miesiąc kalendarzowy w trybie i na zasadach oraz w terminie
przewidzianych dla składek na ubezpieczenie społeczne, a jeżeli do tych osób i jednostek
nie stosuje się przepisów o ubezpieczeniu społecznym - w terminie do 15. dnia
następnego miesiąca.
1a. Rolnicy, o których mowa w art. 84a, są obowiązani opłacać, bez uprzedniego wezwania,
składki na ubezpieczenie zdrowotne za każdą osobę podlegającą ubezpieczeniu, za każdy
miesiąc, kwartalnie - w terminach określonych dla składek na ubezpieczenie społeczne
rolników.
1b. Składka na ubezpieczenie zdrowotne od emerytur i rent rolniczych wypłacanych raz na
kwartał jest odprowadzana w całości w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym świadczenie zostało wypłacone.
<1c. Osoby, o których mowa w art. 68 ust. 1 i 2, są obowiązane, bez uprzedniego
wezwania, opłacić i rozliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne za każdy miesiąc
kalendarzowy w terminie do 20. dnia następnego miesiąca.>
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nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, zasiłków przedemerytalnych i świadczeń
przedemerytalnych oraz świadczeń pieniężnych dla cywilnych niewidomych ofiar działań
wojennych jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określona w
przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych:
1) nie przekazuje imiennych raportów miesięcznych;
2) wykazuje składki w odrębnej deklaracji rozliczeniowej.
3. Od nieopłaconych w terminie składek na ubezpieczenie zdrowotne pobiera się odsetki za
zwłokę na zasadach i w wysokości określonych dla zaległości podatkowych.
4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne:
1) osób wymienionych w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a i c-i, pkt 1a-8, 8b-33 i 35 oraz w art. 68 są
opłacane i ewidencjonowane w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, z zastrzeżeniem pkt
2;
1a) osób wymienionych w art. 66 ust. 1 pkt 8a są opłacane i ewidencjonowane w centrali
Funduszu;
2) osób wymienionych w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. b i ba oraz pkt 16 pobierających świadczenia
emerytalno-rentowe z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz osób
wymienionych w art. 66 ust. 1 pkt 34 są opłacane i ewidencjonowane w Kasie Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego;
3) osób wymienionych w art. 66 ust. 1 pkt 36 są opłacane i ewidencjonowane w Zakładzie
Ubezpieczeń Społecznych.
4a. Składka osób prowadzących działalność w zakresie działów specjalnych na wspólny
rachunek jest ewidencjonowana na indywidualnych kontach tych osób w wysokości
proporcjonalnej do ich udziału w prowadzonej produkcji. W przypadku braku określenia
wielkości udziałów przyjmuje się, że są one równe.
4b. Ewidencjonowanie składki małżonków prowadzących działalność w zakresie działów
specjalnych następuje w równych częściach.
4c. Przepisy ust. 4a i 4b nie dotyczą ubezpieczonych, którzy odrębnie deklarują kwotę
dochodu z działów specjalnych.
5. Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia wpływu składek na
ubezpieczenie zdrowotne, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przekazuje
pobrane składki na ubezpieczenie zdrowotne wraz z pobranymi odsetkami za zwłokę do
centrali Funduszu.
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i należności pochodne od składek niezwłocznie do centrali Funduszu, nie później niż w
ciągu 3 dni roboczych od dnia ich wpływu na rachunek, o którym mowa w art. 47 ust. 4
pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
7. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz
podmiot zobowiązany do przekazania składek za osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1
pkt 8a, przekazują nieodpłatnie do centrali Funduszu lub - na jego wniosek - do oddziału
wojewódzkiego Funduszu, dane o ubezpieczonych oraz zgłoszonych do ubezpieczenia
zdrowotnego członkach rodzin ubezpieczonych, określone w art. 188 ust. 4 pkt 1, 7-9 i 13,
oraz o opłaconych za nich składkach na ubezpieczenie zdrowotne, przekazane w
zgłoszeniu, o którym mowa w art. 77 ust. 1 i 3, i w imiennym raporcie miesięcznym, oraz
o odsetkach za zwłokę, w terminie 15 dni roboczych od dnia wpływu składek i odsetek
oraz dokumentów umożliwiających ustalenie ich wysokości i rozdzielenie ich na
ubezpieczonych.
8. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz
podmiot zobowiązany do przekazania składek za osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1
pkt 8a, przekazują nieodpłatnie centrali Funduszu lub oddziałowi wojewódzkiemu
Funduszu, na ich wniosek, dane związane z:
1) ustaleniem właściwego ustawodawstwa niezbędnego do potwierdzania prawa do świadczeń
opieki zdrowotnej zgodnie z przepisami o koordynacji;
2)

