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tj do ustawy Dz.U. 1992 Nr 21 poz 86

Dz.U. 2014 poz. 851
OBWIESZCZENIE
MARSZAàKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie ogáoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogáaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogáasza siĊ w zaáączniku do
niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.
U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 oraz z 2012 r. poz. 1010), z uwzglĊdnieniem zmian wprowadzonych:
1)

ustawą z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiĊbiorców (Dz. U.
Nr 106, poz. 622 i Nr 187, poz. 1110),

2)

ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o rachunkowoĞci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 102,
poz. 585, z 2012 r. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1027),

3)

ustawą z dnia 10 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 134,
poz. 781),

4)

ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 178, poz. 1059),

5)

ustawą z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziaáem Ğrodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.
U. Nr 205, poz. 1202),

6)

ustawą z dnia 16 wrzeĞnia 2011 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 234, poz. 1389),

7)

ustawą z dnia 16 wrzeĞnia 2011 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 234, poz. 1391),

8)

ustawą z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. poz. 362),

9)

ustawą z dnia 30 marca 2012 r. o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 596),

10) ustawą z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
11) ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciąĪeĔ administracyjnych w gospodarce (Dz. U.
poz. 1342),
12) ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonaĪowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
poz. 1540),
13) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21),
14) ustawą z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o spóádzielczych kasach oszczĊdnoĞciowo-kredytowych oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 613),
15) ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888),
16) ustawą z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o usáugach páatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
poz. 1036),
17) ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. poz. 1012),
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18) ustawą z dnia 23 paĨdziernika 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przystąpieniem Republiki Chorwacji
do Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 1287),
19) ustawą z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonaĪowym (Dz. U. poz. 1387),
20) ustawą z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach dziaákowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40),
21) ustawą z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usáug oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
poz. 312),
22) ustawą z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. poz. 598)
oraz zmian wynikających z przepisów ogáoszonych przed dniem 13 maja 2014 r.
2. Podany w zaáączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:
1) art. 105 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiĊbiorców (Dz.
U. Nr 106, poz. 622 i Nr 187, poz. 1110), który stanowi:
„Art. 105. Ustawa wchodzi w Īycie z dniem 1 lipca 2011 r., z wyjątkiem:
1) art. 36 pkt 3 i 4, które wchodzą w Īycie po upáywie 14 dni od dnia ogáoszenia;
2) art. 44 i art. 103, które wchodzą w Īycie z dniem 1 paĨdziernika 2011 r.;
3) (uchylony).”;
2) art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o rachunkowoĞci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 102, poz. 585, z 2012 r. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1027), które stanowią:
„Art. 7. 1. W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. ilekroü w przepisach ustaw wymienionych w art. 2 i art. 3 jest mowa o samochodzie osobowym – oznacza to pojazd samochodowy o dopuszczalnej
masie caákowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie wiĊcej niĪ 9 osób áącznie z kierowcą, z wyjątkiem:
1) pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeĔ, który oddzielony jest od czĊĞci przeznaczonej do przewozu áadunków Ğcianą lub trwaáą przegrodą, klasyfikowanego na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do
podrodzaju: wielozadaniowy, van;
2) pojazdu samochodowego mającego wiĊcej niĪ jeden rząd siedzeĔ, które oddzielone są od czĊĞci przeznaczonej do
przewozu áadunków Ğcianą lub trwaáą przegrodą i u którego dáugoĞü czĊĞci przeznaczonej do przewozu áadunków,
mierzona po podáodze od najdalej wysuniĊtego punktu podáogi pozwalającego postawiü pionową ĞcianĊ lub trwaáą
przegrodĊ pomiĊdzy podáogą a sufitem do tylnej krawĊdzi podáogi, przekracza 50% dáugoĞci pojazdu; dla obliczenia
proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, dáugoĞü pojazdu stanowi odlegáoĞü pomiĊdzy dolną krawĊdzią
przedniej szyby pojazdu a tylną krawĊdzią podáogi czĊĞci pojazdu przeznaczonej do przewozu áadunków, mierzona
w linii poziomej wzdáuĪ pojazdu pomiĊdzy dolną krawĊdzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym
w pionie od tylnej krawĊdzi podáogi czĊĞci pojazdu przeznaczonej do przewozu áadunków;
3) pojazdu samochodowego, który ma otwartą czĊĞü przeznaczoną do przewozu áadunków;
4) pojazdu samochodowego, który posiada kabinĊ kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu áadunków jako
konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;
5) pojazdu samochodowego bĊdącego pojazdem specjalnym w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym
o przeznaczeniach wymienionych w zaáączniku do niniejszej ustawy.
2. W przypadku pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie caákowitej nieprzekraczającej 3,5 tony speá
nienie wymagaĔ okreĞlonych w ust. 1 pkt 1–4, pozwalających na niezaliczenie danego pojazdu samochodowego do
samochodów osobowych, stwierdza siĊ na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez
okrĊgową stacjĊ kontroli pojazdów, potwierdzonego zaĞwiadczeniem wydanym przez tĊ stacjĊ, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierającego wáaĞciwą adnotacjĊ o speánieniu tych wymagaĔ.
Art. 8. Ustawa wchodzi w Īycie po upáywie 14 dni od dnia ogáoszenia, z wyjątkiem:
1) art. 2 pkt 1 lit. a i pkt 2, art. 3 pkt 1 lit. a i pkt 2, art. 4, art. 6 oraz art. 7, które wchodzą w Īycie z dniem ogáoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2011 r.;
2) art. 2 pkt 1 lit. b i pkt 3 oraz art. 3 pkt 1 lit. b i pkt 3, które wchodzą w Īycie z dniem 1 stycznia 2014 r.”;
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3) art. 5 ustawy z dnia 10 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 134, poz. 781), który stanowi:
„Art. 5. Ustawa wchodzi w Īycie po upáywie 14 dni od dnia ogáoszenia.”;
4) art. 3 i art. 4 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 178, poz. 1059), które stanowią:
„Art. 3. Przepis art. 6 ust. 1 pkt 12a ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje
siĊ od dnia 1 stycznia 2010 r.
Art. 4. Ustawa wchodzi w Īycie z dniem 1 stycznia 2012 r., z wyjątkiem art. 2 pkt 1 i art. 3, które wchodzą
w Īycie z dniem ogáoszenia.”;
5) art. 6 ustawy z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziaáem Ğrodków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 205, poz. 1202), który stanowi:
„Art. 6. Ustawa wchodzi w Īycie po upáywie 14 dni od dnia ogáoszenia.”;
6) art. 8 ustawy z dnia 16 wrzeĞnia 2011 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 234, poz. 1389), który stanowi:
„Art. 8. Ustawa wchodzi w Īycie po upáywie 30 dni od dnia ogáoszenia.”;
7) art. 17 ustawy z dnia 16 wrzeĞnia 2011 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 234, poz. 1391), który stanowi:
„Art. 17. Ustawa wchodzi w Īycie z dniem 1 stycznia 2012 r.”;
8) art. 27 ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. poz. 362), który stanowi:
„Art. 27. Ustawa wchodzi w Īycie po upáywie 14 dni od dnia ogáoszenia.”;
9) art. 14 i art. 15 ustawy z dnia 30 marca 2012 r. o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich
prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 596), które stanowią:
„Art. 14. 1. Zwolnienie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy wymienionej w art. 3, w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r., stosuje siĊ do uzyskanych do dnia 31 grudnia 2013 r. dochodów podatników,
utworzonych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, ze sprzedaĪy udziaáów lub akcji spóáek mają
cych siedzibĊ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nabytych przed dniem wejĞcia w Īycie niniejszej ustawy.
2. Zwolnienie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy wymienionej w art. 3, w brzmieniu obowiązującym
w dniu 31 grudnia 2012 r., stosuje siĊ do dochodów podatników, utworzonych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, pochodzących z dywidend oraz innych przychodów z tytuáu udziaáu w zyskach osób prawnych
mających siedzibĊ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do których prawo zostaáo ustalone przed dniem wejĞcia
w Īycie niniejszej ustawy.
3. W przypadku podatników, o których mowa w ust. 1, u których rok podatkowy jest inny niĪ rok kalendarzowy,
okres wskazany w ust. 1 ulega przedáuĪeniu do koĔca przyjĊtego przez nich roku podatkowego rozpoczĊtego przed
dniem 1 stycznia 2014 r.
Art. 15. Ustawa wchodzi w Īycie z dniem 1 stycznia 2013 r.”;
10) odnoĞnika nr 1 oraz art. 26 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), które stanowią:
„1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroĪenia postanowieĔ dyrektywy 2009/52/WE z dnia 18
czerwca 2009 r. przewidującej minimalne normy w odniesieniu do kar i Ğrodków stosowanych wobec pracodawców
zatrudniających nielegalnie przebywających obywateli krajów trzecich (Dz. Urz. UE L 168 z 30.06.2009, str. 24).”
„Art. 26. Ustawa wchodzi w Īycie po upáywie 14 dni od dnia ogáoszenia.”;
11) art. 17, art. 18 oraz art. 29 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciąĪeĔ administracyjnych
w gospodarce (Dz. U. poz. 1342), które stanowią:
„Art. 17. Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, u których rok podatkowy jest inny niĪ rok kalen2014-07-11
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darzowy i rozpocząá siĊ przed dniem 1 stycznia 2013 r. oraz zakoĔczy siĊ po dniu 31 grudnia 2012 r., stosują do
koĔca przyjĊtego przez siebie roku podatkowego przepisy ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu obowiązującym
do dnia 31 grudnia 2012 r.
Art. 18. Do umów leasingu zawartych przed dniem wejĞcia w Īycie niniejszej ustawy stosuje siĊ przepisy
art. 23a, art. 23b, art. 23f i art. 23i ustawy zmienianej w art. 3 oraz przepisy art. 17a, art. 17b, art. 17f i art. 17i ustawy
zmienianej w art. 4, w brzmieniu dotychczasowym.”
„Art. 29. Ustawa wchodzi w Īycie z dniem 1 stycznia 2013 r.”;
12) art. 9 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonaĪowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
poz. 1540), który stanowi:
„Art. 9. Ustawa wchodzi w Īycie z dniem 1 stycznia 2013 r.”;
13) odnoĞnika nr 2 i nr 3 oraz art. 253 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), które stanowią:
„2) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroĪenia nastĊpujących dyrektyw:
1) dyrektywy Rady 78/176/EWG z dnia 20 lutego 1978 r. w sprawie odpadów pochodzących z przemysáu
ditlenku tytanu (Dz. Urz. WE L 54 z 25.02.1978, str. 19, z póĨn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 1, str. 71);
2) dyrektywy Rady 86/278/EWG z dnia 12 czerwca 1986 r. w sprawie ochrony Ğrodowiska, w szczególnoĞci
gleby, w przypadku wykorzystywania osadów Ğciekowych w rolnictwie (Dz. Urz. WE L 181 z 04.07.1986,
str. 6, z póĨn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 1, str. 265);
3) dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania Ğcieków komunalnych (Dz.
Urz. WE L 135 z 30.05.1991, str. 40, z póĨn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2,
str. 26);
4) dyrektywy 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowaĔ
i odpadów opakowaniowych (Dz. Urz. WE L 365 z 31.12.1994, str. 10, z póĨn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 13, str. 349);
5) dyrektywy Rady 96/59/WE z dnia 16 wrzeĞnia 1996 r. w sprawie unieszkodliwiania polichlorowanych bifenyli i polichlorowanych trifenyli (PCB/PCT) (Dz. Urz. WE L 243 z 24.09.1996, str. 31; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 3, str. 75);
6) dyrektywy Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie skáadowania odpadów (Dz. Urz. WE L
182 z 16.07.1999, str. 1, z póĨn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 4, str. 228);
7) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE z dnia 18 wrzeĞnia 2000 r. w sprawie pojazdów
wycofanych z eksploatacji (Dz. Urz. WE L 269 z 21.10.2000, str. 34, z póĨn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 5, str. 224);
8) dyrektywy 2000/76/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie spalania odpadów (Dz. Urz. WE L 332 z 28.12.2000, str. 91, z póĨn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 15, t. 5, str. 353);
9) dyrektywy 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie zuĪytego
sprzĊtu elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE) (Dz. Urz. UE L 37 z 13.02.2003, str. 24, z póĨn. zm.;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 7, str. 359);
10) dyrektywy 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysáu wydobywczego oraz zmieniającej dyrektywĊ 2004/35/WE (Dz.
Urz. UE L 102 z 11.04.2006, str. 15, z póĨn. zm.);
11) dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 wrzeĞnia 2006 r. w sprawie baterii
i akumulatorów oraz zuĪytych baterii i akumulatorów oraz uchylającej dyrektywĊ 91/157/EWG (Dz. Urz.
UE L 266 z 26.09.2006, str. 1, z póĨn. zm.);
12) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów
oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. Urz. UE L 312 z 22.11.2008, str. 3);
13) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji
przemysáowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (Dz. Urz. UE L 334
z 17.12.2010, str. 17).
3)

Niniejsza ustawa zostaáa notyfikowana Komisji Europejskiej dnia 26 kwietnia 2012 r. pod numerem 2012/0263/PL,
zgodnie z art. 16 dyrektywy 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowaĔ i odpadów opakowaniowych (Dz. Urz. WE L 365 z 31.12.1994, str. 10, z póĨn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie
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wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 13, str. 349), oraz § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r.
w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239,
poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), wdraĪającego postanowienia dyrektywy 98/34/WE z dnia 22 czerwca
1998 r. ustanawiającej procedurĊ udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usáug spoáeczeĔstwa informacyjnego (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, str. 37, z póĨn. zm.; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337).”
„Art. 253. Ustawa wchodzi w Īycie po upáywie 14 dni od dnia ogáoszenia, z wyjątkiem przepisów:
1) art. 207 pkt 17 w zakresie art. 402 ust. 2a i 2b w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą oraz art. 209 pkt 7, które
wchodzą w Īycie z dniem 1 stycznia 2014 r.;
2) art. 178, art. 179, art. 194 ust. 1 pkt 5, art. 204, art. 205, art. 206 pkt 3, art. 207 pkt 14, art. 213 pkt 8, które wchodzą w Īycie po upáywie 36 miesiĊcy od dnia wejĞcia w Īycie ustawy;
3) art. 207 pkt 18, który wchodzi w Īycie z dniem 1 stycznia 2016 r.”;
14) art. 13 ustawy z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o spóádzielczych kasach oszczĊdnoĞciowo-kredytowych
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 613), który stanowi:
„Art. 13. Ustawa wchodzi w Īycie po upáywie 14 dni od dnia ogáoszenia, z wyjątkiem:
1) art. 1 pkt 11 lit. b–h, które wchodzą w Īycie po upáywie 12 miesiĊcy od dnia ogáoszenia;
2) art. 1 pkt 18 oraz pkt 24 w zakresie dodawanego art. 61b, które wchodzą w Īycie z dniem 1 stycznia 2014 r.;
3) art. 4 pkt 4 lit. b oraz pkt 16 w zakresie dodawanych art. 38l–38zg i art. 38zj–38zq, które wchodzą w Īycie po
upáywie 6 miesiĊcy od dnia ogáoszenia;
4) art. 5 pkt 1, który wchodzi w Īycie z dniem 28 stycznia 2014 r.”;
15) odnoĞnika nr 2 oraz art. 83 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888), które stanowią:
„2) Niniejsza ustawa:
1)

dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroĪenia postanowieĔ:
a) dyrektywy 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowaĔ
i odpadów opakowaniowych (Dz. Urz. WE L 365 z 31.12.1994, str. 10, z póĨn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 13, str. 349),
b) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 paĨdziernika 2009 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego dziaáania na rzecz zrównowaĪonego stosowania pestycydów (Tekst mający
znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 71);

