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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać 

Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej 

Polskiej na 78. posiedzeniu w dniu 21 października 2014 r. ustawę  

zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 

niektórych innych ustaw. 

 

 

Z wyrazami szacunku 

 

 (-) Radosław Sikorski 
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U S T AWA  

z dnia 21 października 2014 r. 

zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych 

innych ustaw 

Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku 

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

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1328) wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 9 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 9. 1. Podatnicy podatku dochodowego: 

1)   od osób prawnych – stosują przepisy art. 7 ust. 2, art. 18 ust. 1, art. 19 ust. 

1, art. 24a, art. 25 ust. 1 oraz art. 27 ust. 1 i 2a ustawy wymienionej w art. 

1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 

2)   od osób fizycznych – stosują przepisy art. 9 ust. 1a i 2, art. 10 ust. 1 pkt 

8a, art. 11 ust. 1, art. 26 ust. 1, art. 27 ust. 1, art. 30c ust. 6, art. 30f oraz art. 

45 ust. 1, 1aa i 1b ustawy wymienionej w art. 2, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą 

– począwszy od roku podatkowego zagranicznej spółki, który rozpoczął się po 

dniu 31 grudnia 2014 r. 

2. Jeżeli podatnik nie może ustalić roku podatkowego zagranicznej spółki 

albo rok ten przekracza okres kolejnych następujących po sobie 12 miesięcy, 

przepisy art. 7 ust. 2, art. 18 ust. 1, art. 19 ust. 1, art. 24a, art. 25 ust. 1 oraz art. 

27 ust. 1 i 2a ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą, oraz przepisy art. 9 ust. 1a i 2, art. 10 ust. 1 pkt 8a, art. 11 ust. 1, art. 26 

ust. 1, art. 27 ust. 1, art. 30c ust. 6, art. 30f oraz art. 45 ust. 1, 1aa i 1b ustawy 

wymienionej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się 
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począwszy od roku podatkowego podatnika rozpoczynającego się po dniu 31 

grudnia 2014 r.”; 

2) w art. 17 uchyla się pkt 1. 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 
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T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 
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