255

potwierdzaniem prawa do świadczeń opieki zdrowotnej z tytułu wypadku przy pracy

lub choroby zawodowej w państwie członkowskim UE lub EFTA, lub Zjednoczonym
Królestwie zgodnie z przepisami o koordynacji, dotyczące:
a) stwierdzonego naruszenia sprawności organizmu w wyniku wypadku przy pracy,
b) nazwy, rodzaju lub kategorii choroby zawodowej oraz stwierdzonego naruszenia
sprawności organizmu w wyniku tej choroby,
c) wypłacenia zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego z tytułu wypadku przy
pracy oraz przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy
pracy, a także okresu, za który zostały wypłacone,
d) uznania zdarzenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasę Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego za wypadek przy pracy.
9. Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
przekazują do centrali Funduszu dane, o których mowa w art. 188 ust. 4 pkt 1, 3, 4, 7-10 i
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weryfikacji polegającej na stwierdzeniu ich zgodności z danymi objętymi rejestrem
PESEL.
9a. W przypadku gdy Fundusz na podstawie danych otrzymanych z Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego stwierdzi, że osoba podlega
w tym samym czasie obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego zarówno z tytułu objęcia
ubezpieczeniami społecznymi oraz ubezpieczeniem społecznym rolników, przekazuje tę
informację do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
10. Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
przekazują do centrali Funduszu sprawozdanie zawierające informacje, w podziale na
poszczególnych ubezpieczonych, o należnej składce z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego,
podane w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 77 ust. 1, i w imiennych raportach
miesięcznych, za dany kwartał, nie później niż do ostatniego dnia drugiego miesiąca
następującego po tym kwartale.
10a. Organ prowadzący rejestr PESEL udostępnia centrali Funduszu za pomocą środków
komunikacji elektronicznej:
1) nowo nadane numery PESEL i odpowiadające im imiona, nazwiska i nazwiska rodowe
oraz wskazanie rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość danej osoby;
2) numery PESEL dzieci i ich rodziców, których dane są gromadzone w rejestrze PESEL jeżeli są dostępne;
3) numery PESEL i odpowiadające im imiona, nazwiska i nazwiska rodowe osób, których
zgon został zgłoszony;
3a) 256 informację, że numer PESEL został nadany w trybie, o którym mowa w art. 4 ustawy
wskazanej w art. 12 pkt 13;
4) 257 informacje o zmianie danych, o których mowa w pkt 1-3a.
10b. Organ prowadzący rejestr PESEL i Fundusz uzgadniają format udostępnianych danych,
o których mowa w ust. 10a.
10c. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz
podmiot zobowiązany do przekazania składek za osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1
pkt 8a, przekazują do centrali Funduszu odpowiednio dane dotyczące wszystkich osób
pobierających zasiłki, o których mowa w art. 67 ust. 6, i wszystkich osób, które złożyły
wniosek o emeryturę lub rentę, o których mowa w art. 67 ust. 7, z zastrzeżeniem ust. 10f,
oraz o pracownikach korzystających z urlopu bezpłatnego.
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mowa w art. 67 ust. 6, i wszystkich osób, które złożyły wniosek o emeryturę lub rentę, o
których mowa w art. 67 ust. 7, obejmuje dane, o których mowa w art. 188 ust. 4 pkt 1, 3,
4, 7 i 9, tytuł uprawnienia oraz datę odpowiednio powstania i ustania prawa do zasiłku
albo datę zgłoszenia wniosku o emeryturę lub rentę, a w przypadku osób, o których mowa
w art. 67 ust. 6 - także okres, na który przyznano prawo do zasiłku, określony w decyzji
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
10e. Zakres danych dotyczących pracowników korzystających z urlopu bezpłatnego obejmuje
dane, o których mowa w art. 188 ust. 4 pkt 1, 3, 4, 7 i 9, oraz datę rozpoczęcia i
zakończenia urlopu bezpłatnego.
10f. Organ emerytalny właściwy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o
zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz.
586) oraz ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy
Policji,

Agencji

Bezpieczeństwa

Wewnętrznego,

Agencji

Wywiadu,

Służby

Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa,
Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

258

(Dz. U. z 2020 r.

poz. 723) wydaje osobie, która złożyła wniosek o emeryturę lub rentę, zaświadczenie
potwierdzające złożenie wniosku oraz przekazuje niezwłocznie kopię tego zaświadczenia
oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania
tej osoby.
10g. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 10f, zawiera dane, o których mowa w art. 188 ust.
4 pkt 1, 3, 4, 7 i 9, tytuł uprawnienia oraz datę zgłoszenia wniosku o emeryturę lub rentę.
11. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
zabezpieczenia społecznego, po zasięgnięciu opinii Prezesa Funduszu, Prezesa Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych i Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres oraz sposób przekazywania do
centrali Funduszu i oddziału wojewódzkiego Funduszu przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i podmiot zobowiązany do
przekazania składek za osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 8a, danych
dotyczących osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym i płatników składek oraz osób, o
których mowa w ust. 10c-10e, uwzględniając konieczność zapewnienia poufności i
integralności przekazywanych danych.
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danych ubezpieczonych, o której mowa w ust. 9, oraz sposób postępowania Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w razie
stwierdzenia ich niezgodności i tryb dokonywania niezbędnych korekt w przypadku
stwierdzenia

niezgodności

przekazywanych

danych,

uwzględniając

konieczność

zapewnienia poufności przekazywanych danych.

USTAWA

z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1439 i 583)
Art. 52.
1. Wysokość udziału związku metropolitalnego we wpływach z podatku dochodowego od
osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze związku
metropolitalnego w roku, w którym utworzono związek metropolitalny, wynosi 0,2%, a w
latach następujących po roku, w którym utworzono związek metropolitalny, wynosi 5%.
2. Kwotę udziału związku metropolitalnego we wpływach z podatku dochodowego od osób
fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa w roku, w którym utworzono związek
metropolitalny, ustala się mnożąc ogólną kwotę wpływów z tego podatku odpowiednio
przez 0,002 i wskaźnik równy udziałowi należnego w roku poprzedzającym rok bazowy
podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze związku
metropolitalnego, w ogólnej kwocie należnego podatku w tym samym roku.
3. Kwotę rocznego dochodu związku metropolitalnego z tytułu udziału we wpływach z
podatku dochodowego od osób fizycznych ustala się, mnożąc ogólną kwotę wpływów z
tego podatku przez [0,05] <0,0575> i wskaźnik równy udziałowi należnego podatku
dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze związku
metropolitalnego w ogólnej kwocie należnego podatku, ustalony w sposób określony w
ust. 4.
4. Wskaźnik, o którym mowa w ust. 3, ustala się jako średnią ważoną arytmetyczną z 3 lat
obliczeniowych obejmujących lata poprzedzające rok budżetowy o 2 lata, 3 lata i 4 lata,
odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Wskaźnik ustala się na podstawie danych
zawartych w złożonych za dany rok obliczeniowy zeznaniach podatkowych o wysokości
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według stanu na dzień 30 czerwca roku następującego po roku obliczeniowym.
4a. W przypadku gdy dane, o których mowa w ust. 4, nie są dostępne, wskaźnik, o którym
mowa w ust. 3, ustala się na podstawie danych z ostatnich 3 lat obliczeniowych, za które
dane te są dostępne, według stanu na dzień 30 czerwca roku następującego po roku
obliczeniowym.
4b. Do wyliczenia kwoty rocznego dochodu związku metropolitalnego z tytułu udziału we
wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjmuje się prognozowaną
ogólną kwotę wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok budżetowy
według stanu na dzień 10 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy.
5. Przepisy art. 9c i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672, 1901 i 1927) stosuje się
odpowiednio.
Art. 53.
1. Gminy wchodzące w skład związku metropolitalnego są obowiązane, począwszy od roku,
w którym związek metropolitalny został utworzony, do wnoszenia na rzecz związku
metropolitalnego składek ustalonych w sposób określony w ust. 2-5.
2. Roczna składka, o której mowa w ust. 1, składa się z części stałej i części zmiennej.
3. W roku, w którym utworzono związek metropolitalny, część stałą składki rocznej ustala się
mnożąc 0,001 przez iloraz planowanych na rok budżetowy dochodów z tytułu udziału
gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału gminy we
wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 4 ust. 2
ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
ustalonego z uwzględnieniem art. 89 tej ustawy.
[4. Część stałą składki rocznej ustala się, mnożąc 0,005 przez dochód gminy z tytułu udziału
we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 9 ust. 6
ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
ustalony na rok budżetowy.]
<4. Część stałą składki rocznej ustala się, mnożąc 0,005 przez dochód gminy z tytułu
udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, powiększony o
kwotę przypadającego gminie zwiększenia kwoty podstawowej części rozwojowej
subwencji ogólnej, o którym mowa w art. 9b ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r.
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.>
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przekazywanych przez gminy związkowi metropolitalnemu zadań i odpowiada
rzeczywistym kosztom ponoszonym przez gminy na realizację tych zadań. Szczegółowe
zasady ustalania wysokości zmiennej części składki rocznej oraz terminy płatności
składek określa statut związku metropolitalnego.