2)
zostaáa notyfikowana Komisji Europejskiej w dniu 21 stycznia 2012 r. pod numerem 2012/0590/PL
zgodnie z art. 16 dyrektywy, o której mowa w pkt 1 lit. a, oraz § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23
grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych
(Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), wdraĪającego postanowienia dyrektywy 98/34/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurĊ udzielania informacji
w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usáug spoáeczeĔstwa informacyjnego (Dz.
Urz. WE L 204 z 21.07.1998, str. 37, z póĨn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str.
337).”
„Art. 83. Ustawa wchodzi w Īycie z dniem 1 stycznia 2014 r., z wyjątkiem:
1) art. 66, który wchodzi w Īycie po upáywie 14 dni od dnia ogáoszenia;
2) art. 46–51, które wchodzą w Īycie z dniem 1 stycznia 2016 r.”;
16) odnoĞnika nr 1 oraz art. 39 ustawy z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o usáugach páatniczych oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. poz. 1036), które stanowią:
„1) Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji wdraĪa dyrektywĊ Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/110/WE
z dnia 16 wrzeĞnia 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia dziaáalnoĞci przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostroĪnoĞciowego nad ich dziaáalnoĞcią, zmieniającą dyrektywy 2005/60/WE i 2006/48/WE
oraz uchylającą dyrektywĊ 2000/46/WE (Dz. Urz. UE L 267 z 10.10.2009, str. 7).”
„Art. 39. Ustawa wchodzi w Īycie po upáywie 30 dni od dnia ogáoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 35, który wchodzi w Īycie po upáywie 3 miesiĊcy od dnia ogáoszenia.”;
17) art. 8 ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. poz. 1012), który stanowi:
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„Art. 8. Ustawa wchodzi w Īycie po upáywie 30 dni od dnia ogáoszenia.”;
18) odnoĞnika nr 1 oraz art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 23 paĨdziernika 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku
z przystąpieniem Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 1287), które stanowią:
„1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroĪenia:
1) dyrektywy Rady 2013/13/UE z dnia 13 maja 2013 r. dostosowującej niektóre dyrektywy w dziedzinie podatków w związku z przystąpieniem Republiki Chorwacji (Dz. Urz. UE L 141 z 28.05.2013, str. 30);
2) dyrektywy Rady 2013/20/UE z dnia 13 maja 2013 r. dostosowującej niektóre dyrektywy w dziedzinie bezpieczeĔstwa ĪywnoĞci, polityki weterynaryjnej i fitosanitarnej w związku z przystąpieniem Republiki
Chorwacji (Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 234);
3) dyrektywy Rady 2013/25/UE z dnia 13 maja 2013 r. dostosowującej niektóre dyrektywy w dziedzinie prawa
przedsiĊbiorczoĞci i swobody Ğwiadczenia usáug w związku z przystąpieniem Republiki Chorwacji (Dz. Urz.
UE L 158 z 10.06.2013, str. 368).”
„Art. 10. Przepisy ustaw zmienianych w art. 3 i art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mają zastosowanie do przychodów (dochodów) osiągniĊtych od dnia 1 lipca 2013 r.
Art. 11. Ustawa wchodzi w Īycie po upáywie 14 dni od dnia ogáoszenia.”;
19) art. 4–11 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonaĪowym (Dz. U. poz. 1387), które stanowią:
„Art. 4. 1. W przypadku spóáki komandytowo-akcyjnej posiadającej siedzibĊ lub zarząd na terytorium Rzeczy-pospolitej Polskiej oraz w zakresie uzyskanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz
podatników podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów i poniesionych kosztów z uczestnictwa w takiej
spóáce, z zastrzeĪeniem art. 6, w tym z tytuáu objĊcia (nabycia) udziaáów takiej spóáki, przepisy ustaw wymienionych
w art. 1 i art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje siĊ począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego
tej spóáki rozpoczynającego siĊ po dniu 31 grudnia 2013 r.
2. Spóáka, o której mowa w ust. 1, która:
1) powstaáa po dniu wejĞcia w Īycie niniejszego przepisu, a jej rok obrotowy rozpoczĊty w 2013 r. nie koĔczy siĊ
w dniu 31 grudnia 2013 r. lub
2) dokonaáa zmiany roku obrotowego po dniu wejĞcia w Īycie niniejszego przepisu
– jest obowiązana na dzieĔ 31 grudnia 2013 r. do zamkniĊcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego. Pierwszy rok podatkowy takiej spóáki rozpoczyna siĊ z dniem 1 stycznia 2014 r. i trwa do koĔca przyjĊ
tego roku obrotowego.
Art. 5. 1. Komplementariusz spóáki komandytowo-akcyjnej bĊdący podatnikiem podatku dochodowego od osób
prawnych moĪe obniĪyü przychód, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, o nieodliczoną przed dniem, w którym spóáka komandytowo-akcyjna staáa siĊ podatnikiem
podatku dochodowego od osób prawnych, stratĊ w takiej czĊĞci, w jakiej pozostawaáy przychody takiego podatnika
z udziaáu w spóáce komandytowo-akcyjnej w poszczególnych latach podatkowych w ogólnej kwocie jego przychodów
– o ile strata ta nie moĪe zostaü odliczona zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 7 ust. 5 ustawy wymienionej
w art. 1, ze Ĩródáa przychodów, z którego zostaáa poniesiona.
2. Komplementariusz spóáki komandytowo-akcyjnej bĊdący podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, który przed dniem 1 stycznia 2014 r. poniósá stratĊ ze Ĩródáa, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy
wymienionej w art. 2, moĪe obniĪyü przychód, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy wymienionej w art. 2,
w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, o nieodliczoną przed dniem 1 stycznia 2014 r. stratĊ w takiej czĊĞci, w jakiej
pozostawaáy przychody takiego podatnika z udziaáu w spóáce komandytowo-akcyjnej w poszczególnych latach podatkowych w ogólnej kwocie przychodów ze Ĩródáa, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy wymienionej
w art. 2 – o ile strata ta nie moĪe zostaü odliczona zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 9 ust. 3 ustawy wymienionej w art. 2 lub art. 11 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczaátowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z póĨn. zm.a)), ze Ĩródáa przychodów,
z którego zostaáa poniesiona.
3. Przepis ust. 2 stosuje siĊ odpowiednio do komplementariusza spóáki komandytowo-akcyjnej bĊdącego podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, który przed dniem 1 stycznia 2014 r. poniósá stratĊ ze Ĩródáa,
o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy wymienionej w art. 2.
4. Do odliczenia straty, o której mowa w ust. 1 i 2, stosuje siĊ odpowiednio zasady, o których mowa w art. 7
ust. 5 ustawy wymienionej w art. 1 albo w art. 9 ust. 3 ustawy wymienionej w art. 2, z tym Īe przy obliczaniu piĊ
cioletniego okresu, o którym mowa w tych przepisach, uwzglĊdnia siĊ lata nastĊpujące po roku, w którym strata zo2014-07-11
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staáa poniesiona.
5. Przepisów ust. 1–3 nie stosuje siĊ do przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy wymienionej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, osiągniĊtego z udziaáu w zysku spóáki komandytowo-akcyjnej utworzonej po dniu 31 grudnia
2013 r.
Art. 6. 1. JeĪeli akcje lub udziaá w spóáce komandytowo-akcyjnej posiadającej siedzibĊ lub zarząd na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zostaáy nabyte lub objĊte przed dniem, w którym spóáka ta staáa siĊ podatnikiem podatku
dochodowego od osób prawnych, przychód wspólnika z tytuáu:
1) umorzenia akcji lub wystąpienia z takiej spóáki,
2) odpáatnego zbycia tych akcji lub tego udziaáu,
3) wniesienia tych akcji lub tego udziaáu do spóáki, tytuáem wkáadu niepieniĊĪnego,
4) o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy wymienionej w art. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy wymienionej
w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
5) likwidacji spóáki komandytowo-akcyjnej
– pomniejsza siĊ o wydatki na nabycie lub objĊcie akcji lub udziaáu w takiej spóáce oraz o okreĞloną zgodnie z art. 5
ustawy wymienionej w art. 1 albo art. 8 ustawy wymienionej w art. 2 czĊĞü odpowiadającą uzyskanej przez wspólnika przed dniem, w którym spóáka komandytowo-akcyjna staáa siĊ podatnikiem podatku dochodowego od osób
prawnych, nadwyĪce przychodów nad kosztami ich uzyskania, pomniejszonej o wypáaty dokonane z tytuáu udziaáu
w takiej spóáce i wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodu.
2. Przepis ust. 1 stosuje siĊ odpowiednio do wystąpienia ze spóáki niemającej osobowoĞci prawnej bĊdącej nastĊpcą prawnym spóáki komandytowo-akcyjnej albo likwidacji takiej spóáki.
Art. 7. 1. Przepisów ustaw wymienionych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje siĊ
do zysku spóáki komandytowo-akcyjnej wypracowanego przed dniem, w którym spóáka ta staáa siĊ podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, z wyjątkiem zysku spóáki komandytowo-akcyjnej przypadającego na jej akcjonariusza.
2. Zwolnienie przewidziane w art. 22 ust. 4 ustawy wymienionej w art. 1 ma zastosowanie wyáącznie do dywidend i innych przychodów z tytuáu udziaáu w zyskach osób prawnych wypáaconych przez spóákĊ komandytowo-akcyjną mającą siedzibĊ lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zysku wypracowanego od dnia,
w którym spóáka ta staáa siĊ podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.
3. JeĪeli spóáka komandytowo-akcyjna przed dniem wejĞcia w Īycie niniejszej ustawy posiadaáa niewypáacone
zyski z lat poprzedzających dzieĔ wejĞcia w Īycie niniejszej ustawy i spóáka ta dokona po dniu poprzedzającym
dzieĔ, w którym spóáka ta staáa siĊ podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, wypáaty dywidendy lub
innego przychodu z tytuáu udziaáu w zyskach osób prawnych, na potrzeby stosowania ust. 2 uznaje siĊ, Īe
w pierwszej kolejnoĞci wypáacany jest zysk osiągniĊty przed dniem, w którym spóáka ta staáa siĊ podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.
4. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje siĊ odpowiednio do nastĊpcy prawnego spóáki komandytowo-akcyjnej.
Art. 8. Przez nastĊpcĊ prawnego, o którym mowa w art. 6 ust. 2 i art. 7 ust. 4, rozumie siĊ równieĪ dalszych nastĊpców prawnych, podmiot przeksztaácony oraz dalsze podmioty przeksztaácone.
Art. 9. 1. Spóáka komandytowo-akcyjna mająca siedzibĊ lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
powstaáa przed dniem 1 stycznia 2014 r., kontynuuje, z zastrzeĪeniem ust. 2 i 3, dokonaną przed dniem, w którym
staáa siĊ podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, wycenĊ podatkową skáadników majątkowych,
w szczególnoĞci w zakresie dotyczącym wartoĞci początkowej Ğrodków trwaáych oraz wartoĞci niematerialnych
i prawnych, przyjĊtej metody amortyzacji oraz wysokoĞci odpisów amortyzacyjnych uprzednio dokonanych od tych
Ğrodków trwaáych oraz wartoĞci niematerialnych i prawnych, a takĪe – stosując przepisy ustawy wymienionej
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą – uwzglĊdnia zdarzenia zaistniaáe przed dniem, w którym staáa siĊ
podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, które mają wpáyw na wysokoĞü jej zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych.
2. Podatnicy bĊdący wspólnikami spóáki komandytowo-akcyjnej, którzy przed dniem, w którym spóáka komandytowo-akcyjna staáa siĊ podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, dokonywali odliczeĔ wydatków na
nabycie nowych technologii, poniesionych przez spóákĊ komandytowo-akcyjną, zachowują prawo do tych odliczeĔ
na zasadach przewidzianych w art. 18b ustawy wymienionej w art. 1 albo w art. 26c ustawy wymienionej w art. 2,
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w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2014 r.
3. Podatnicy bĊdący wspólnikami spóáki komandytowo-akcyjnej, którzy przed dniem, w którym spóáka komandytowo-akcyjna staáa siĊ podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, korzystali ze zwolnienia, o którym
mowa w art. 25 ust. 11–16 ustawy wymienionej w art. 1 albo w art. 44 ust. 7a–7j ustawy wymienionej w art. 2,
w zakresie dochodów uzyskiwanych jedynie z tych spóáek obowiązani są do rozliczenia tego zwolnienia na zasadach
okreĞlonych w tych przepisach. Przepisów o utracie prawa do tego zwolnienia nie stosuje siĊ.
Art. 10. Do odsetek od poĪyczek (kredytów), w przypadku których kwota udzielonej spóáce komandytowo-akcyjnej poĪyczki (kredytu) zostaáa tej spóáce faktycznie przekazana przed dniem, w którym spóáka ta staáa siĊ
podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, przepisy art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 oraz ust. 6 i 7 ustawy wymienionej w art. 1 stosuje siĊ w brzmieniu obowiązującym przed tym dniem.
Art. 11. Ustawa wchodzi w Īycie z dniem 1 stycznia 2014 r., z wyjątkiem art. 4 ust. 2, który wchodzi w Īycie po
upáywie 14 dni od dnia ogáoszenia.”;
20) art. 80 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach dziaákowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40), który stanowi:
„Art. 80. Ustawa wchodzi w Īycie z dniem 19 stycznia 2014 r.”;
21) art. 14 i art. 17 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usáug oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. poz. 312), które stanowią:
„Art. 14. 1. Przepisy ustaw zmienianych w art. 2 i art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje siĊ do
samochodów osobowych:
1) nabytych lub wytworzonych przez podatnika od dnia wejĞcia w Īycie niniejszej ustawy;
2) uĪywanych na podstawie umowy najmu, dzierĪawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej
od dnia wejĞcia w Īycie niniejszej ustawy.
2. W przypadku, o którym mowa w art. 11 ust. 2, przepisy art. 14 ust. 2 pkt 7f i ust. 2d oraz art. 23 ust. 1 pkt 43
lit. c i ust. 3c ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz art. 12 ust. 1 pkt 4g i ust. 10
oraz art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. c i ust. 7c ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje siĊ
odpowiednio.”
„Art. 17. Ustawa wchodzi w Īycie z dniem 1 kwietnia 2014 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 7 i 8, art. 4 i art. 6, które
wchodzą w Īycie z dniem 1 stycznia 2015 r.”;
22) art. 31 ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 598), który stanowi:
„Art. 31. Ustawa wchodzi w Īycie po upáywie 14 dnia od dnia ogáoszenia, z wyjątkiem:
1) art. 1 pkt 9 lit. b i d oraz pkt 40, 45–47, 49 i 50, które wchodzą w Īycie z dniem 1 lipca 2014 r.;
2) art. 1:
a) pkt 6 lit. b w zakresie art. 9 ust. 2d pkt 3,
b) pkt 9 lit. a tiret pierwsze,
c) pkt 29 w zakresie art. 36a ust. 4 pkt 1 w odniesieniu do Ochotniczych Hufców Pracy i art. 36d ust. 2 pkt 3
lit. b,
d) pkt 78 w zakresie art. 106a ust. 5 pkt 1,
e) pkt 81 lit. a w zakresie art. 109 ust. 2c,
f) pkt 81 lit. c
– które wchodzą w Īycie z dniem 1 stycznia 2015 r.;
3) art. 7 pkt 2, który wchodzi w Īycie z dniem 1 stycznia 2015 r.”.
Marszaáek Sejmu: E. Kopacz
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Zaáącznik do obwieszczenia
Marszaáka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 30 maja 2014 r. (poz. 851)