U S T A W A

z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2054)

______________________________
1)

[Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i
senatora, ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy, ustawę z dnia 27 czerwca
1997 r. o partiach politycznych, ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, ustawę z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych, ustawę z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, ustawę z dnia 5
stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz ustawę z
dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.]

< Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu
posła i senatora, ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, ustawę z dnia
27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych, ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu
prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, ustawę z
dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawę z dnia 25 czerwca 2010 r. o
sporcie, ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o
refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz
wyrobów medycznych oraz ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych.>

< Art. 5a.
W ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289 i 2320) po art. 18c dodaje się art.
18ca w brzmieniu:
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niedopuszczenie do wykonania obowiązku wprowadzenia danych do rejestru umów,
o którym mowa w art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych, albo podanie w nim nieprawdziwych danych.”.>

Art. 6.
W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305,
1236, 1535, 1773, 1927 i 1981) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 34 w ust. 1 w pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12 w
brzmieniu:
"12) udostępnianie umów, o których mowa w art. 34a.";
2) [po art. 34 dodaje się art. 34a i art. 34b brzmieniu:]
<po art. 34 dodaje się art. 34a w brzmieniu:>
"Art. 34a.
1. Minister Finansów prowadzi rejestr umów zawartych przez jednostki sektora finansów
publicznych.
2. Rejestr umów jest systemem teleinformatycznym w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670, 952, 1005 i 1641).
3. Informacje zamieszczone w rejestrze umów dotyczą umów, które mogą podlegać
udostępnieniu na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 oraz z 2021 r. poz. 1598 i 1641). Przepisy art. 5
ust. 1, 2 i 2a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej stosuje
się odpowiednio.
4. W rejestrze umów nie zamieszcza się informacji o umowach zawartych w wyniku
rozstrzygnięcia zamówień oraz konkursów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia
11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598 i
2054).
[5. W rejestrze umów zamieszcza się informacje o umowach zawartych w formie pisemnej,
dokumentowej, elektronicznej albo innej formie szczególnej, których wartość przedmiotu
przekracza 500 zł.]
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pisemnej, dokumentowej, elektronicznej albo innej formie szczególnej, których
wartość przedmiotu przekracza 5000 zł bez podatku od towarów i usług.>
6. Rejestr umów obejmuje:
1) numer umowy - o ile taki nadano;
2) datę i miejsce zawarcia umowy;
3) okres obowiązywania umowy;
4) oznaczenie stron umowy, w tym przedstawicieli stron;
5) określenie przedmiotu umowy;
6) wartość przedmiotu umowy;
7) informacje o źródłach i wysokości współfinansowania przedmiotu umowy.
7. W rejestrze umów zamieszcza się informacje o uzupełnieniu lub zmianie umowy,
rozwiązaniu za zgodą stron umowy, jak również informacje o odstąpieniu od umowy, jej
wypowiedzeniu lub wygaśnięciu.
8. W przypadku zastosowania przepisów art. 5 ust. 1, 2 i 2a ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej w rejestrze zamieszcza się informację, o której mowa
w art. 8 ust. 5 tej ustawy.
[9. Dane, o których mowa w ust. 6-8, wprowadzają do rejestru umów kierownicy jednostek
sektora finansów publicznych.
10. Informacje w rejestrze umów zamieszcza się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w
terminie 14 dni od daty zawarcia umowy lub zaistnienia okoliczności określonej w ust. 8.]
<9. Za wprowadzenie danych, o których mowa w ust. 6-8, do rejestru umów
odpowiadają kierownicy jednostek sektora finansów publicznych.
10. Informacje w rejestrze umów zamieszcza się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak
niż w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy lub zaistnienia okoliczności
określonej w ust. 7.>
11. Dane w rejestrze umów, o których mowa w ust. 6-8, są powszechnie dostępne.
12. Rejestr umów umożliwia wyszukiwanie umów według informacji, o których mowa w ust.
6-8.
[Art. 34b.
Kto nie wykonuje lub nie dopuszcza do wykonania obowiązku prowadzenia, aktualizacji,
udostępnienia lub wprowadzania danych do rejestru umów, o którym mowa w art. 34a
ust. 1, albo podaje w nim nieprawdziwe dane,
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[Art. 13.
W rejestrach umów, o których mowa w art. 27a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 4 oraz art.
34a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 6, zamieszcza się informacje o umowach zawartych od
dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.]