USTAWA
z dnia 15 lutego 1992 r.
o podatku dochodowym od osób prawnych 1)
Rozdziaá 1
Podmiot i przedmiot opodatkowania
Art. 1. 1. 2) Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych i spóáek kapitaáowych
w organizacji.
2. Przepisy ustawy mają równieĪ zastosowanie do jednostek organizacyjnych niemających osobowoĞci prawnej,
z wyjątkiem spóáek niemających osobowoĞci prawnej, z zastrzeĪeniem ust. 1 i 3.
3. 3) Przepisy ustawy mają równieĪ zastosowanie do:
1) spóáek komandytowo-akcyjnych mających siedzibĊ lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) spóáek niemających osobowoĞci prawnej mających siedzibĊ lub zarząd w innym paĔstwie, jeĪeli zgodnie z przepisami
prawa podatkowego tego innego paĔstwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym paĔstwie opodatkowa1

)

2

)

3

)

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroĪenia nastĊpujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy Rady 90/434/EWG z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie
w przypadku áączenia, podziaáów, wnoszenia aktywów i wymiany udziaáów, dotyczących spóáek róĪnych paĔstw czáonkowskich (Dz. Urz. UE L 225 z 20.08.1990, str.1; Polskie wydanie specjalne rozdz. 09, t. 1 str. 142);
2) dyrektywy Rady 90/435/EWG z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego
w przypadku spóáek dominujących i spóáek zaleĪnych róĪnych paĔstw czáonkowskich (Dz. Urz. UE L 225 z 20.08.1990, str. 6;
Polskie wydanie specjalne rozdz. 09, t. 1 str. 147);
3) dyrektywy Rady 2003/49/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek
oraz naleĪnoĞci licencyjnych miĊdzy powiązanymi spóákami róĪnych paĔstw czáonkowskich (Dz. Urz. UE L 157 z 26.06.2003,
str. 49; Polskie wydanie specjalne rozdz. 09, t. 1, str. 380);
4) dyrektywy Rady 2003/123/WE z dnia 22 grudnia 2003 r. zmieniającej dyrektywĊ 90/435/EWG w sprawie wspólnego systemu
opodatkowania stosowanego w przypadku spóáek dominujących i spóáek zaleĪnych róĪnych PaĔstw Czáonkowskich (Dz. Urz.
UE L 7 z 13.01.2004, str. 41; Polskie wydanie specjalne rozdz. 09, t. 2, str. 3);
5) dyrektywy Rady 2004/66/WE z dnia 26 kwietnia 2004 r. dostosowującej dyrektywy 1999/45/WE, 2002/83/WE, 2003/37/WE
i 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz dyrektywy 77/388/EWG, 91/414/EWG, 96/26/EWG, 2003/48/WE
i 2003/49/WE Rady w zakresie swobodnego przepáywu towarów, swobody Ğwiadczenia usáug, rolnictwa, polityki transportowej, opodatkowania, w nastĊpstwie przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, àotwy, Litwy, WĊgier, Malty, Polski,
Sáowenii i Sáowacji (Dz. Urz. UE L 168 z 01.05.2004, str. 35);
6) dyrektywy Rady 2004/76/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniającej dyrektywĊ 2003/49/WE w odniesieniu do moĪliwoĞci
stosowania przez niektóre PaĔstwa Czáonkowskie okresów przejĞciowych dla stosowania wspólnego systemu opodatkowania
stosowanego do odsetek oraz naleĪnoĞci licencyjnych miĊdzy powiązanymi spóákami róĪnych PaĔstw Czáonkowskich (Dz.
Urz. UE L 195 z 02.06.2004, str. 33; Polskie wydanie specjalne rozdz. 09, t. 2, str. 23);
7) dyrektywy Rady 2005/19/WE z dnia 17 lutego 2005 r. zmieniającej dyrektywĊ Rady 90/434/EWG w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku áączenia, podziaáów, wnoszenia aktywów i wymiany udziaáów, dotyczących spóáek róĪnych PaĔstw Czáonkowskich (Dz. Urz. UE L 058 z 04.03.2005, str.19);
8) dyrektywy Rady 2006/98/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowującej niektóre dyrektywy w dziedzinie opodatkowania,
w związku z przystąpieniem Buágarii i Rumunii (Dz. Urz. UE L 363 z 20.12.2006, str. 129);
9) dyrektywy Rady 2013/13/UE z dnia 13 maja 2013 r. dostosowującej niektóre dyrektywy w dziedzinie podatków w związku
z przystąpieniem Republiki Chorwacji (Dz. Urz. UE L 141 z 28.05.2013, str. 30).
Pkt 9 dodany przez art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 23 paĨdziernika 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przystąpieniem Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 1287), która weszáa w Īycie z dniem 20 listopada 2013 r.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonaĪowym (Dz. U. poz. 1387), która weszáa
w Īycie z dniem 1 stycznia 2014 r.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa w odnoĞniku 2.
2014-07-11

©Kancelaria Sejmu

s. 10/104

niu od caáoĞci swoich dochodów bez wzglĊdu na miejsce ich osiągania.
Art. 1a. 1. Podatnikami mogą byü równieĪ grupy co najmniej dwóch spóáek prawa handlowego mających osobowoĞü
prawną, które pozostają w związkach kapitaáowych, zwane dalej „podatkowymi grupami kapitaáowymi”.
2. Podatkowa grupa kapitaáowa jest podatnikiem, jeĪeli speánione są áącznie nastĊpujące warunki:
1) podatkową grupĊ kapitaáową mogą tworzyü wyáącznie spóáki z ograniczoną odpowiedzialnoĞcią lub spóáki akcyjne,
mające siedzibĊ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeĪeli:
a) przeciĊtny kapitaá zakáadowy, okreĞlony w sposób, o którym mowa w art. 16 ust. 7, przypadający na kaĪdą z tych
spóáek, jest nie niĪszy niĪ 1 000 000 zá,
b) jedna ze spóáek, zwana dalej „spóáką dominującą”, posiada bezpoĞredni 95% udziaá w kapitale zakáadowym lub
w tej czĊĞci kapitaáu zakáadowego pozostaáych spóáek, zwanych dalej „spóákami zaleĪnymi”, która na podstawie
przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji nie zostaáa nieodpáatnie lub na zasadach preferencyjnych nabyta przez
pracowników, rolników lub rybaków albo która nie stanowi rezerwy mienia Skarbu PaĔstwa na cele reprywatyzacji,
c) spóáki zaleĪne nie posiadają udziaáów w kapitale zakáadowym innych spóáek tworzących tĊ grupĊ,
d) w spóákach tych nie wystĊpują zalegáoĞci we wpáatach podatków stanowiących dochód budĪetu paĔstwa;
2) spóáka dominująca i spóáki zaleĪne zawaráy, w formie aktu notarialnego, umowĊ o utworzeniu, na okres co najmniej 3
lat podatkowych, podatkowej grupy kapitaáowej i umowa ta, zwana dalej „umową”, zostaáa zarejestrowana przez naczelnika urzĊdu skarbowego;
3) po utworzeniu podatkowej grupy kapitaáowej spóáki tworzące tĊ grupĊ speániają warunki wymienione w pkt 1 lit. a–c,
a ponadto:
a) nie korzystają ze zwolnieĔ od podatku dochodowego na podstawie odrĊbnych ustaw,
b) nie pozostają w związkach powodujących zaistnienie okolicznoĞci, o których mowa w art. 11, z podatnikami podatku dochodowego niewchodzącymi w skáad podatkowej grupy kapitaáowej;
4) podatkowa grupa kapitaáowa osiągnie za kaĪdy rok podatkowy udziaá dochodów w przychodach, okreĞlony zgodnie
z art. 7a ust. 1, w wysokoĞci co najmniej 3%.
2a. Warunek okreĞlony w ust. 2 pkt 1 lit. d uwaĪa siĊ za speániony równieĪ wtedy, gdy spóáka po przystąpieniu do podatkowej grupy kapitaáowej dokona korekty deklaracji podatkowej i ureguluje tĊ zalegáoĞü wraz z naleĪnymi odsetkami
w terminie 14 dni od dnia záoĪenia korekty deklaracji albo w terminie 14 dni od dnia dorĊczenia decyzji organu pierwszej
instancji, okreĞlającej wysokoĞü zobowiązania, ureguluje tĊ zalegáoĞü wraz z naleĪnymi odsetkami.
3. Umowa musi zawieraü co najmniej:
1)

wykaz spóáek tworzących podatkową grupĊ kapitaáową oraz wysokoĞü ich kapitaáu zakáadowego;

2)

informacjĊ o udziaáowcach (akcjonariuszach) i wysokoĞci ich udziaáu w kapitale zakáadowym w spóáce dominującej
i w spóákach zaleĪnych tworzących podatkową grupĊ kapitaáową, posiadających co najmniej 5% udziaáów (akcji)
tych spóáek;

3)

okreĞlenie czasu trwania umowy;

4)

wskazanie spóáki reprezentującej podatkową grupĊ kapitaáową w zakresie obowiązków wynikających z ustawy oraz
z przepisów Ordynacji podatkowej;

5)

okreĞlenie przyjĊtego roku podatkowego.

4. Umowa podlega zgáoszeniu przez spóákĊ, wskazaną zgodnie z ust. 3 pkt 4, do wáaĞciwego wedáug jej siedziby naczelnika urzĊdu skarbowego, co najmniej na 3 miesiące przed rozpoczĊciem roku podatkowego przyjĊtego przez podatkową
grupĊ kapitaáową. Organ ten jest wáaĞciwy w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym podatkowej grupy kapitaáowej.
5. Naczelnik urzĊdu skarbowego dokonuje, w formie decyzji, rejestracji umowy. W tej samej formie naczelnik urzĊdu
skarbowego odmówi zarejestrowania umowy, jeĪeli nie zostaną speánione warunki, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz
w ust. 3 i 4.
6. Po rejestracji umowy nie moĪe byü ona rozszerzona na inne spóáki.
7. Podatek dochodowy oraz zaliczki na ten podatek są obliczane, pobierane i wpáacane przez spóákĊ, o której mowa
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w ust. 3 pkt 4. Spóáce tej nie przysáuguje wynagrodzenie z tytuáu terminowego wpáacania podatku dochodowego od osób
prawnych naleĪnego od podatkowej grupy kapitaáowej.
8. Spóáka, o której mowa w ust. 3 pkt 4, obowiązana jest zgáosiü naczelnikowi urzĊdu skarbowego, o którym mowa
w ust. 4, wszelkie zmiany umowy oraz zmiany w kapitale zakáadowym spóáek tworzących podatkową grupĊ kapitaáową –
w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tych okolicznoĞci.
9. Do przedáuĪenia okresu funkcjonowania podatkowej grupy kapitaáowej jest wymagane zawarcie nowej umowy,
podlegającej zgáoszeniu i zarejestrowaniu przez wáaĞciwego naczelnika urzĊdu skarbowego.
10. W razie gdy w okresie obowiązywania umowy wystąpią zmiany w stanie faktycznym lub w stanie prawnym, zaleĪne od którejkolwiek ze stron umowy, które naruszają warunki uznania podatkowej grupy kapitaáowej za podatnika
podatku dochodowego, dzieĔ naruszenia któregokolwiek z tych warunków, z zastrzeĪeniem ust. 12, oznacza utratĊ statusu
podatnika oraz koniec jej roku podatkowego.
11. Zbycie udziaáów (akcji), objĊtych na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji lub w związku
z reprywatyzacją, oraz dalszy obrót tymi udziaáami (akcjami) przez ich posiadaczy nie stanowi naruszenia warunków
uznania podatkowej grupy kapitaáowej za podatnika podatku dochodowego.
12. W przypadku niezachowania warunku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, za dzieĔ utraty statusu podatnika przez podatkową grupĊ kapitaáową uznaje siĊ ostatni dzieĔ miesiąca, w którym záoĪono zeznanie podatkowe, nie póĨniej jednak niĪ
dzieĔ, na który, zgodnie z art. 27 ust. 1, przypada termin záoĪenia tego zeznania.
13. Przystąpienie do innej podatkowej grupy kapitaáowej przez którąkolwiek ze spóáek wchodzących uprzednio
w skáad grupy, która utraciáa ten status ze wzglĊdu na naruszenie warunków, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 4, nie jest
moĪliwe przed upáywem roku podatkowego spóáki, nastĊpującego po roku, w którym podatkowa grupa kapitaáowa utraciáa
prawo do uznania jej za podatnika.
14. Spóáki tworzące podatkową grupĊ kapitaáową odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania z tytuáu podatku dochodowego naleĪnego za okres obowiązywania umowy.
15. Informacje o zarejestrowaniu i wykreĞleniu podatkowej grupy kapitaáowej podlegają ogáoszeniu w Monitorze Są
dowym i Gospodarczym.
Art. 2. 1. Przepisów ustawy nie stosuje siĊ do:
1)

przychodów z dziaáalnoĞci rolniczej, z wyjątkiem dochodów z dziaáów specjalnych produkcji rolnej, chyba Īe ustalenie przychodów jest wymagane dla celów okreĞlenia dochodów wolnych od podatku dochodowego na podstawie
art. 17 ust. 1 pkt 4e;

2)

przychodów z gospodarki leĞnej w rozumieniu ustawy o lasach;

3)

przychodów wynikających z czynnoĞci, które nie mogą byü przedmiotem prawnie skutecznej umowy;

4) 4) przychodów (dochodów) przedsiĊbiorcy Īeglugowego opodatkowanych na zasadach wynikających z ustawy z dnia
24 sierpnia 2006 r. o podatku tonaĪowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 511), z zastrzeĪeniem art. 9 ust. 1a.
2. DziaáalnoĞcią rolniczą w rozumieniu ust. 1 pkt 1 jest dziaáalnoĞü polegająca na wytwarzaniu produktów roĞlinnych
lub zwierzĊcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z wáasnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym równieĪ
produkcja materiaáu siewnego, szkóákarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa,
szklarniowa i pod folią, produkcja roĞlin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiaáu
zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów uĪytkowych, produkcja zwierzĊca typu przemysáowo-fermowego oraz hodowla
ryb, a takĪe dziaáalnoĞü, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roĞlin, w trakcie których
nastĊpuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:
1)

miesiąc – w przypadku roĞlin,

2)

16 dni – w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gĊsi i kaczek,

3)

6 tygodni – w przypadku pozostaáego drobiu rzeĨnego,

4

)

W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonaĪowym oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. poz. 1540), która weszáa w Īycie z dniem 1 stycznia 2013 r.
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2 miesiące – w przypadku pozostaáych zwierząt

– licząc od dnia nabycia.
3. Dziaáami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roĞlin „in vitro”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeĨnego i nieĞnego, wylĊgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dĪdĪownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.
4. Ilekroü w ustawie jest mowa o gospodarstwie rolnym, oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów
ustawy o podatku rolnym.
5. Nie stanowią dziaáów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkoĞci okreĞlonych w zaáączniku nr 2.
6. JeĪeli rozmiary dziaáów specjalnych produkcji rolnej przekraczają wielkoĞci okreĞlone w zaáączniku nr 2, opodatkowaniu podlegają dochody uzyskane w roku podatkowym z caáej powierzchni upraw lub wszystkich jednostek produkcji.
Art. 3. 1. Podatnicy, jeĪeli mają siedzibĊ lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi
podatkowemu od caáoĞci swoich dochodów, bez wzglĊdu na miejsce ich osiągania.
2. Podatnicy, jeĪeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi
podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 4. Za terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu ustawy, uwaĪa siĊ równieĪ znajdującą siĊ poza morzem
terytorialnym wyáączną strefĊ ekonomiczną, w której Rzeczpospolita Polska na podstawie prawa wewnĊtrznego i zgodnie
z prawem miĊdzynarodowym wykonuje prawa odnoszące siĊ do badania i eksploatacji dna morskiego i jego podglebia
oraz ich zasobów naturalnych.
Art. 4a. Ilekroü w ustawie jest mowa o:
1)

inwestycjach – oznacza to Ğrodki trwaáe w budowie w rozumieniu ustawy z dnia 29 wrzeĞnia 1994 r.
o rachunkowoĞci (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 i 613), zwanej dalej „ustawą o rachunkowoĞci”;