<Art. 13.
1. W rejestrze umów, o którym mowa w art. 27a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 4,
zamieszcza się informacje o umowach zawartych od dnia wejścia w życie niniejszej
ustawy.
2. Przepis art. 34a ustawy zmienianej w art. 6 stosuje się do umów zawartych od dnia:
1) 1 października 2022 r. – w przypadku jednostek:
a) o których mowa w art. 274 ust. 1 pkt 1–3 ustawy zmienianej w art. 6,
b) w działach w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 6;
2) 1 stycznia 2023 r. – w przypadku jednostek samorządu terytorialnego oraz ich
związków, związków metropolitalnych i samorządowych jednostek organizacyjnych;
3) 1 kwietnia 2023 r. – w przypadku jednostek sektora finansów publicznych innych niż
wymienione w pkt 1 i 2.>
[Art. 15.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., z wyjątkiem art. 4, art. 6 i art. 8, które
wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2022 r.]

<Art. 15.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., z wyjątkiem:
1) art. 4 i art. 8, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2022 r.;
2) art. 5a i art. 6, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.>

USTAWA

z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od

osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. poz. 2105, 2349, 2427 i 2469)
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1. W przypadku dochodów lub przychodów, które nie zostały zadeklarowane w całości lub w
części do opodatkowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie ustaw, o
których mowa w art. 1, art. 2 albo art. 9, w szczególności w związku z:
1) nieujawnieniem w całości lub w części tych dochodów (przychodów),
2) nieujawnieniem w całości lub w części źródła powstania tych dochodów (przychodów),
3) przeniesieniem lub posiadaniem w jakiejkolwiek formie kapitału poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w zagranicznej jednostce w rozumieniu art. 30f ust. 2 pkt
1 ustawy zmienianej w art. 1 lub art. 24a ust. 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 2,
4) stosowaniem postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w sposób
niezgodny z kontekstem użycia postanowień tych umów, z ich celem oraz zamiarami
państw-stron tych umów,
5) nierzeczywistą rezydencją podatkową,
6) osiągnięciem innej niż wymieniona w pkt 1-5 korzyści podatkowej w rozumieniu art. 3 pkt
18 ustawy zmienianej w art. 7
- osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
bez względu na miejsce zamieszkania, siedziby, zarządu lub rejestracji, zwane dalej w art.
28-49 "podmiotami", mogą te dochody i przychody zgłosić do opodatkowania
przejściowym ryczałtem od dochodów.
2. Na potrzeby stosowania ust. 1 uwzględnia się te zdarzenia, które wykazują bezpośredni lub
pośredni wpływ na wysokość przejściowego ryczałtu od dochodów.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również do płatnika zobowiązanego do poboru podatku
dochodowego od dochodów, o których mowa w ust. 1, na podstawie przepisów ustaw
zmienianych w art. 1 i art. 2, także dalej zwanego w art. 28-49 "podmiotem".

Art. 28.
Przepisu art. 27 nie stosuje się do:
1) dochodów, które powstały w wyniku popełnienia przestępstwa, w tym w przypadku zbiegu z
przestępstwem skarbowym lub wykroczeniem skarbowym;
2) dochodów, które powstały w wyniku popełnienia przestępstwa skarbowego lub
wykroczenia skarbowego, chyba że podmiot lub sprawca przestępstwa skarbowego lub
wykroczenia skarbowego działający w imieniu podmiotu zawiadomi o popełnieniu tego
czynu zabronionego właściwego naczelnika urzędu skarbowego jednocześnie ze złożeniem
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zastrzeżeniem pkt 1;
3) podmiotów, w stosunku do których na dzień składania wniosku o opodatkowanie dochodów
przejściowym ryczałtem od dochodów jest prowadzone postępowanie podatkowe, kontrola
podatkowa lub kontrola celno-skarbowa, których przedmiotem są dochody, o których
mowa w art. 29.
Art. 29.
1. Przedmiotem opodatkowania przejściowym ryczałtem od dochodów jest dochód
odpowiadający:
1) wysokości przychodu, jaki byłby określony u podatnika na podstawie przepisów ustaw
zmienianych w art. 1, art. 2 albo art. 9, pomniejszonego o wydatki poniesione
bezpośrednio w celu jego uzyskania, jeżeli te wydatki nie zostały odliczone przy określaniu
zobowiązania w podatku dochodowym w jakiejkolwiek formie, a przedstawione przez
podmiot dowody poniesienia tych wydatków nie budzą wątpliwości, albo
2) wysokości przychodu, jaki byłby przez podatnika lub przez płatnika określony na podstawie
przepisów ustaw zmienianych w art. 1, art. 2 albo art. 9 oraz z uwzględnieniem
postanowień właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, gdyby obowiązek
podatkowy był wykonany w sposób zgodny z przedmiotem i celem tej umowy, albo
3) wysokości przychodu z kapitału przeniesionego lub posiadanego poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w związku ze zmianą rezydencji podatkowej,
pomniejszonego o wydatki poniesione bezpośrednio w celu uzyskania tego przychodu,
jeżeli te wydatki nie zostały odliczone przy określaniu zobowiązania w podatku
dochodowym w jakiejkolwiek formie, a przedstawione przez podmiot dowody poniesienia
tych wydatków nie budzą wątpliwości, albo
4) 25% wartości kapitału przeniesionego lub posiadanego poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, w tym w związku ze zmianą rezydencji podatkowej, albo
5) wartości korzyści podatkowej w rozumieniu art. 3 pkt 18 ustawy zmienianej w art. 7, innej
niż wymieniona w pkt 1-3.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, podatnik dokonuje wyboru jednego ze
źródeł do opodatkowania, wskazanego w tych przepisach.
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Podstawą opodatkowania przejściowym ryczałtem od dochodów jest dochód, o którym mowa
w art. 29, osiągnięty do dnia złożenia wniosku o opodatkowanie przejściowym ryczałtem
od dochodów.
Art. 31.
Stawka przejściowego ryczałtu od dochodów wynosi 8% podstawy opodatkowania.

Art. 32.
1. Podmiot może złożyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, a w przypadku braku
takiej właściwości dla celów podatku dochodowego - do naczelnika urzędu skarbowego
właściwego ze względu na siedzibę, wniosek o opodatkowanie przejściowym ryczałtem od
dochodów, według ustalonego wzoru, zwany dalej "wnioskiem". Wraz z wnioskiem
podmiot składa oświadczenie o zgodności ze stanem faktycznym i prawnym okoliczności
przedstawionych we wniosku oraz że nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art.
28. Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia i zawiera klauzulę o następującej treści: "Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje
pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
2. Podmiot może złożyć odrębne wnioski dla różnych dochodów.
3. Wniosek podlega opłacie w wysokości 1% dochodu, o którym mowa w art. 29 ust. 1, jednak
w kwocie nie niższej niż 1000 zł i nie wyższej niż 30 000 zł.
4. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny dochód zgłoszony we wniosku zostanie podwyższony,
podmiot jest obowiązany do zapłaty opłaty, o której mowa w ust. 3, w wysokości właściwej
dla podwyższonego dochodu.
5. Dowód zapłaty opłaty, o której mowa w ust. 3, załącza się do wniosku. W przypadku, o
którym mowa w ust. 4, dowód zapłaty opłaty podmiot dołącza do wniosku nie później niż
w 7 dniu następującym po dniu podwyższenia dochodu zgłoszonego wcześniej. W
przypadku niewniesienia opłaty wniosek nie podlega rozpatrzeniu.
6. Opłata, o której mowa w ust. 3, stanowi dochód budżetu państwa.

Art. 33.
1. Wniosek składa się w terminie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r. W
przypadku uchybienia terminowi złożenia wniosku termin ten nie podlega przywróceniu.
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zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku
dochodowym od osób prawnych od dochodu zgłoszonego do opodatkowania przejściowym
ryczałtem od dochodów. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo
od dnia następującego po dniu złożenia wniosku.

Art. 34.
1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępni w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu, w formie dokumentu
elektronicznego, wzór wniosku o opodatkowanie przejściowym ryczałtem od dochodów
wraz z objaśnieniami co do sposobu jego wypełniania, terminu i miejsca składania oraz
niezbędnymi pouczeniami, mając na uwadze umożliwienie identyfikacji podatnika i urzędu
skarbowego, do którego jest skierowany wniosek, obliczenia dochodu i podstawy
opodatkowania przejściowym ryczałtem od dochodów, a także ustalenia spełnienia
warunków uprawniających do opodatkowania przejściowym ryczałtem od dochodów.
2. Wzór wniosku podlega udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej do dnia 31
sierpnia 2022 r.
Art. 35.
1. We wniosku podmiot wskazuje źródło powstania dochodu, sposób jego uzyskania oraz
wysokość dochodu, którą podmiot ustala w sposób najbardziej odpowiedni do stanu
faktycznego i okoliczności jego powstania, a także kwotę przejściowego ryczałtu od
dochodów.
2. Podmiot obowiązany jest do przedstawienia we wniosku metodologii ustalenia:
1) dochodu, o którym mowa w art. 29 ust. 1, oraz
2) wydatków, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 i 3 - jeżeli podmiot wnosi o pomniejszenie
dochodu o te wydatki.
3. W przypadku gdy wniosek nie spełnia wymogów określonych w ust. 1 i 2, naczelnik urzędu
skarbowego wzywa podmiot do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia doręczenia
tego wezwania.
Art. 36.
1. Przejściowy ryczałt od dochodów wykazany we wniosku podlega zapłacie w terminie 30 dni
następujących po dniu złożenia wniosku.
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informacje i dane, o których mowa w art. 35, a przejściowy ryczałt od dochodów został
zapłacony, wniosek traktuje się jak deklarację o wysokości osiągniętego dochodu, a
zapłacony przejściowy ryczałt od dochodów staje się podatkiem należnym od
zadeklarowanego dochodu, nie później niż od pierwszego dnia trzeciego miesiąca
następującego po miesiącu, w którym został złożony ten wniosek.
3. W przypadku gdy wniosek nie spełnia wymogów określonych w art. 35 ust. 1 i 2, a podatnik
nie usunie braków w terminie, o którym mowa w art. 35 ust. 3, uznaje się, że wniosek ten
nie został skutecznie złożony. W takim przypadku opłata, o której mowa w art. 32 ust. 3 i
4, uiszczona od wniosku, nie podlega zwrotowi.

Art. 37.
1. Podmiot może przed złożeniem wniosku wystąpić do Rady do Spraw Repatriacji Kapitału,
zwanej dalej "Radą", o opinię co do skutków podatkowych w przejściowym ryczałcie od
dochodów, w jego indywidualnej sprawie.
2. Wniosek o opinię Rady może zostać złożony przez podmiot działający osobiście albo przez
pełnomocnika szczególnego, będącego doradcą podatkowym.
3. W przypadku złożenia wniosku o opinię Rady przez pełnomocnika dane podmiotu mogą
zostać zanonimizowane. W przypadku anonimizacji danych podmiotu pełnomocnik
załącza do wniosku o opinię Rady oświadczenie o posiadanym pełnomocnictwie do
reprezentowania podmiotu przed Radą.
4. Rada wydaje opinię, o której mowa w ust. 1, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w
terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania wniosku o opinię Rady.
5. Rada może odmówić wydania opinii, o której mowa w ust. 1, w przypadku stwierdzenia, że
w złożonym wniosku o opinię Rady brak jest istotnych informacji pozwalających na
wydanie tej opinii, a podmiot lub pełnomocnik nie uzupełnią tych informacji we
wskazanym przez Radę terminie. W takim przypadku opłata, o której mowa w ust. 6, nie
podlega zwrotowi.
6. Wniosek o opinię Rady podlega opłacie w wysokości 50 000 zł.
7. Do wniosku o opinię Rady załącza się dowód wniesienia opłaty. Wniosek wraz z dowodem
wniesienia opłaty stanowią podstawę wszczęcia postępowania w sprawie wydania opinii
co do skutków podatkowych w przejściowym ryczałcie od dochodów.
8. Opłata stanowi dochód budżetu państwa.
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1. Po otrzymaniu opinii, o której mowa w art. 37 ust. 1, podmiot może:
1) złożyć wniosek;
2) odstąpić od złożenia wniosku.
2. Do wniosku podmiot lub pełnomocnik mogą załączyć opinię Rady, którą organ podatkowy
uwzględnia w czynnościach sprawdzających wniosku.
3. W przypadku otrzymania opinii wniosek może być złożony w terminie 30 dni od dnia
otrzymania tej opinii, bez względu na upływ terminu określonego w art. 33 ust. 1.