2)

skáadnikach majątkowych – oznacza to aktywa w rozumieniu ustawy o rachunkowoĞci, pomniejszone o przejĊte
dáugi funkcjonalnie związane z prowadzoną dziaáalnoĞcią gospodarczą zbywcy, o ile dáugi te nie zostaáy uwzglĊdnione w cenie nabycia, o której mowa w art. 16g ust. 3;

3)

przedsiĊbiorstwie – oznacza to przedsiĊbiorstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;

4)

zorganizowanej czĊĞci przedsiĊbiorstwa – oznacza to organizacyjnie i finansowo wyodrĊbniony w istniejącym przedsiĊbiorstwie zespóá skáadników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji
okreĞlonych zadaĔ gospodarczych, który zarazem mógáby stanowiü niezaleĪne przedsiĊbiorstwo samodzielnie realizujące te zadania;

5)

programie restrukturyzacji na podstawie odrĊbnych ustaw – oznacza to restrukturyzacjĊ na podstawie ustaw:
a) z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa wĊgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych (Dz. U. Nr 162, poz. 1112, z póĨn.
zm. 5)) 6),
b) z dnia 7 paĨdziernika 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysáowego potencjaáu obronnego i modernizacji
technicznej Siá Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 83, poz. 932, z póĨn. zm. 7)),
c) z dnia 14 lipca 2000 r. o restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki (Dz. U. Nr 74, poz. 856 oraz z 2003 r.
Nr 175, poz. 1693),
d) z dnia 8 wrzeĞnia 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiĊbiorstwa paĔstwowego „Polskie Koleje PaĔstwowe” (Dz. U. Nr 84, poz. 948, z póĨn. zm. 8)),

5

)

6

)

7

)

8

)

Zmiany wymienionej ustawy zostaáy ogáoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 41 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 216, poz. 1826
i Nr 238, poz. 2020, z 2003 r. Nr 90, poz. 844 oraz z 2005 r. Nr 250, poz. 2117.
Ustawa utraciáa moc z dniem 26 grudnia 2003 r. na podstawie art. 55 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa wĊgla kamiennego w latach 2003–2006 (Dz. U. Nr 210, poz. 2037), która weszáa w Īycie z dniem 26 grudnia 2003 r.
Zmiany wymienionej ustawy zostaáy ogáoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 119, poz. 1250, z 2001 r. Nr 76, poz. 805 i Nr 100,
poz. 1080, z 2002 r. Nr 240, poz. 2053, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 120, poz. 1252 i Nr 123, poz. 1291 oraz z 2006 r. Nr 220,
poz. 1600.
Zmiany wymienionej ustawy zostaáy ogáoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 205,
poz. 1730 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 6, poz. 63, Nr 80, poz. 720 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 120,
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e) z dnia 24 sierpnia 2001 r. o restrukturyzacji hutnictwa Īelaza i stali (Dz. U. Nr 111, poz. 1196, z póĨn. zm. 9)),
f) z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakáadów opieki zdrowotnej (Dz.
U. Nr 78, poz. 684, z póĨn. zm. 10));
6)

urzĊdzie skarbowym – rozumie siĊ przez to urząd skarbowy, którym kieruje wáaĞciwy dla podatnika naczelnik urzĊdu
skarbowego;

7)

ustawie o podatku od towarów i usáug – oznacza to ustawĊ z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usáug
(Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z póĨn. zm. 11));

8)

ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym – oznacza to ustawĊ z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, z póĨn. zm. 12));

9)

(uchylony); 13)

9a) 14 ) samochodzie osobowym – oznacza to pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym
o dopuszczalnej masie caákowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie wiĊcej
niĪ 9 osób áącznie z kierowcą, z wyjątkiem:
a) pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeĔ, który oddzielony jest od czĊĞci przeznaczonej do przewozu áadunków Ğcianą lub trwaáą przegrodą:
– klasyfikowanego na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub
– z otwartą czĊĞcią przeznaczoną do przewozu áadunków,
b) pojazdu samochodowego, który posiada kabinĊ kierowcy z jednym rzĊdem siedzeĔ i nadwozie przeznaczone do
przewozu áadunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,
c) pojazdu specjalnego, jeĪeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, Īe dany
pojazd jest pojazdem specjalnym, i jeĪeli speánione są równieĪ warunki zawarte w odrĊbnych przepisach, okreĞlone dla nastĊpujących przeznaczeĔ:
–

agregat elektryczny/spawalniczy,

–

do prac wiertniczych,

–

koparka, koparko-spycharka,

–

áadowarka,

–

podnoĞnik do prac konserwacyjno-montaĪowych,

–

Īuraw samochodowy,

d) pojazdu samochodowego okreĞlonego w przepisach wydanych na podstawie art. 86a ust. 16 ustawy o podatku od
towarów i usáug;
10)
maáym podatniku – oznacza to podatnika, u którego wartoĞü przychodu ze sprzedaĪy (wraz z kwotą naleĪnego
podatku od towarów i usáug) nie przekroczyáa w poprzednim roku podatkowym wyraĪonej w záotych kwoty odpowiadają
cej równowartoĞci 1 200 000 euro; przeliczenia kwot wyraĪonych w euro dokonuje siĊ wedáug Ğredniego kursu euro ogáaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzieĔ roboczy paĨdziernika poprzedniego roku podatkowego,
poz. 1252, z 2005 r. Nr 157, poz. 1315 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 12, poz. 63 i Nr 157, poz. 1119, z 2008 r. Nr 97, poz. 624,
Nr 193, poz. 1196 i Nr 206, poz. 1289, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, z 2010 r. Nr 108, poz. 686 i Nr 247, poz. 1651 oraz z 2011 r. Nr 168,
poz. 1002.
9

)

10

)

11

)

12

)

13

)

14

)

Zmiany wymienionej ustawy zostaáy ogáoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 56, poz. 495, Nr 90, poz. 844 i Nr 139, poz. 1325, z 2004 r.
Nr 12, poz. 102 i Nr 120, poz. 1252, z 2005 r. Nr 167, poz. 1398 i Nr 184, poz. 1539 oraz z 2007 r. Nr 50, poz. 331.
Zmiany wymienionej ustawy zostaáy ogáoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 971, z 2007 r. Nr 158, poz. 1104, z 2008 r. Nr 192,
poz. 1181, z 2009 r. Nr 65, poz. 545 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2011 r. Nr 232, poz. 1378.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaáy ogáoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r.
poz. 35, 1027 i 1608 oraz z 2014 r. poz. 312.
Zmiany wymienionej ustawy zostaáy ogáoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r.
poz. 1342.
Przez art. 3 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o rachunkowoĞci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 102, poz. 585, z 2012 r. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1027), która weszáa w Īycie z dniem 2 czerwca 2011 r.; wszedá w Īycie
z dniem 18 maja 2011 r., z mocą od dnia 1 stycznia 2011 r.
Dodany przez art. 3 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa w odnoĞniku 13; w brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7
lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usáug oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 312), która weszáa
w Īycie z dniem 1 kwietnia 2014 r.
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w zaokrągleniu do 1000 zá;
11) zagranicznym zakáadzie – oznacza to:
a) staáą placówkĊ, poprzez którą podmiot mający siedzibĊ lub zarząd na terytorium jednego paĔstwa wykonuje caá
kowicie lub czĊĞciowo dziaáalnoĞü na terytorium innego paĔstwa, a w szczególnoĞci oddziaá, przedstawicielstwo,
biuro, fabrykĊ, warsztat albo miejsce wydobywania bogactw naturalnych,
b) plac budowy, budowĊ, montaĪ lub instalacjĊ, prowadzone na terytorium jednego paĔstwa przez podmiot mający
siedzibĊ lub zarząd na terytorium innego paĔstwa,
c) osobĊ, która w imieniu i na rzecz podmiotu mającego siedzibĊ lub zarząd na terytorium jednego paĔstwa dziaáa na
terytorium innego paĔstwa, jeĪeli osoba ta ma peánomocnictwo do zawierania w jego imieniu umów
i peánomocnictwo to faktycznie wykonuje
– chyba Īe umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, stanowi inaczej;
12) certyfikacie rezydencji – oznacza to zaĞwiadczenie o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowych wydane
przez wáaĞciwy organ administracji podatkowej paĔstwa miejsca siedziby podatnika;
13) ubezpieczycielu – rozumie siĊ przez to zakáad ubezpieczeĔ albo zakáad reasekuracji prowadzący dziaáalnoĞü na podstawie przepisów o dziaáalnoĞci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
14) spóáce niebĊdącej osobą prawną – oznacza to spóákĊ niebĊdącą podatnikiem podatku dochodowego;
15) 15) rachunku zbiorczym – oznacza to rachunek zbiorczy w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94 i 586);
16) 16) udziale (akcji) – oznacza to równieĪ ogóá praw i obowiązków wspólnika w spóáce, o której mowa w art. 1 ust. 3;
17)16) wspólniku – oznacza to równieĪ akcjonariusza;
18)16) kapitale zakáadowym – oznacza to równieĪ kapitaá podstawowy spóáki, o której mowa w art. 1 ust. 3;
19)16) udziale w zyskach osób prawnych – oznacza to równieĪ udziaá w zyskach spóáek, o których mowa w art. 1 ust. 3;
20)16) objĊciu udziaáu (akcji) – oznacza to równieĪ uzyskanie przez wspólnika spóáki, o której mowa w art. 1 ust. 3, ogóáu
praw i obowiązków wspólnika w tej spóáce;
21)16) spóáce – oznacza to spóákĊ bĊdącą podatnikiem.
Art. 4b. (uchylony). 17)
Art. 4c. 18) Speánienie wymagaĔ dla pojazdów samochodowych okreĞlonych w:
1)

art. 4a pkt 9a lit. a i b stwierdza siĊ na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okrĊ
gową stacjĊ kontroli pojazdów, potwierdzonego zaĞwiadczeniem wydanym przez tĊ stacjĊ, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotacjĊ o speánieniu tych wymagaĔ;

2)

art. 4a pkt 9a lit. c stwierdza siĊ na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Art. 5. 1. 19) Przychody z udziaáu w spóáce niebĊdącej osobą prawną, ze wspólnej wáasnoĞci, wspólnego przedsiĊwziĊ
cia, wspólnego posiadania lub wspólnego uĪytkowania rzeczy lub praw majątkowych áączy siĊ z przychodami kaĪdego
wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziaáu w zysku (udziaáu). W przypadku braku przeciwnego dowodu
przyjmuje siĊ, Īe prawa do udziaáu w zysku (udziaáu) są równe.
2. Zasady wyraĪone w ust. 1 stosuje siĊ odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnieĔ i ulg podatkowych oraz obniĪenia dochodu, podstawy opodatko15

) Dodany przez art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 16 wrzeĞnia 2011 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 234, poz. 1391), która weszáa w Īycie z dniem 1 stycznia 2012 r.
16
) Dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoĞniku 2.
17
) Przez art. 3 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoĞniku 13; wszedá w Īycie z dniem 18 maja 2011 r., z mocą od dnia 1 stycznia
2011 r.
18
) Dodany przez art. 3 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnoĞniku 13; w brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 2 ustawy wymienionej
jako druga w odnoĞniku 14.
19
) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. a ustawy, o której mowa w odnoĞniku 2.
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wania lub podatku.
3. 20) JeĪeli dziaáalnoĞü gospodarczą prowadzi spóáka niebĊdąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziaáu w takiej
spóáce, okreĞlone na podstawie ust. 1, uznaje siĊ za przychody z dziaáalnoĞci gospodarczej.
Art. 6. 1. Zwalnia siĊ od podatku:
1)

Skarb PaĔstwa;

2)

Narodowy Bank Polski;

3)

jednostki budĪetowe;

4)

paĔstwowe fundusze celowe, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2013 r. poz. 885, z póĨn. zm. 21));

4a) Narodowy Fundusz Ochrony ĝrodowiska i Gospodarki Wodnej;
4b) wojewódzkie fundusze ochrony Ğrodowiska i gospodarki wodnej;
5)

przedsiĊbiorstwa miĊdzynarodowe i inne jednostki gospodarcze utworzone przez organ administracji paĔstwowej
wspólnie z innymi paĔstwami na podstawie porozumienia lub umowy, chyba Īe porozumienia te lub umowy stanowią inaczej;

6)

jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dochodów okreĞlonych w przepisach ustawy o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego;

7)

AgencjĊ Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;

8)

(uchylony);

9)

AgencjĊ Rynku Rolnego;

10) fundusze inwestycyjne dziaáające na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 157);
10a) instytucje wspólnego inwestowania posiadające siedzibĊ w innym niĪ Rzeczpospolita Polska paĔstwie czáonkowskim
Unii Europejskiej lub w innym paĔstwie naleĪącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które speániają áącznie nastĊpujące warunki:
a) podlegają w paĔstwie, w którym mają siedzibĊ, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od caáoĞci swoich dochodów, bez wzglĊdu na miejsce ich osiągania,
b) 22) wyáącznym przedmiotem ich dziaáalnoĞci jest zbiorowe lokowanie Ğrodków pieniĊĪnych, zebranych w drodze
publicznego lub niepublicznego proponowania nabycia ich tytuáów uczestnictwa, w papiery wartoĞciowe, instrumenty rynku pieniĊĪnego i inne prawa majątkowe,
c)22) prowadzą swoją dziaáalnoĞü na podstawie zezwolenia wáaĞciwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym
paĔstwa, w którym mają siedzibĊ, albo prowadzenie przez nie dziaáalnoĞci wymaga zawiadomienia wáaĞciwych
organów nadzoru nad rynkiem finansowym paĔstwa, w którym mają siedzibĊ, w przypadku gdy:
– prowadzą swoją dziaáalnoĞü w formie instytucji wspólnego inwestowania typu zamkniĊtego oraz
– zgodnie z dokumentami zaáoĪycielskimi ich tytuáy uczestnictwa nie są oferowane w drodze oferty publicznej ani
dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu oraz mogą
byü nabywane takĪe przez osoby fizyczne wyáącznie gdy osoby te dokonają jednorazowego nabycia tytuáów
uczestnictwa o wartoĞci nie mniejszej niĪ 40 000 euro,
d)22) ich dziaáalnoĞü podlega bezpoĞredniemu nadzorowi wáaĞciwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym
paĔstwa, w którym mają siedzibĊ,
e) posiadają depozytariusza przechowującego aktywa tej instytucji,
f) 23) zarządzane są przez podmioty, które prowadzą swoją dziaáalnoĞü na podstawie zezwolenia wáaĞciwych organów
20

) Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. b ustawy, o której mowa w odnoĞniku 2.
) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaáy ogáoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379.
22
) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 wrzeĞnia 2011 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 234, poz. 1389), która weszáa w Īycie z dniem 4 grudnia 2011 r.
23
) Dodana przez art. 2 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoĞniku 22.
21
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nadzoru nad rynkiem finansowym paĔstwa, w którym podmioty te mają siedzibĊ;
11) fundusze emerytalne utworzone na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;
11a) podatników posiadających siedzibĊ w innym niĪ Rzeczpospolita Polska paĔstwie czáonkowskim Unii Europejskiej
lub w innym paĔstwie naleĪącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego prowadzących program emerytalny,
w zakresie dochodów związanych z gromadzeniem oszczĊdnoĞci na cele emerytalne, którzy speániają áącznie nastĊpujące
warunki:
a) podlegają w paĔstwie, w którym mają siedzibĊ, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od caáoĞci swoich dochodów, bez wzglĊdu na miejsce ich osiągania,
b) prowadzą swoją dziaáalnoĞü na podstawie zezwolenia wáaĞciwych wáadz paĔstwa, w którym mają siedzibĊ,
c) ich dziaáalnoĞü podlega nadzorowi wáaĞciwych wáadz paĔstwa, w którym mają siedzibĊ,
d) posiadają depozytariusza prowadzącego rejestr aktywów tych podatników,
e) przedmiotem ich dziaáalnoĞci jest wyáącznie gromadzenie Ğrodków pieniĊĪnych i ich lokowanie,
z przeznaczeniem na wypáatĊ uczestnikom programu emerytalnego po osiągniĊciu przez nich wieku emerytalnego;
12) Zakáad UbezpieczeĔ Spoáecznych, o którym mowa w ustawie z dnia 13 paĨdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeĔ spoáecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, z póĨn. zm. 24));
12a) 25) Fundusz Rezerwy Demograficznej, o którym mowa w ustawie z dnia 13 paĨdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeĔ spoáecznych;
13) AgencjĊ NieruchomoĞci Rolnych;
14) (uchylony);
15) AgencjĊ Rezerw Materiaáowych.
2. (uchylony).
3. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 10a i 11a, stosuje siĊ pod warunkiem istnienia podstawy prawnej, wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innej ratyfikowanej umowy miĊdzynarodowej, której stroną
jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego paĔ
stwa, w którym podatnik ma siedzibĊ.
Art. 7. 1. Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez wzglĊdu na rodzaj Ĩródeá przychodów, z jakich dochód ten zostaá osiągniĊty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania
jest przychód.
2. Dochodem jest, z zastrzeĪeniem art. 10 i 11, nadwyĪka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągniĊta
w roku podatkowym; jeĪeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumĊ przychodów, róĪnica jest stratą.
3. Przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawĊ opodatkowania nie uwzglĊdnia siĊ:
1)

przychodów ze Ĩródeá przychodów poáoĪonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeĪeli dochody z tych Ĩródeá nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo są wolne od podatku;

2)

przychodów wymienionych w art. 21 i 22, przy czym w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, prowadzących dziaáalnoĞü poprzez poáoĪony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakáad uwzglĊdnia siĊ
przychody wymienione w art. 21, jeĪeli związane są z dziaáalnoĞcią zakáadu;

3)

kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w pkt 1 i 2, przy czym w przypadku podatników, o których mowa
w art. 3 ust. 2, prowadzących dziaáalnoĞü poprzez poáoĪony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakáad uwzglĊdnia siĊ koszty uzyskania przychodów wymienionych w art. 21, jeĪeli przychody te zostaáy uwzglĊdnione przez podatnika przy ustalaniu dochodu przypadającego na zagraniczny zakáad;

24

) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaáy ogáoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1623, 1650 i 1717 oraz z 2014 r.
poz. 567 i 598.
25
) Dodany przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 178, poz. 1059), która weszáa w Īycie z dniem 1 stycznia 2012 r.; wszedá
w Īycie z dniem 29 sierpnia 2011 r.; stosuje siĊ od dnia 1 stycznia 2010 r. zgodnie z art. 3 tej ustawy.
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4) 26) strat przedsiĊbiorców przeksztaácanych, áączonych, przejmowanych lub dzielonych – w razie przeksztaácenia formy
prawnej, áączenia lub podziaáu przedsiĊbiorców, z wyjątkiem przeksztaácenia spóáki w inną spóákĊ;
5) strat przedsiĊbiorstw paĔstwowych przejmowanych lub nabywanych na podstawie przepisów o komercjalizacji
i prywatyzacji;
6) 27) strat instytucji kredytowej związanych z dziaáalnoĞcią oddziaáu tej instytucji, którego skáadniki majątkowe zostaáy
wniesione do spóáki tytuáem wkáadu niepieniĊĪnego na utworzenie banku na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z póĨn. zm. 28)).
4. 29) Przy ustalaniu straty nie uwzglĊdnia siĊ przychodów i kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 3,
a w razie przeksztaácenia formy prawnej, áączenia lub podziaáu przedsiĊbiorców, takĪe straty przedsiĊbiorców przeksztaá
canych, áączonych, przejmowanych lub dzielonych, z wyjątkiem spóáek przeksztaáconych w inne spóáki.
4a. 30) Przy ustalaniu straty nie uwzglĊdnia siĊ równieĪ strat przedsiĊbiorstw paĔstwowych przejmowanych lub nabywanych na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji oraz strat instytucji kredytowej związanych
z dziaáalnoĞcią oddziaáu tej instytucji, którego skáadniki majątkowe zostaáy wniesione do spóáki tytuáem wkáadu niepieniĊĪnego na utworzenie banku na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.
5. O wysokoĞü straty, o której mowa w ust. 2, poniesionej w roku podatkowym moĪna obniĪyü dochód w najbliĪszych
kolejno po sobie nastĊpujących piĊciu latach podatkowych, z tym Īe wysokoĞü obniĪenia w którymkolwiek z tych lat nie
moĪe przekroczyü 50% kwoty tej straty.
Art. 7a. 1. W podatkowych grupach kapitaáowych przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym, obliczanym
zgodnie z art. 19, jest osiągniĊty w roku podatkowym dochód stanowiący nadwyĪkĊ sumy dochodów wszystkich spóáek
tworzących grupĊ nad sumą ich strat. JeĪeli za rok podatkowy suma strat przekracza sumĊ dochodów spóáek, róĪnica stanowi stratĊ podatkowej grupy kapitaáowej. Dochody i straty spóáek oblicza siĊ zgodnie z art. 7 ust. 1–3.
2. Straty, o której mowa w ust. 1, poniesionej przez podatkową grupĊ kapitaáową nie pokrywa siĊ z dochodu poszczególnych spóáek w razie upáywu okresu obowiązywania umowy lub po utracie statusu podatkowej grupy kapitaáowej,
z przyczyn okreĞlonych w art. 1a ust. 10.
3. Z dochodu podatkowej grupy kapitaáowej nie pokrywa siĊ strat spóáek wchodzących w skáad grupy, poniesionych
przez nie w okresie przed powstaniem grupy.
Art. 8. 1. Rokiem podatkowym, z zastrzeĪeniem ust. 2, 2a, 3 i 6, jest rok kalendarzowy, chyba Īe podatnik postanowi
inaczej w statucie albo w umowie spóáki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych
podatników i zawiadomi o tym wáaĞciwego naczelnika urzĊdu skarbowego; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesiĊcy kalendarzowych.
2. W przypadku podjĊcia po raz pierwszy dziaáalnoĞci, pierwszy rok podatkowy trwa od dnia rozpoczĊcia dziaáalnoĞci
do koĔca roku kalendarzowego albo do ostatniego dnia wybranego roku podatkowego, nie dáuĪej jednak niĪ dwanaĞcie
kolejnych miesiĊcy kalendarzowych.
2a. W przypadku podjĊcia po raz pierwszy dziaáalnoĞci w drugiej poáowie roku kalendarzowego i wybrania roku podatkowego pokrywającego siĊ z rokiem kalendarzowym, pierwszy rok podatkowy moĪe trwaü od dnia rozpoczĊcia dziaáalnoĞci do koĔca roku kalendarzowego nastĊpującego po roku, w którym rozpoczĊto dziaáalnoĞü.
3. W razie zmiany roku podatkowego, za pierwszy po zmianie rok podatkowy uwaĪa siĊ okres od pierwszego miesiąca
nastĊpującego po zakoĔczeniu poprzedniego roku podatkowego do koĔca roku podatkowego nowo przyjĊtego. Okres ten
nie moĪe byü krótszy niĪ dwanaĞcie i dáuĪszy niĪ dwadzieĞcia trzy kolejne miesiące kalendarzowe.
4. Zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, naleĪy dokonaü najpóĨniej w terminie 30 dni, licząc od dnia zakoĔczenia
ostatniego roku podatkowego.
26

) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 lit. a ustawy, o której mowa w odnoĞniku 2.
) Dodany przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.
U. Nr 134, poz. 781), która weszáa w Īycie z dniem 14 lipca 2011 r.
28
) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaáy ogáoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1385 i 1529, z 2013 r. poz. 777, 1036,
1289 i 1567 oraz z 2014 r. poz. 586.
29
) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 lit. b ustawy, o której mowa w odnoĞniku 2.
30
) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoĞniku 27.
27
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5. Osoby prawne i jednostki organizacyjne, które nie byáy dotychczas podatnikami w rozumieniu ustawy, dokonują
zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia rozpoczĊcia dziaáalnoĞci.
6. JeĪeli z odrĊbnych przepisów wynika obowiązek zamkniĊcia ksiąg rachunkowych (sporządzenia bilansu) przed
upáywem przyjĊtego przez podatnika roku podatkowego, za rok podatkowy uwaĪa siĊ okres od pierwszego dnia miesiąca
nastĊpującego po zakoĔczeniu poprzedniego roku podatkowego do dnia zamkniĊcia ksiąg rachunkowych. W tym przypadku za nastĊpny rok podatkowy uwaĪa siĊ okres od dnia otwarcia ksiąg rachunkowych do koĔca przyjĊtego przez podatnika roku podatkowego.
7. Przepisy ust. 1–5 stosuje siĊ odpowiednio do podatkowych grup kapitaáowych. Dla poszczególnych spóáek tworzą
cych grupĊ:
1) dzieĔ poprzedzający początek roku podatkowego przyjĊtego przez grupĊ jest dniem koĔczącym rok podatkowy tych
spóáek;
2) dzieĔ nastĊpujący po dniu, w którym upáynąá okres obowiązywania umowy lub w którym grupa utraciáa status podatkowej grupy kapitaáowej, jest dniem rozpoczynającym rok podatkowy tych spóáek.
Art. 9. 1. Podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrĊbnymi przepisami,
w sposób zapewniający okreĞlenie wysokoĞci dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokoĞci naleĪnego podatku
za rok podatkowy, a takĪe do uwzglĊdnienia w ewidencji Ğrodków trwaáych oraz wartoĞci niematerialnych i prawnych
informacji niezbĊdnych do obliczenia wysokoĞci odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 16a–16m.
1a. 31) Podatnicy bĊdący przedsiĊbiorcami Īeglugowymi w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonaĪowym, prowadzący dziaáalnoĞü opodatkowaną podatkiem tonaĪowym oraz inną dziaáalnoĞü opodatkowaną podatkiem
dochodowym są obowiązani w ewidencji, o której mowa w ust. 1, wyodrĊbniü przychody i związane z nimi koszty na
poszczególne rodzaje dziaáalnoĞci podlegającej opodatkowaniu podatkiem tonaĪowym i podatkiem dochodowym.
2. JeĪeli ustalenie dochodu (straty) w sposób okreĞlony w ust. 1 nie jest moĪliwe, dochód (stratĊ) ustala siĊ w drodze
oszacowania.
2a. W przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, obowiązanych do prowadzenia ewidencji rachunkowej
wymienionej w ust. 1, gdy okreĞlenie dochodu na ich podstawie nie jest moĪliwe, dochód okreĞla siĊ w drodze oszacowania, z zastosowaniem wskaĨnika dochodu w stosunku do przychodu w wysokoĞci:
1) 5% – z dziaáalnoĞci w zakresie handlu hurtowego lub detalicznego;
2) 10% – z dziaáalnoĞci budowlanej lub montaĪowej albo w zakresie usáug transportowych;
3) 60% – z dziaáalnoĞci w zakresie poĞrednictwa, jeĪeli wynagrodzenie jest okreĞlone w formie prowizji;
4) 80% – z dziaáalnoĞci w zakresie usáug adwokackich lub rzeczoznawstwa;
5) 20% – z pozostaáych Ĩródeá przychodów.
2b. Przez dziaáalnoĞü w zakresie handlu hurtowego lub detalicznego, o której mowa w ust. 2a pkt 1, wykonywaną na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, rozumie siĊ odpáatne zbycie towarów polskim odbiorcom bez wzglĊdu na miejsce zawarcia umowy.
2c. Przepisów ust. 2a i 2b nie stosuje siĊ, jeĪeli umowa w sprawie zapobieĪenia podwójnemu opodatkowaniu, której
Rzeczpospolita Polska jest stroną, zawarta z krajem, na terytorium którego podatnik ma siedzibĊ lub miejsce zamieszkania, stanowi inaczej.
3. Minister wáaĞciwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, moĪe wprowadziü obowiązek dokonywania spisu z natury niektórych towarów w przypadku zmiany ich ceny.
Art. 9a. 1. Podatnicy dokonujący transakcji z podmiotami powiązanymi z tymi podatnikami – w rozumieniu art. 11
ust. 1 i 4 – lub transakcji, w związku z którymi zapáata naleĪnoĞci wynikających z takich transakcji dokonywana jest bezpoĞrednio lub poĞrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibĊ lub zarząd na terytorium lub w kraju
stosującym szkodliwą konkurencjĊ podatkową, są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej takiej (takich)
31

) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoĞniku 4.
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transakcji, obejmującej:
1) okreĞlenie funkcji, jakie speániaü bĊdą podmioty uczestniczące w transakcji (uwzglĊdniając uĪyte aktywa
i podejmowane ryzyko);
2) okreĞlenie wszystkich przewidywanych kosztów związanych z transakcją oraz formĊ i termin zapáaty;
3) metodĊ i sposób kalkulacji zysków oraz okreĞlenie ceny przedmiotu transakcji;
4) okreĞlenie strategii gospodarczej oraz innych dziaáaĔ w jej ramach – w przypadku gdy na wartoĞü transakcji miaáa
wpáyw strategia przyjĊta przez podmiot;
5) wskazanie innych czynników – w przypadku gdy w celu okreĞlenia wartoĞci przedmiotu transakcji przez podmioty
uczestniczące w transakcji uwzglĊdnione zostaáy te inne czynniki;
6) okreĞlenie oczekiwanych przez podmiot obowiązany do sporządzenia dokumentacji korzyĞci związanych
z uzyskaniem ĞwiadczeĔ – w przypadku umów dotyczących ĞwiadczeĔ (w tym usáug) o charakterze niematerialnym.
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, obejmuje transakcjĊ lub transakcje miĊdzy podmiotami powiązanymi,
w których áączna kwota (lub jej równowartoĞü) wynikająca z umowy lub rzeczywiĞcie zapáacona w roku podatkowym
áączna kwota wymagalnych w roku podatkowym ĞwiadczeĔ przekracza równowartoĞü:
1) 100 000 euro – jeĪeli wartoĞü transakcji nie przekracza 20% kapitaáu zakáadowego, okreĞlonego zgodnie z art. 16
ust. 7, albo
2) 30 000 euro – w przypadku Ğwiadczenia usáug, sprzedaĪy lub udostĊpnienia wartoĞci niematerialnych i prawnych, albo
3) 50 000 euro – w pozostaáych przypadkach.
3. Obowiązek sporządzenia dokumentacji, o którym mowa w ust. 1, obejmuje równieĪ transakcjĊ, w związku z którą
zapáata naleĪnoĞci wynikająca z takiej transakcji dokonywana jest bezpoĞrednio lub poĞrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibĊ lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencjĊ podatkową,
jeĪeli áączna kwota (lub jej równowartoĞü) wynikająca z umowy lub rzeczywiĞcie zapáacona w roku podatkowym áączna
kwota wymagalnych w roku podatkowym ĞwiadczeĔ przekracza równowartoĞü 20 000 euro.
4. Na Īądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnicy są obowiązani do przedáoĪenia dokumentacji, o której mowa w ust. 1–3, w terminie 7 dni od dnia dorĊczenia Īądania tej dokumentacji przez te organy.
5. WyraĪone w euro wielkoĞci, o których mowa w ust. 2 i 3, przelicza siĊ na walutĊ polską po Ğrednim kursie ogáaszanym przez Narodowy Bank Polski, obowiązującym w ostatnim dniu roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy,
w którym zostaáa zawarta transakcja objĊta obowiązkiem, o którym mowa w ust. 1.
5a. Przepisy ust. 1–5 stosuje siĊ odpowiednio do podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, prowadzących dziaáalnoĞü poprzez poáoĪony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakáad.
6. Minister wáaĞciwy do spraw finansów publicznych okreĞli, w drodze rozporządzenia, wykaz krajów i terytoriów,
stosujących szkodliwą konkurencjĊ podatkową. Sporządzając wykaz krajów i terytoriów, minister wáaĞciwy do spraw
finansów publicznych uwzglĊdnia w szczególnoĞci treĞü ustaleĔ w tym zakresie podjĊtych przez OrganizacjĊ Wspóápracy
Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
Art. 9b. 1. Podatnicy ustalają róĪnice kursowe na podstawie:
1)

art. 15a, albo

2)

przepisów o rachunkowoĞci, pod warunkiem Īe w okresie, o którym mowa w ust. 3, sporządzane przez podatników
sprawozdania finansowe bĊdą badane przez podmioty uprawnione do ich badania.