Art. 39.
1. Rada jest niezależnym organem, którego zadaniem jest w szczególności:
1) ocena wystąpienia wymienionych w art. 27 ust. 1 przesłanek opodatkowania dochodów
przejściowym ryczałtem od dochodów, wysokości dochodów lub korzyści podatkowej w
indywidualnej sprawie podmiotu oraz opiniowanie skutków podatkowych w przejściowym
ryczałcie od dochodów;
2) udostępnianie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu
obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych opisów stanów
faktycznych skutkujących powstaniem korzyści podatkowej w podatku dochodowym.
2. W sprawach wydawania opinii przepisy art. 119i § 1-6 ustawy zmienianej w art. 7 stosuje
się odpowiednio.
3. Radę powołuje minister właściwy do spraw finansów publicznych nie później niż do dnia 1
października 2022 r. Rada działa do dnia wydania wszystkich opinii, nie dłużej jednak niż
do dnia 30 września 2023 r.
Art. 40.
1. W skład Rady wchodzą:
1) 11 osób wskazanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
2) 4 osoby wskazane przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego spośród sędziów
Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku;
3) 8 osób powołanych spośród pracowników uczelni, jednostek organizacyjnych Polskiej
Akademii Nauk lub instytutów badawczych w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010
r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1383 oraz z 2021 r. poz. 1192);
4) 8 osób będących doradcami podatkowymi, wskazanych przez Krajową Radę Doradców
Podatkowych.
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1) posiada wiedzę, doświadczenie i autorytet w zakresie prawa podatkowego, systemu
finansowego, rynków finansowych, obrotu gospodarczego lub międzynarodowego prawa
gospodarczego dające rękojmię prawidłowej realizacji zadań Rady;
2) ma obywatelstwo polskie;
3) korzysta z pełni praw publicznych;
4) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
5) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
6) jest nieskazitelnego charakteru.
3. Podmiot wskazujący członka Rady ocenia spełnianie przez niego przesłanek określonych w
ust. 2. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 3, minister właściwy do spraw finansów
publicznych powołuje po zasięgnięciu pisemnej opinii podmiotów zatrudniających te
osoby.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego
wskazuje 8 kandydatów, z których minister właściwy do spraw finansów publicznych
powołuje 4 członków Rady.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, Krajowa Rada Doradców Podatkowych
wskazuje 16 kandydatów, z których minister właściwy do spraw finansów publicznych
powołuje 8 członków Rady.
6. Przed powołaniem w skład Rady wskazane osoby składają oświadczenie o spełnieniu
przesłanek, o których mowa w ust. 2 pkt 2-5.
7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w celu wyłonienia kandydatów na
członków Rady, o których mowa w ust. 1 pkt 3, zamieszcza w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego tego ministra ogłoszenie o
przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na członków Rady. Ogłoszenie zawiera w
szczególności termin składania zgłoszeń, nie krótszy niż 30 dni od dnia zamieszczenia
ogłoszenia, sposób i miejsce składania zgłoszeń.
8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może powołać Radę w składzie nie mniej
niż 2/3 członków, jeżeli w terminie, o którym mowa w art. 39 ust. 3 zdanie pierwsze, nie
zostanie wyłoniona wymagana liczba członków Rady.
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1. Członkostwo w Radzie wygasa w razie śmierci członka, rezygnacji z członkostwa w Radzie
lub zaprzestania spełniania przez członka którejkolwiek z przesłanek, o których mowa w
art. 40 ust. 2 pkt 2-6. Wygaśnięcie członkostwa stwierdza minister właściwy do spraw
finansów publicznych.
2. Wygaśnięcie członkostwa w Radzie z uwagi na zaprzestanie spełniania przez członka
przesłanki, o której mowa w art. 40 ust. 2 pkt 6, jest skuteczne, jeżeli w terminie 30 dni od
dnia doręczenia Radzie informacji, popartej szczegółowym uzasadnieniem w tym zakresie,
Rada nie wyrazi sprzeciwu. Uchwała w przedmiocie wyrażenia sprzeciwu może zostać
podjęta w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej
połowy składu Rady. Członek Rady, którego głosowanie dotyczy, podlega wyłączeniu z
udziału w tym głosowaniu.
3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych na wniosek przewodniczącego Rady
może odwołać członka Rady w razie nieusprawiedliwionego niewykonywania przez niego
obowiązków lub nienależytego ich wykonywania, w szczególności przyczynienia się do
uchybienia terminowi wydania opinii na wniosek strony, lub trwałej niemożności ich
wykonywania. Odwołanie przewodniczącego Rady nie wymaga wniosku, o którym mowa
w zdaniu pierwszym.
Art. 42.
1. Wygaśnięcie członkostwa w Radzie lub odwołanie członka Rady nie wstrzymuje jej prac,
chyba że skład Rady uległ zmniejszeniu o więcej niż 10 członków.
2. Osoba powołana w miejsce członka Rady, którego członkostwo ustało wskutek odwołania
lub wygasło, pełni funkcję do upływu okresu funkcjonowania Rady.