2. Podatnicy, którzy wybrali metodĊ, o której mowa w ust. 1 pkt 2, zaliczają odpowiednio do przychodów lub kosztów
uzyskania przychodów ujĊte w ksiĊgach rachunkowych róĪnice kursowe z tytuáu transakcji walutowych i wynikające
z dokonanej wyceny skáadników aktywów i pasywów wyraĪonych w walucie obcej, a takĪe wyceny pozabilansowych pozycji w walutach obcych. Wycena ta dla celów podatkowych powinna byü dokonywana na ostatni dzieĔ kaĪdego miesiąca i na
ostatni dzieĔ roku podatkowego lub na ostatni dzieĔ kwartaáu i na ostatni dzieĔ roku podatkowego albo tylko na ostatni dzieĔ
roku podatkowego, z tym Īe wybrany termin wyceny musi byü stosowany przez peány rok podatkowy i nie moĪe byü zmieniany.
3. W przypadku wyboru metody, o której mowa w ust. 1 pkt 2, podatnicy mają obowiązek stosowaü tĊ metodĊ przez
okres nie krótszy niĪ trzy lata podatkowe, licząc od początku roku podatkowego, w którym zostaáa przyjĊta ta metoda,
z tym Īe podatnicy mają obowiązek w terminie do koĔca pierwszego miesiąca roku podatkowego, a w przypadku podat2014-07-11
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ników rozpoczynających dziaáalnoĞü – w terminie 30 dni od dnia jej rozpoczĊcia, zawiadomiü w formie pisemnej wáaĞciwego naczelnika urzĊdu skarbowego o wyborze tej metody.
4. W przypadku rezygnacji ze stosowania metody ustalania róĪnic kursowych, o której mowa w ust. 1 pkt 2, podatnicy
są obowiązani zawiadomiü w formie pisemnej wáaĞciwego naczelnika urzĊdu skarbowego w terminie do koĔca roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, w którym zamierzają zrezygnowaü ze stosowania tej metody. Rezygnacja
moĪe nastąpiü po upáywie okresu, o którym mowa w ust. 3.
5. W przypadku wyboru metody ustalania róĪnic kursowych, o której mowa w ust. 1 pkt 2, podatnicy na pierwszy
dzieĔ roku podatkowego, w którym zostaáa wybrana ta metoda, zaliczają odpowiednio do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów naliczone róĪnice kursowe ustalone na podstawie przepisów o rachunkowoĞci na ostatni dzieĔ poprzedniego roku podatkowego. Od pierwszego dnia roku podatkowego, w którym wybrali tĊ metodĊ, stosują zasady,
o których mowa w ust. 2.
6. W przypadku rezygnacji z metody ustalania róĪnic kursowych, o której mowa w ust. 1 pkt 2, podatnicy:
1) zaliczają na ostatni dzieĔ roku podatkowego, w którym stosowali tĊ metodĊ, odpowiednio do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów naliczone róĪnice kursowe ustalone na podstawie przepisów o rachunkowoĞci;
2) od pierwszego dnia roku podatkowego, nastĊpującego po roku, w którym stosowali tĊ metodĊ, stosują zasady,
o których mowa w art. 15a, ustalając róĪnice kursowe od dnia, o którym mowa w pkt 1.
7. 32) W razie poáączenia lub podziaáu podmiotów, dokonywanych na podstawie odrĊbnych przepisów, w przypadku
gdy podmiot przejmowany lub dzielony stosowaá metodĊ ustalania róĪnic kursowych, o której mowa w ust. 1 pkt 2, podmioty powstaáe w wyniku podziaáu lub poáączenia oraz podmioty, które przejĊáy caáoĞü lub czĊĞü innego podmiotu na
skutek tych zdarzeĔ, z wyjątkiem podmiotu przejmującego przy podziale przez wydzielenie, mają prawo do rezygnacji ze
stosowania tej metody, niezaleĪnie od upáywu czasu jej stosowania. W takim przypadku podmiot ma obowiązek zawiadomiü o tej rezygnacji, w formie pisemnej, wáaĞciwego naczelnika urzĊdu skarbowego, w terminie 30 dni od daty dokonanego poáączenia lub podziaáu. Przepisy ust. 6 stosuje siĊ odpowiednio.
Art. 10. 1. Dochodem (przychodem) z udziaáu w zyskach osób prawnych, z zastrzeĪeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b,
jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziaáu (akcji), w tym takĪe:
1)

dochód z umorzenia udziaáów (akcji);

1a) 33) przychód z wystąpienia wspólnika ze spóáki, o której mowa w art. 1 ust. 3, które nastĊpuje w inny sposób niĪ okreĞlony w pkt 1;
1b)33) przychód ze zmniejszenia udziaáu kapitaáowego wspólnika w spóáce, o której mowa w art. 1 ust. 3, które nastĊpuje
w inny sposób niĪ okreĞlony w pkt 1;
2)

(uchylony);

3) 34)

wartoĞü majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spóáki;

4)34)

dochód spóáki przeznaczony na podwyĪszenie kapitaáu zakáadowego, a w spóádzielniach – dochód przeznaczony na
podwyĪszenie funduszu udziaáowego oraz dochód stanowiący równowartoĞü kwot przekazanych na ten kapitaá
(fundusz) z innych kapitaáów (funduszy) takiej spóáki albo spóádzielni;

5)34)

w przypadku poáączenia lub podziaáu spóáek – dopáaty w gotówce otrzymane przez wspólników spóáki przejmowanej, spóáek áączonych lub dzielonych;

6)

w przypadku podziaáu spóáek, jeĪeli majątek przejmowany na skutek podziaáu, a przy podziale przez wydzielenie
majątek przejmowany na skutek podziaáu lub majątek pozostający w spóáce, nie stanowią zorganizowanej czĊĞci
przedsiĊbiorstwa – ustalona na dzieĔ podziaáu nadwyĪka nominalnej wartoĞci udziaáów (akcji) przydzielonych
w spóáce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objĊcia udziaáów (akcji) w spóáce dzielonej,
obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k albo art. 16 ust. 1 pkt 8; jeĪeli podziaá spóáki nastĊpuje przez wydzielenie,
kosztem uzyskania przychodów jest wartoĞü lub kwota wydatków poniesionych przez udziaáowca (akcjonariusza)
na objĊcie lub nabycie udziaáów (akcji) w spóáce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego
udziaáowca wartoĞü nominalna unicestwianych udziaáów (akcji) w spóáce dzielonej do wartoĞci nominalnej udziaáów (akcji) przed podziaáem;

32

) Dodany przez art. 2 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoĞniku 25.
) Dodany przez art. 1 pkt 5 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnoĞniku 2.
34
) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnoĞniku 2.
33
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zapáata, o której mowa w art. 12 ust. 4d;

8) 35) wartoĞü niepodzielonych zysków w spóáce w przypadku przeksztaácenia spóáki w spóákĊ niebĊdącą osobą prawną;
przychód okreĞla siĊ na dzieĔ przeksztaácenia;
9) 36) odsetki od udziaáu kapitaáowego, wypáacane na rzecz wspólnika przez spóákĊ, o której mowa w art. 1 ust. 3.
1a. 37) JeĪeli podatnik uzyskuje przychody z dziaáalnoĞci rolniczej oraz z innych Ĩródeá przychodów, áączną kwotĊ dochodu, o którym mowa w ust. 1, zmniejsza siĊ o dochód z dziaáalnoĞci rolniczej, uzyskany za ten sam okres sprawozdawczy, z wyjątkiem dochodu z dziaáów specjalnych produkcji rolnej. Gdy ustalenie dochodu zmniejszającego jego áączną
kwotĊ nie jest moĪliwe, dochód ten ustala siĊ w takim stosunku, w jakim pozostają przychody z dziaáalnoĞci rolniczej,
z wyjątkiem przychodów z dziaáów specjalnych produkcji rolnej, w ogólnej kwocie przychodów.
1b.37) Przepisów ust. 1 pkt 1–1b nie stosuje siĊ w przypadku, gdy uzyskany przychód osiągany jest w związku
z posiadanymi udziaáami (akcjami) objĊtymi w zamian za wkáad niepieniĊĪny w postaci przedsiĊbiorstwa lub jego zorganizowanej czĊĞci.
2. Przy poáączeniu lub podziale spóáek: 38)
1)

dla spóáki przejmującej lub nowo zawiązanej nie stanowi dochodu, o którym mowa w ust. 1, nadwyĪka wartoĞci
otrzymanego przez spóákĊ przejmującą lub nowo zawiązaną majątku spóáki przejmowanej lub dzielonej ponad nominalną wartoĞü udziaáów (akcji) przyznanych udziaáowcom (akcjonariuszom) spóáki przejmowanej lub dzielonej;

2)

dla spóáki przejmującej, która posiada w kapitale zakáadowym spóáki przejmowanej lub dzielonej udziaá w wysokoĞci
mniejszej niĪ 10%, dochód stanowi nadwyĪka wartoĞci przejĊtego majątku odpowiadająca procentowemu udziaáowi
w kapitale zakáadowym spóáki przejmowanej lub dzielonej nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie
z art. 15 ust. 1k lub art. 16 ust. 1 pkt 8; dochód ten okreĞla siĊ na dzieĔ wykreĞlenia spóáki przejmowanej lub dzielonej z rejestru albo na dzieĔ wydzielenia.
3. (uchylony).

4. Przepisów ust. 2 pkt 1 oraz art. 12 ust. 4 pkt 12 nie stosuje siĊ w przypadkach, gdy poáączenie lub podziaá spóáek nie
są przeprowadzane z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, lecz gáównym bądĨ jednym z gáównych celów takiej operacji jest unikniĊcie lub uchylenie siĊ od opodatkowania.
5. Przepis ust. 2 ma zastosowanie wyáącznie do spóáek bĊdących podatnikami:
1) o których mowa w art. 3 ust. 1, przejmujących majątek innych spóáek mających siedzibĊ lub zarząd na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, albo
2) o których mowa w art. 3 ust. 1, przejmujących majątek spóáek podlegających w paĔstwie czáonkowskim Unii Europejskiej lub w innym paĔstwie naleĪącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od caáoĞci
swoich dochodów, bez wzglĊdu na miejsce ich osiągania, albo
3) o których mowa w art. 3 ust. 2, podlegających w paĔstwie czáonkowskim Unii Europejskiej lub w innym paĔstwie
naleĪącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od caáoĞci swoich dochodów, bez wzglĊdu na
miejsce ich osiągania, przejmujących majątek spóáek bĊdących podatnikami, o których mowa w art. 3 ust. 1.
6. Przepisy ust. 1–5 stosuje siĊ odpowiednio do podmiotów wymienionych w zaáączniku nr 3 do ustawy.
Art. 11. 1. JeĪeli:
1)

podatnik podatku dochodowego mający siedzibĊ (zarząd) lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zwany dalej „podmiotem krajowym”, bierze udziaá bezpoĞrednio lub poĞrednio w zarządzaniu przedsiĊbiorstwem poáoĪonym za granicą lub w jego kontroli albo posiada udziaá w kapitale tego przedsiĊbiorstwa, albo

2)

osoba fizyczna lub prawna mająca miejsce zamieszkania albo siedzibĊ (zarząd) za granicą, zwana dalej „podmiotem
zagranicznym”, bierze udziaá bezpoĞrednio lub poĞrednio w zarządzaniu podmiotem krajowym lub w jego kontroli
albo posiada udziaá w kapitale tego podmiotu krajowego, albo

3)

te same osoby prawne lub fizyczne równoczeĞnie bezpoĞrednio lub poĞrednio biorą udziaá w zarządzaniu podmiotem

35

)
)
37
)
38
)
36

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. a tiret trzecie ustawy, o której mowa w odnoĞniku 2.
Dodany przez art. 1 pkt 5 lit. a tiret czwarte ustawy, o której mowa w odnoĞniku 2.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. b ustawy, o której mowa w odnoĞniku 2.
Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. c ustawy, o której mowa w odnoĞniku 2.
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krajowym i podmiotem zagranicznym lub w ich kontroli albo posiadają udziaá w kapitale tych podmiotów
– i jeĪeli w wyniku takich powiązaĔ zostaną ustalone lub narzucone warunki róĪniące siĊ od warunków, które ustaliáyby
miĊdzy sobą niezaleĪne podmioty, i w wyniku tego podmiot nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niĪsze od
tych, jakich naleĪaáoby oczekiwaü, gdyby wymienione powiązania nie istniaáy – dochody danego podmiotu oraz naleĪny
podatek okreĞla siĊ bez uwzglĊdnienia warunków wynikających z tych powiązaĔ.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1, okreĞla siĊ w drodze oszacowania, stosując nastĊpujące metody:
1)

porównywalnej ceny niekontrolowanej;

2)

ceny odprzedaĪy;

3)

rozsądnej marĪy („koszt plus”).
3. JeĪeli nie jest moĪliwe zastosowanie metod wymienionych w ust. 2, stosuje siĊ metody zysku transakcyjnego.

3a. W przypadku wydania przez wáaĞciwy organ podatkowy, na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, decyzji
o uznaniu prawidáowoĞci wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej miĊdzy podmiotami powiązanymi,
w zakresie okreĞlonym w tej decyzji stosuje siĊ metodĊ w niej wskazaną.
4. Przepisy ust. 1–3a stosuje siĊ odpowiednio, gdy:
1)

podmiot krajowy bierze udziaá bezpoĞrednio lub poĞrednio w zarządzaniu innym podmiotem krajowym lub w jego
kontroli albo posiada udziaá w kapitale innego podmiotu krajowego, albo

2)

te same osoby prawne lub fizyczne równoczeĞnie bezpoĞrednio lub poĞrednio biorą udziaá w zarządzaniu podmiotami
krajowymi lub w ich kontroli albo posiadają udziaá w kapitale tych podmiotów.