Art. 43.
1. Przewodniczącego Rady wybiera minister właściwy do spraw finansów publicznych
spośród członków Rady przed pierwszym posiedzeniem zwołanym przez ministra
właściwego do spraw finansów publicznych, które odbywa się nie później niż w terminie
miesiąca od dnia powołania Rady.
2. Przewodniczący Rady pełni funkcję przez cały okres funkcjonowania Rady. W razie
złożenia przez niego rezygnacji z funkcji przewodniczącego, wygaśnięcia jego
członkostwa lub jego odwołania stosuje się odpowiednio tryb wyboru przewodniczącego
określony w ust. 1, z tym że minister właściwy do spraw finansów publicznych zwołuje
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przewodniczącego Rady w okresie pełnienia przez niego funkcji.

Art. 44.
1. Przewodniczący Rady:
1) kieruje jej pracami;
2) zwołuje posiedzenia Rady;
3) wyznacza członków Rady, których zadaniem jest sporządzenie projektu opinii Rady;
4) informuje ministra właściwego do spraw finansów publicznych o każdym przypadku
uchybienia przez Radę terminowi określonemu w art. 37 ust. 4, podając przyczyny tego
uchybienia oraz wskazując członków Rady, którzy się do tego przyczynili.
2. Opinię co do skutków podatkowych w przejściowym ryczałcie od dochodów Rada przyjmuje
na posiedzeniu bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu
Rady.
3. Szczegółowy tryb pracy Rady określa regulamin uchwalony przez nią zwykłą większością
głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady.
4. Obsługę prac Rady zapewnia minister właściwy do spraw finansów publicznych. Wydatki
związane z działaniem Rady są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem
jest minister właściwy do spraw finansów publicznych.
5. Sekretarz Rady jest powoływany i odwoływany przez ministra właściwego do spraw
finansów publicznych. Sekretarzem Rady może być wyłącznie pracownik urzędu
obsługującego tego ministra.
6. Do zadań sekretarza Rady należy organizacja posiedzeń Rady, w szczególności
zapewnienie obsługi finansowej związanej z funkcjonowaniem Rady oraz sprawowanie
obsługi administracyjno-biurowej Rady.
7. Sekretarz może uczestniczyć w posiedzeniach Rady bez prawa głosu.
8. Do członków Rady stosuje się odpowiednio przepisy art. 294 § 1 pkt 7, § 2 i 3 ustawy
zmienianej w art. 7.
9. Do wyłączenia członków Rady w zakresie wydawania opinii w poszczególnych sprawach
stosuje się odpowiednio przepisy art. 130 § 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 7.
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1. Przewodniczącemu Rady oraz sekretarzowi Rady przysługuje wynagrodzenie za każdy
miesiąc, w którym odbyło się posiedzenie Rady.
2. Członkom Rady przysługuje:
1) wynagrodzenie za sporządzenie projektu opinii co do skutków podatkowych w
przejściowym ryczałcie od dochodów wraz z uzasadnieniem, z zastrzeżeniem ust. 3, oraz
opisów stanów faktycznych skutkujących powstaniem korzyści podatkowej w podatku
dochodowym, przy czym sposób podziału tego wynagrodzenia między członków Rady
wskazuje przewodniczący Rady;
2) zwrot kosztów podróży i noclegów obejmujący świadczenia przewidziane w przepisach o
należnościach przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub
samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, w
tym diety i ryczałty.
3. W przypadku wydania opinii przez Radę z uchybieniem terminu określonego w art. 37 ust.
4 członkowi Rady, który przyczynił się do uchybienia temu terminowi, nie przysługuje
wynagrodzenie za sporządzenie projektu tej opinii.
4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) wysokość:
a) wynagrodzenia: przewodniczącego Rady, sekretarza Rady oraz członka Rady, biorąc pod
uwagę zakres ich obowiązków oraz wkład w prace Rady,
b) łącznego wynagrodzenia dla członków Rady za sporządzenie projektu opinii w
indywidualnej sprawie oraz opisów stanów faktycznych skutkujących powstaniem korzyści
podatkowej w podatku dochodowym, uwzględniając szacunkowo nakład pracy niezbędny
do przygotowania takiej opinii i opisów, a także mając na uwadze, aby wysokość tego
wynagrodzenia nie przekraczała dwukrotności kwoty bazowej dla członków korpusu
służby cywilnej, której wysokość, ustaloną według odrębnych przepisów, określa ustawa
budżetowa;
2) warunki i tryb zwrotu kosztów podróży i noclegów przysługującego członkom Rady w
związku z poniesieniem tych kosztów w ramach udziału w pracach Rady oraz sposób
obliczania wysokości albo maksymalną kwotę tego zwrotu, biorąc pod uwagę
racjonalność ponoszonych kosztów podróży i noclegów.
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Podmiot lub sprawca przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego działający w
imieniu podmiotu, który złożył wniosek oraz od zgłoszonego dochodu w całości zapłacił
przejściowy ryczałt od dochodów:
1) nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe polegające na
narażeniu Skarbu Państwa na uszczuplenie podatku dochodowego od osób fizycznych lub
podatku dochodowego od osób prawnych,
2) podlega zwolnieniu z odpowiedzialności za podatek niepobrany, lub pobrany w niższej
wysokości oraz nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe
polegające na narażeniu Skarbu Państwa na uszczuplenie podatku dochodowego od osób
fizycznych lub podatku dochodowego od osób prawnych - jeżeli wniosek złożył płatnik
- w odniesieniu do dochodu zgłoszonego we wniosku, jeżeli ujawnienie tego czynu
zabronionego nastąpiło wyłącznie na podstawie zawiadomienia o popełnieniu czynu
zabronionego złożonego przez ten podmiot lub tego sprawcę.

Art. 47.
Zapłata przejściowego ryczałtu od dochodów od dochodu zgłoszonego we wniosku skutkuje
zwolnieniem tego dochodu z podatku dochodowego od osób fizycznych, zryczałtowanego
podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz z
podatku dochodowego od osób prawnych.

Art. 48.
1. Jeżeli po dniu zgłoszenia dochodu, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 3 i 5, oraz zapłaty od
tego dochodu przejściowego ryczałtu od dochodów podmiot:
1) w okresie nieprzekraczającym roku kalendarzowego, licząc od dnia złożenia wniosku,
dokonał inwestycji o wartości odpowiadającej co najmniej wartości zgłoszonego dochodu
polegającej na:
a) nabyciu od podmiotów mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium innego państwa należącego do Europejskiego
Obszaru Gospodarczego środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w
rozumieniu przepisów ustaw wymienionych w art. 1 lub art. 2 lub
b) nabyciu od podmiotów mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium innego państwa należącego do Europejskiego
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innych papierów wartościowych, lub
c) wniesieniu wkładów pieniężnych lub dopłat do spółek wskazanych w lit. b oraz
2) przez okres co najmniej 12 miesięcy nie dokonał zbycia składników majątku określonych w
pkt 1 lit. a i b ani nie dokonał wycofania ze spółki wniesionych wkładów lub dopłat, o
których mowa w pkt 1 lit. c
- może on pomniejszyć zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych
albo w podatku dochodowym od osób prawnych należne od dochodu uzyskanego z tych
składników majątkowych, w tym z ich najmu lub zbycia, z działalności, w której składniki
te były wykorzystywane, oraz z udziału w spółce, o której mowa w pkt 1 lit. b i c, o kwotę
równą 30% przejściowego ryczałtu od dochodów.
2. Pomniejszenia, o którym mowa w ust. 1, można dokonać za rok podatkowy, w którym
inwestycja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, została dokonana, oraz za kolejne 2 lata
podatkowe.
3. Do zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, w
którym podmiot dokonuje pomniejszenia, o którym mowa w ust. 1 i 2, podmiot dołącza
dowody potwierdzające dokonanie inwestycji, a także kopię wniosku.

Art. 49.
W sprawach nieuregulowanych w przepisach art. 27-48 do postępowania w zakresie
przejściowego ryczałtu od dochodów stosuje się odpowiednio przepisy ustawy zmienianej
w art. 7.]
[Art. 66.
Księgi, ewidencje i wykazy, o których mowa w art. 24a ust. 1e ustawy zmienianej w art. 1, art.
9 ust. 1c ustawy zmienianej w art. 2 oraz w art. 15 ust. 12 ustawy zmienianej w art. 9, są
prowadzone przy użyciu programów komputerowych i przesyłane po raz pierwszy za
okresy rozliczeniowe rozpoczynające się po dniu 31 grudnia 2022 r.]

< Art. 66.
1. Księgi, ewidencje i wykazy, o których mowa w art. 24a ust. 1e ustawy zmienianej w
art. 1 oraz w art. 15 ust. 12 ustawy zmienianej w art. 9, są prowadzone przy użyciu
programów komputerowych i przesyłane po raz pierwszy za okresy rozliczeniowe
rozpoczynające się po dniu:
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 293 1) 31 grudnia 2024 r. – w przypadku podmiotów, które są obowiązane przesyłać
ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 14, zgodnie z
art. 109 ust. 3b tej ustawy;
2) 31 grudnia 2025 r. – w przypadku podmiotów innych niż określone w pkt 1.
2. Księgi i ewidencje, o których mowa w art. 9 ust. 1c ustawy zmienianej w art. 2, są
prowadzone przy użyciu programów komputerowych i przesyłane po raz pierwszy
za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu:
1) 31 grudnia 2023 r. – w przypadku:
a) podatkowych grup kapitałowych,
b) podatników, u których wartość przychodu uzyskanego w poprzednim roku
podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro przeliczonych na złote według
średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu
roboczym poprzedniego roku podatkowego;
2) 31 grudnia 2024 r. – w przypadku podatników, którzy są obowiązani przesyłać
ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 14, zgodnie z
art. 109 ust. 3b tej ustawy;
3) 31 grudnia 2025 r. – w przypadku podatników innych niż określeni w pkt 1 i 2.>

[Art. 82.
Przepisy art. 27-49 mają zastosowanie do dochodów osiągniętych do dnia 31 grudnia 2022 r.,
nie później jednak niż do dnia złożenia wniosku, wynikających ze zdarzeń mających miejsce
przed dniem 1 lipca 2021 r.]

Art. 89.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., z wyjątkiem:
1) art. 6, art. 61 i art. 85-87, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu
ogłoszenia;
2) art. 1 pkt 59, pkt 67 lit. i, pkt 76 w zakresie art. 45b, pkt 77 i 78, art. 2 pkt 51, 58 i 64 oraz
art. 9 pkt 25, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;
3) art. 3 pkt 1, art. 7 pkt 3, 11, 13, pkt 16 lit. b, pkt 17, 33 i 38, art. 12, art. 14 pkt 1-4, 9, 1116, 18 i 19, art. 20 pkt 8 i art. 22 pkt 2 w zakresie art. 19a ust. 3, które wchodzą w życie z
dniem 1 lipca 2022 r.;
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pkt 63 lit. c, art. 2 [pkt 11 lit. a i c,] pkt 27 lit. a tiret ósme w zakresie art. 12 ust. 1 pkt 16,
pkt 31 lit. a tiret trzecie i lit. b, [art. 9 pkt 11,] art. 18, art. 22 pkt 1 [oraz art. 66], które
wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.;
[5) art. 7 pkt 7 w zakresie art. 20zu § 4, art. 20zw § 2 zdanie drugie i art. 20zx § 2, które
wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.]
<5) art. 2 pkt 11 lit. a i c, art. 7 pkt 7 w zakresie art. 20zu § 4, art. 20zw § 2 zdanie drugie
i art. 20zx § 2 oraz art. 66 ust. 2 pkt 1, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024
r.;>
<6) art. 1 pkt 39 lit. a, c i d, art. 9 pkt 11 i art. 66 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2, które wchodzą
w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.;
7) art. 66 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 3, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.>
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