4a. W przypadku gdy podmiot krajowy dokonuje transakcji z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibĊ lub
zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 9a ust. 6, a warunki ustalone
w takiej transakcji odbiegają od warunków, jakie ustaliáyby miĊdzy sobą niezaleĪne podmioty, i w wyniku tego podmiot
krajowy nie wykazuje dochodów lub wykazuje dochody w zaniĪonej wysokoĞci – dochody podmiotu krajowego okreĞla
siĊ w drodze oszacowania stosując metody wskazane w ust. 2 i 3 lub stosuje siĊ odpowiednio art. 14.
5. Przepisy ust. 4 stosuje siĊ równieĪ do powiązaĔ o charakterze rodzinnym lub wynikających ze stosunku pracy albo
majątkowych pomiĊdzy podmiotami krajowymi lub osobami peániącymi w tych podmiotach funkcje zarządzające lub
kontrolne albo nadzorcze oraz jeĪeli którakolwiek osoba áączy funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze w tych
podmiotach.
5a. Posiadanie udziaáu w kapitale innego podmiotu, o którym mowa w ust. 1 i 4, oznacza sytuacjĊ, w której dany podmiot bezpoĞrednio lub poĞrednio posiada w kapitale innego podmiotu udziaá nie mniejszy niĪ 5%.
5b. OkreĞlając wielkoĞü udziaáu poĞredniego, jaki podmiot posiada w kapitale innego podmiotu, przyjmuje siĊ zasadĊ,
Īe jeĪeli jeden podmiot posiada w kapitale drugiego podmiotu okreĞlony udziaá, a ten drugi posiada taki sam udziaá
w kapitale innego podmiotu, to pierwszy podmiot posiada udziaá poĞredni w kapitale tego innego podmiotu w tej samej
wysokoĞci; jeĪeli wartoĞci te są róĪne, za wysokoĞü udziaáu poĞredniego przyjmuje siĊ wartoĞü niĪszą.
6. Przez pojĊcie powiązaĔ rodzinnych, o których mowa w ust. 5, rozumie siĊ maáĪeĔstwo oraz pokrewieĔstwo lub powinowactwo do drugiego stopnia.
7. (uchylony).
7a. (uchylony).
8. Przepisy ust. 4 nie mają zastosowania w przypadku ĞwiadczeĔ miĊdzy spóákami tworzącymi podatkową grupĊ kapitaáową.
8a. Przepisy ust. 1–3 stosuje siĊ odpowiednio przy okreĞlaniu czĊĞci dochodu podatnika, o którym mowa w art. 3
ust. 2, prowadzącego dziaáalnoĞü poprzez poáoĪony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakáad, podlegającej przypisaniu temu zakáadowi.
8b. JeĪeli dochody podatnika bĊdącego podmiotem krajowym zostaną przez administracjĊ podatkową innego paĔstwa
uznane za dochody powiązanego z podatnikiem podmiotu zagranicznego i zaliczone do podlegających opodatkowaniu
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dochodów tego podmiotu zagranicznego, w celu wyeliminowania podwójnego opodatkowania dokonuje siĊ korekty dochodów podatnika bĊdącego podmiotem krajowym, jeĪeli przepisy wáaĞciwych umów miĊdzynarodowych, których stroną
jest Rzeczpospolita Polska, taką korektĊ przewidują.
8c. Korekta dochodów, o której mowa w ust. 8b, sáuĪy okreĞleniu dochodów podatnika bĊdącego podmiotem krajowym, jakie byáyby przez ten podmiot uzyskane, gdyby warunki handlowe lub finansowe ustalone z podmiotem zagranicznym, o którym mowa w ust. 8b, odpowiadaáy warunkom, jakie byáyby uzgodnione miĊdzy podmiotami niezaleĪnymi.
8d. Przepisy ust. 8b i 8c stosuje siĊ odpowiednio do podmiotu zagranicznego posiadającego na terytorium Rzeczy-pospolitej Polskiej zagraniczny zakáad, w zakresie dochodów uzyskanych za poĞrednictwem tego zakáadu
i uwzglĊdnionych w jego dochodach.
9. Minister wáaĞciwy do spraw finansów publicznych okreĞli, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb okreĞlania dochodów w drodze oszacowania oraz sposób i tryb eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków
przedsiĊbiorstw powiązanych, uwzglĊdniając w szczególnoĞci wytyczne Organizacji Wspóápracy Gospodarczej
i Rozwoju, a takĪe postanowienia Konwencji z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania
w przypadku korekty zysków przedsiĊbiorstw powiązanych 39) oraz Kodeksu postĊpowania wspierającego skuteczne wykonanie Konwencji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiĊbiorstw powiązanych (Dz. Urz. UE C 176 z 28.07.2006, str. 8–12).
Rozdziaá 2
Przychody
Art. 12. 1. Przychodami, z zastrzeĪeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególnoĞci:
1)

otrzymane pieniądze, wartoĞci pieniĊĪne, w tym równieĪ róĪnice kursowe;

2)

wartoĞü otrzymanych nieodpáatnie lub czĊĞciowo odpáatnie rzeczy lub praw, a takĪe wartoĞü innych nieodpáatnych
lub czĊĞciowo odpáatnych ĞwiadczeĔ, z wyjątkiem ĞwiadczeĔ związanych z uĪywaniem Ğrodków trwaáych otrzymanych przez samorządowe zakáady budĪetowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz spóáki uĪytecznoĞci publicznej z wyáącznym udziaáem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu PaĔstwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpáatny zarząd lub uĪywanie;

3)

wartoĞü, z zastrzeĪeniem ust. 4 pkt 8, umorzonych lub przedawnionych:
a) zobowiązaĔ, w tym z tytuáu zaciągniĊtych poĪyczek (kredytów), z wyjątkiem umorzonych poĪyczek z Funduszu
Pracy,
b) Ğrodków na rachunkach bankowych – w bankach;

4)

wartoĞü zwróconych wierzytelnoĞci, które uprzednio, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 25 lub 43, zostaáy odpisane jako
nieĞciągalne lub umorzone i zaliczone do kosztów uzyskania przychodów;

4a) dla uczestników funduszy inwestycyjnych – otrzymane dochody funduszu, w przypadku gdy statut przewiduje wypáacanie tych dochodów bez odkupywania jednostek uczestnictwa albo wykupywania certyfikatów inwestycyjnych;
4b) dla zarządców przedsiĊbiorstw paĔstwowych – wynagrodzenia z tytuáu realizacji umowy o zarządzanie, w tym prawo
do udziaáu w zysku przedsiĊbiorstwa;
4c) wartoĞü zwróconych wierzytelnoĞci wynikających z umowy, o której mowa w art. 17f, zaliczonych uprzednio do
kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 17h;
4d) wartoĞü naleĪnoĞci umorzonych, przedawnionych lub odpisanych jako nieĞciągalne w tej czĊĞci, od której dokonane
odpisy aktualizujące zostaáy uprzednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodów;
39

) Ustawa z dnia 8 czerwca 2006 r. o ratyfikacji Konwencji, sporządzonej w Brukseli dnia 8 grudnia 2004 r., w sprawie przystąpienia
Republiki Czeskiej, Republiki EstoĔskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki àotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki WĊgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Sáowenii i Republiki Sáowackiej do Konwencji w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiĊbiorstw powiązanych, sporządzonej w Brukseli dnia 23 lipca
1990 r., zmienionej Konwencją w sprawie przystąpienia Republiki Austrii, Republiki Finlandii, Królestwa Szwecji do Konwencji
w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiĊbiorstw powiązanych, sporządzoną
w Brukseli dnia 21 grudnia 1995 r., oraz Protokoáem zmieniającym KonwencjĊ w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiĊbiorstw powiązanych, sporządzonym w Brukseli dnia 25 maja 1999 r. (Dz. U. Nr 144,
poz. 1039), która weszáa w Īycie z dniem 26 sierpnia 2006 r.
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4e) równowartoĞü odpisów aktualizujących wartoĞü naleĪnoĞci, uprzednio zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, w przypadku ustania przyczyn, dla których dokonano tych odpisów;
4f) w przypadku obniĪenia lub zwrotu podatku od towarów i usáug lub zwrotu podatku akcyzowego zgodnie
z odrĊbnymi przepisami – naliczony podatek od towarów i usáug lub zwrócony podatek akcyzowy, w tej czĊĞci,
w której podatek uprzednio zostaá zaliczony do kosztów uzyskania przychodów;
4g) kwota podatku od towarów i usáug:
a) nieuwzglĊdniona w wartoĞci początkowej Ğrodków trwaáych oraz wartoĞci niematerialnych i prawnych, podlegających amortyzacji zgodnie z art. 16a–16m, lub
b) dotycząca innych rzeczy lub praw niebĊdących Ğrodkami trwaáymi lub wartoĞciami niematerialnymi i prawnymi,
o których mowa w lit. a
– w tej czĊĞci, w jakiej dokonano korekty powodującej zwiĊkszenie podatku odliczonego zgodnie z przepisami
ustawy o podatku od towarów i usáug; 40)
5)

u ubezpieczycieli – kwota stanowiąca równowartoĞü zmniejszenia stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych,
utworzonych zgodnie z odrĊbnymi przepisami;

5a) równowartoĞü rozwiązanych lub zmniejszonych rezerw, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 27, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów;
5b) (uchylony); 41)
5c) w centrach badawczo-rozwojowych, o których mowa w ustawie z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania dziaáalnoĞci innowacyjnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 226) – Ğrodki funduszu innowacyjnoĞci, o którym mowa
w art. 21 tej ustawy:
a) niewykorzystane w roku podatkowym, w którym zostaáy przekazane do tego funduszu, lub w ciągu roku podatkowego nastĊpującego po tym roku,
b) wykorzystane niezgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 21 ust. 8 ustawy z dnia 30 maja 2008 r.
o niektórych formach wspierania dziaáalnoĞci innowacyjnej,
c) w przypadku utraty przez podatnika statusu centrum badawczo-rozwojowego;
6)

w bankach – kwota stanowiąca równowartoĞü:

a)

rezerwy na ryzyko ogólne, utworzonej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, rozwiązanej
lub wykorzystanej w inny sposób,

b)

rozwiązanych lub zmniejszonych rezerw, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 26, zaliczonych uprzednio do kosztów
uzyskania przychodów, z zastrzeĪeniem ust. 4 pkt 15 lit. b;

6a) 42) w spóádzielczych kasach oszczĊdnoĞciowo-kredytowych – kwota stanowiąca równowartoĞü rozwiązanych lub
zmniejszonych odpisów aktualizujących, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 26b, zaliczonych uprzednio do kosztów
uzyskania przychodów;
7) 43) nominalna wartoĞü udziaáów (akcji) w spóáce albo wartoĞü wkáadów w spóádzielni objĊtych w zamian za wkáad niepieniĊĪny w innej postaci niĪ przedsiĊbiorstwo lub jego zorganizowana czĊĞü; przepisy art. 14 ust. 1–3 stosuje siĊ
odpowiednio;
7a) 44) u wspólnika, okreĞlona w umowie spóáki, o której mowa w art. 1 ust. 3, wartoĞü wkáadu niepieniĊĪnego wniesionego
w postaci rzeczy lub praw, niestanowiącego przedsiĊbiorstwa lub jego zorganizowanej czĊĞci, w zamian za który
wspólnikowi nie są wydawane udziaáy (akcje), o których mowa w pkt 7; przepisy art. 14 ust. 1–3 stosuje siĊ odpowiednio;
8)

wynagrodzenie podatnika otrzymane w wyniku umorzenia udziaáów (akcji) objĊtych w zamian za wkáad niepieniĊĪ
ny w postaci przedsiĊbiorstwa lub jego zorganizowanej czĊĞci;

40

) CzĊĞü wspólna w brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 3 lit. a ustawy wymienionej jako druga w odnoĞniku 14.
) Przez art. 4 ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. poz. 598), która weszáa w Īycie z dniem 27 maja 2014 r.
42
) Dodany przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o spóádzielczych kasach oszczĊdnoĞciowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 613), która weszáa w Īycie z dniem 12 czerwca 2013 r.
43
) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnoĞniku 2.
44
) Dodany przez art. 1 pkt 6 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnoĞniku 2.
41

2014-07-11

©Kancelaria Sejmu

8a)

9)

s. 25/104

45 )

przychód podatnika ze zmniejszenia udziaáu kapitaáowego w spóáce, o której mowa w art. 1 ust. 3, oraz
z wystąpienia wspólnika z takiej spóáki, w przypadku gdy jest otrzymywany w związku z posiadanymi udziaáami kapitaáowymi objĊtymi w zamian za wkáad niepieniĊĪny w postaci przedsiĊbiorstwa lub jego zorganizowanej czĊĞci,
z zastrzeĪeniem pkt 8;
w spóáce podlegającej podziaáowi, jeĪeli majątek przejmowany na skutek podziaáu, a przy podziale przez wydzielenie
majątek przejmowany na skutek podziaáu lub majątek pozostający w spóáce, nie stanowią zorganizowanej czĊĞci
przedsiĊbiorstwa – wartoĞü rynkowa skáadników majątkowych przeniesionych na spóáki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzieĔ podziaáu lub wydzielenia; przepisy art. 14 ust. 2 i 3 stosuje siĊ odpowiednio;

10) przychody osiągniĊte w związku ze zwrotem lub otrzymaniem poĪyczki (kredytu), jeĪeli poĪyczka (kredyt) byáa
waloryzowana kursem waluty obcej, w przypadku gdy:
a)

poĪyczkodawca (kredytodawca) otrzymuje Ğrodki pieniĊĪne stanowiące spáatĊ kapitaáu w wysokoĞci wyĪszej od
kwoty udzielonej poĪyczki (kredytu) – w wysokoĞci róĪnicy pomiĊdzy kwotą zwróconego kapitaáu a kwotą udzielonej poĪyczki (kredytu),

b)

poĪyczkobiorca (kredytobiorca) zwraca tytuáem spáaty poĪyczki (kredytu) Ğrodki pieniĊĪne stanowiące spáatĊ kapitaáu w wysokoĞci niĪszej od kwoty otrzymanej poĪyczki (kredytu) – w wysokoĞci róĪnicy pomiĊdzy kwotą otrzymanej
poĪyczki (kredytu) a kwotą zwróconego kapitaáu.

1a. W razie zwrotu czĊĞci wierzytelnoĞci, o których mowa w ust. 1 pkt 4, przychód ustala siĊ proporcjonalnie do
udziaáu zwróconej czĊĞci wierzytelnoĞci w jej ogólnej kwocie.
1b. 46) Przychód okreĞlony w ust. 1 pkt 7 powstaje w dniu:
1)

zarejestrowania spóáki albo

2)

wpisu do rejestru podwyĪszenia kapitaáu zakáadowego spóáki, albo

3)

wydania dokumentów akcji, jeĪeli objĊcie akcji związane jest z warunkowym podwyĪszeniem kapitaáu zakáadowego.

1c. 47) Przychód okreĞlony w ust. 1 pkt 7a powstaje w dniu przeniesienia na spóákĊ, o której mowa w art. 1 ust. 3, wáasnoĞci przedmiotu wkáadu niepieniĊĪnego.
2. Przychody w walutach obcych przelicza siĊ na záote wedáug kursu Ğredniego ogáaszanego przez Narodowy Bank
Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzieĔ uzyskania przychodu.
2a. (uchylony).
3. Za przychody związane z dziaáalnoĞcią gospodarczą i z dziaáami specjalnymi produkcji rolnej, osiągniĊte w roku
podatkowym, uwaĪa siĊ takĪe naleĪne przychody, choüby nie zostaáy jeszcze faktycznie otrzymane, po wyáączeniu wartoĞci zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.
3a. Za datĊ powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uwaĪa siĊ, z zastrzeĪeniem ust. 3c–3e, dzieĔ wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usáugi albo czĊĞciowego wykonania usáugi, nie póĨniej niĪ dzieĔ:
1)

wystawienia faktury albo

2)

uregulowania naleĪnoĞci.
3b. (uchylony).

3c. JeĪeli strony ustalą, iĪ usáuga jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datĊ powstania przychodu uznaje siĊ
ostatni dzieĔ okresu rozliczeniowego okreĞlonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niĪ raz w roku.
3d. Przepis ust. 3c stosuje siĊ odpowiednio do dostawy energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu przewodowego.
3e. W przypadku otrzymania przychodu, o którym mowa w ust. 3, do którego nie stosuje siĊ ust. 3a, 3c i 3d, za datĊ
powstania przychodu uznaje siĊ dzieĔ otrzymania zapáaty.
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) Dodany przez art. 1 pkt 6 lit. a tiret trzecie ustawy, o której mowa w odnoĞniku 2.
) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 lit. b ustawy, o której mowa w odnoĞniku 2.
47
) Dodany przez art. 1 pkt 6 lit. c ustawy, o której mowa w odnoĞniku 2.
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4. Do przychodów nie zalicza siĊ:
1)

pobranych wpáat lub zarachowanych naleĪnoĞci na poczet dostaw towarów i usáug, które zostaną wykonane
w nastĊpnych okresach sprawozdawczych, a takĪe otrzymanych lub zwróconych poĪyczek (kredytów), z wyjątkiem
skapitalizowanych odsetek od tych poĪyczek (kredytów);

2)

kwot naliczonych, lecz nieotrzymanych odsetek od naleĪnoĞci, w tym równieĪ od udzielonych poĪyczek (kredytów);

3) 48) zwróconych udziaáów lub wkáadów w spóádzielni, umorzenia udziaáów (akcji) w spóáce, w tym kwot otrzymanych
z odpáatnego zbycia udziaáów (akcji) na rzecz spóáki w celu umorzenia tych udziaáów (akcji) oraz wartoĞci majątku
otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spóáki – w czĊĞci stanowiącej koszt ich nabycia bądĨ objĊ
cia, a takĪe zwróconych wspólnikom dopáat wniesionych do spóáki zgodnie z odrĊbnymi przepisami – w wysokoĞci
okreĞlonej w záotych na dzieĔ ich faktycznego wniesienia;
3a) Ğrodków pieniĊĪnych otrzymanych przez wspólnika spóáki niebĊdącej osobą prawną z tytuáu:
a) likwidacji takiej spóáki,
b) wystąpienia z takiej spóáki, w czĊĞci odpowiadającej wydatkom na nabycie lub objĊcie prawa do udziaáów
w takiej spóáce i uzyskanej przed wystąpieniem przez wspólnika nadwyĪce przychodów nad kosztami ich uzyskania,
o których mowa w art. 5, pomniejszonej o wypáaty dokonane z tytuáu udziaáu w takiej spóáce;
3b) wartoĞci innych niĪ wymienione w pkt 3a skáadników majątku otrzymanych przez wspólnika spóáki niebĊdącej osobą
prawną z tytuáu wystąpienia z takiej spóáki lub z tytuáu jej likwidacji; przychodem jest jednak w przypadku odpáatnego zbycia tych skáadników majątku ich wartoĞü wyraĪona w cenie, za którą wspólnik je zbywa – art. 14 ust. 1–3
stosuje siĊ odpowiednio;
3c) przychodów z tytuáu przeniesienia wáasnoĞci skáadników majątku bĊdących przedmiotem wkáadu niepieniĊĪnego
(aportu) wnoszonych do spóáki niebĊdącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spóáki skáadników majątku
otrzymanych przez podatnika w nastĊpstwie likwidacji spóáki niebĊdącej osobą prawną bądĨ wystąpienia z takiej spóá
ki;
3d) 49) przychodów z wystąpienia ze spóáki, o której mowa w art. 1 ust. 3, oraz zmniejszenia udziaáu kapitaáowego wspólnika w takiej spóáce – w czĊĞci stanowiącej koszt uzyskania przychodu obliczony odpowiednio zgodnie z art. 15
ust. 1l albo art. 16 ust. 1 pkt 8;
4)

przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiĊkszenie kapitaáu zakáadowego, funduszu udziaáowego albo funduszu zaáoĪycielskiego, albo funduszu statutowego w banku paĔstwowym, albo funduszu organizacyjnego ubezpieczyciela;

4a) przychodów otrzymywanych przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych z tytuáu zapisów na jednostki uczestnictwa
lub certyfikaty inwestycyjne;
5)

przychodów, które w rozumieniu przepisów o zakáadowym funduszu ĞwiadczeĔ socjalnych zwiĊkszają ten fundusz;

6)

zwróconych, umorzonych lub zaniechanych podatków i opáat stanowiących dochody budĪetu paĔstwa albo budĪetów
jednostek samorządu terytorialnego, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów;

6a) zwróconych innych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów;
6b) zwróconych, umorzonych lub zaniechanych wpáat dokonywanych na PaĔstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepeánosprawnych na podstawie odrĊbnych przepisów, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów;
7)

odsetek otrzymanych w związku ze zwrotem nadpáaconych zobowiązaĔ podatkowych i innych naleĪnoĞci budĪetowych, a takĪe oprocentowania zwrotu róĪnicy podatku od towarów i usáug, w rozumieniu odrĊbnych przepisów;

8)

kwot stanowiących równowartoĞü umorzonych zobowiązaĔ, w tym takĪe z tytuáu poĪyczek (kredytów), jeĪeli umorzenie zobowiązaĔ jest związane z:
a) bankowym postĊpowaniem ugodowym w rozumieniu przepisów o restrukturyzacji finansowej przedsiĊbiorstw
i banków lub
b) postĊpowaniem upadáoĞciowym z moĪliwoĞcią zawarcia ukáadu w rozumieniu przepisów prawa upadáoĞciowego
i naprawczego, lub

48

) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 lit. d tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnoĞniku 2.
) Dodany przez art. 1 pkt 6 lit. d tiret drugie ustawy, o której mowa w odnoĞniku 2.
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c) realizacją programu restrukturyzacji na podstawie odrĊbnych ustaw;
9)

naleĪnego podatku od towarów i usáug;

10) zwróconej, na podstawie odrĊbnych przepisów, róĪnicy podatku od towarów i usáug;
10a) zwolnionych od wpáat naleĪnoĞci z tytuáu podatku od towarów i usáug w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usáug;
11) dopáat wnoszonych do spóáki, jeĪeli ich wniesienie nastĊpuje w trybie i na zasadach okreĞlonych w odrĊbnych przepisach, kwot i wartoĞci stanowiących nadwyĪkĊ ponad wartoĞü nominalną udziaáów (akcji), otrzymanych przy ich
wydaniu i przekazanych na kapitaá zapasowy, oraz w spóádzielniach i ich związkach – wartoĞci wpisowego, przeznaczonych na fundusz zasobowy;
12) 50) w przypadku poáączenia lub podziaáu spóáek, z zastrzeĪeniem art. 10 ust. 1 pkt 6, przychodu wspólnika spóáki
przejmowanej lub dzielonej stanowiącego wartoĞü nominalną udziaáów (akcji) przydzielonych przez spóákĊ przejmującą lub nowo zawiązaną;
13) przychodów z odpáatnego zbycia na podstawie umowy przewáaszczenia w celu zabezpieczenia wierzytelnoĞci, w tym
poĪyczki lub kredytu – do czasu ostatecznego przeniesienia wáasnoĞci przedmiotu umowy;
14) wartoĞci otrzymanych nieodpáatnie lub czĊĞciowo odpáatnie rzeczy lub praw, a takĪe wartoĞci innych nieodpáatnych
lub czĊĞciowo odpáatnych ĞwiadczeĔ finansowanych lub wspóáfinansowanych ze Ğrodków budĪetu paĔstwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze Ğrodków agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze Ğrodków pochodzą
cych od rządów paĔstw obcych, organizacji miĊdzynarodowych lub miĊdzynarodowych instytucji finansowych,
w ramach rządowych programów;
15) 51) w bankach:
a) nominalnej wartoĞci udziaáów (akcji) przedsiĊbiorców objĊtych programem restrukturyzacji realizowanym na
podstawie odrĊbnych ustaw, objĊtych za wierzytelnoĞci z tytuáu kredytów (poĪyczek) udzielonych tym przedsiĊ
biorcom, na które utworzono rezerwy zaliczone uprzednio do kosztów uzyskania przychodów; w przypadku odpáatnego zbycia tych udziaáów (akcji) nie ustala siĊ kosztów uzyskania przychodów,
b) rezerw zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, rozwiązanych lub zmniejszonych w wyniku zamiany
wierzytelnoĞci z tytuáu kredytów (poĪyczek) na udziaáy (akcje) przedsiĊbiorców objĊtych programem restrukturyzacji na podstawie odrĊbnych ustaw,
c) przychodów ze zbycia funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy inwestycyjnych tworzącemu
fundusz sekurytyzacyjny:
– wierzytelnoĞci z tytuáu kredytów (poĪyczek) – do wysokoĞci niespáaconej czĊĞci udzielonych kredytów (poĪyczek),
– praw do strumienia pieniądza w czĊĞci niewymagalnej sekurytyzowanych wierzytelnoĞci z tytuáu kredytów
(poĪyczek) objĊtych umową o subpartycypacjĊ, z zastrzeĪeniem ust. 4f;
16) wartoĞci ĞwiadczeĔ wolontariuszy, udzielanych na zasadach okreĞlonych w przepisach o dziaáalnoĞci poĪytku publicznego i o wolontariacie;
17) kwot odpowiadających wartoĞci nieruchomoĞci pozostawionych poza obecnymi granicami paĔstwa polskiego
w czĊĞci zaliczonej na podstawie odrĊbnych przepisów na poczet ceny sprzedaĪy albo opáat z tytuáu uĪytkowania
wieczystego nieruchomoĞci Skarbu PaĔstwa;
18) wartoĞci nieodpáatnie otrzymanych rzeczy lub praw, bĊdących 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 spóákĊ, o której mowa w art. 14 ust. 1
ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym;
19) nominalnej wartoĞci udziaáów (akcji) objĊtych w zamian za wkáad niepieniĊĪny, którego przedmiotem są Ğrodki
trwaáe lub wartoĞci niematerialne i prawne, o których mowa w art. 16a–16c, wniesiony przez podmiot publiczny,
o którym mowa w ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym, do spóáki, o której mowa w art. 14 ust. 1 tej ustawy;
20) przychodów z tytuáu umorzenia jednostek uczestnictwa subfunduszu funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi
50

) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 lit. d tiret trzecie ustawy, o której mowa w odnoĞniku 2.
) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 lit. d tiret czwarte ustawy, o której mowa w odnoĞniku 2.
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subfunduszami, w przypadku zamiany jednostek uczestnictwa subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego
subfunduszu tego samego funduszu inwestycyjnego, dokonanej zgodnie z ustawą z dnia 27 maja 2004 r.
o funduszach inwestycyjnych.
4a. (uchylony).
4b. W przypadku umowy najmu lub dzierĪawy rzeczy albo praw majątkowych oraz umów o podobnym charakterze, jeĪeli
wynajmujący lub wydzierĪawiający przeniósá na rzecz osoby trzeciej wierzytelnoĞci z tytuáu opáat wynikających
z takich umów, a umowy te miĊdzy stronami nie wygasają, do przychodów wynajmującego lub wydzierĪawiającego
nie zalicza siĊ kwot wypáaconych przez osobĊ trzecią z tytuáu przeniesienia wierzytelnoĞci. Opáaty ponoszone przez
najemcĊ lub dzierĪawcĊ na rzecz osoby trzeciej stanowią przychód wynajmującego lub wydzierĪawiającego w dniu
wymagalnoĞci zapáaty.
4c. W przypadku odpáatnego zbycia poĪyczonych papierów wartoĞciowych, na zasadach okreĞlonych w odrĊbnych przepisach (sprzedaĪ krótka), przychód ustala siĊ na dzieĔ zwrotu poĪyczonych papierów wartoĞciowych lub na dzieĔ,
w którym miaá nastąpiü zwrot tych papierów wartoĞciowych zgodnie z zawartą umową poĪyczki.
4d. 52) JeĪeli spóáka nabywa od wspólników innej spóáki udziaáy (akcje) tej innej spóáki oraz w zamian za udziaáy (akcje)
tej innej spóáki przekazuje wspólnikom tej innej spóáki wáasne udziaáy (akcje) albo w zamian za udziaáy (akcje) tej
innej spóáki przekazuje wspólnikom tej innej spóáki wáasne udziaáy (akcje) wraz z zapáatą w gotówce w wysokoĞci
nie wyĪszej niĪ 10% wartoĞci nominalnej wáasnych udziaáów (akcji), a w przypadku braku wartoĞci nominalnej –
wartoĞci rynkowej tych udziaáów (akcji), oraz jeĪeli w wyniku nabycia:
1)

spóáka nabywająca uzyska bezwzglĊdną wiĊkszoĞü praw gáosu w spóáce, której udziaáy (akcje) są nabywane, albo

2)

spóáka nabywająca, posiadająca bezwzglĊdną wiĊkszoĞü praw gáosu w spóáce, której udziaáy (akcje) są nabywane,
zwiĊksza iloĞü udziaáów (akcji) w tej spóáce

– do przychodów nie zalicza siĊ wartoĞci udziaáów (akcji) przekazanych wspólnikom tej innej spóáki oraz wartoĞci udziaáów (akcji) nabytych przez spóákĊ, pod warunkiem Īe podmioty biorące udziaá w tej transakcji podlegają w paĔstwie
czáonkowskim Unii Europejskiej lub innym paĔstwie naleĪącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od caáoĞci swoich dochodów bez wzglĊdu na miejsce ich osiągniĊcia (wymiana udziaáów).
4e.52) Przepisu ust. 4 pkt 15 lit. c tiret pierwsze nie stosuje siĊ do przychodów ze zbycia wierzytelnoĞci z tytuáu kredytów (poĪyczek) w czĊĞci dotyczącej odsetek od tych kredytów (poĪyczek).
4f. 53) Przychód ze zbycia funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy inwestycyjnych tworzącemu
fundusz sekurytyzacyjny na podstawie umowy o subpartycypacjĊ praw do strumienia pieniądza w czĊĞci sekurytyzowanych wierzytelnoĞci z tytuáu kredytów (poĪyczek) objĊtych umową o subpartycypacjĊ powstaje w dacie wymagalnoĞci rat
kapitaáowych tych wierzytelnoĞci lub w dacie ich zapáaty, jeĪeli zapáata nastąpiáa przed upáywem terminu wymagalnoĞci.
Przychodem jest kwota uzyskana z tytuáu zbycia praw do strumienia pieniądza w czĊĞci odpowiadającej udziaáowi, jaki
stanowi wymagalna lub zapáacona rata kapitaáowa w kwocie stanowiącej sumĊ rat kapitaáowych wierzytelnoĞci z tytuáu
kapitaáowej czĊĞci kredytów (poĪyczek) objĊtych umową o subpartycypacjĊ.
5. WartoĞü otrzymanych nieodpáatnie rzeczy lub praw okreĞla siĊ na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie
rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzglĊdnieniem w szczególnoĞci ich stanu i stopnia zuĪycia oraz
czasu i miejsca ich uzyskania.
5a. WartoĞcią rzeczy lub praw czĊĞciowo odpáatnych stanowiącą przychód podatnika jest róĪnica miĊdzy wartoĞcią
tych rzeczy lub praw, ustaloną wedáug zasad okreĞlonych w ust. 5, a odpáatnoĞcią ponoszoną przez podatnika. Przepis
art. 14 ust. 3 stosuje siĊ odpowiednio.
6. WartoĞü nieodpáatnych ĞwiadczeĔ ustala siĊ:
1)

jeĪeli przedmiotem ĞwiadczeĔ są usáugi wchodzące w zakres dziaáalnoĞci gospodarczej dokonującego Ğwiadczenia –
wedáug cen stosowanych wobec innych odbiorców;

2)

jeĪeli przedmiotem ĞwiadczeĔ są usáugi zakupione – wedáug cen zakupu;

3)

jeĪeli przedmiotem ĞwiadczeĔ jest udostĊpnienie lokalu – w wysokoĞci równowartoĞci czynszu, jaki przysáugiwaáby
w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu;
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) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 lit. e ustawy, o której mowa w odnoĞniku 2.
) Dodany przez art. 1 pkt 6 lit. f ustawy, o której mowa w odnoĞniku 2.
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w pozostaáych przypadkach – na podstawie cen rynkowych stosowanych przy Ğwiadczeniu usáug lub udostĊpnianiu
rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzglĊdnieniem w szczególnoĞci ich stanu i stopnia zuĪycia oraz
czasu i miejsca udostĊpnienia.

6a. WartoĞcią ĞwiadczeĔ czĊĞciowo odpáatnych stanowiącą przychód podatnika jest róĪnica miĊdzy wartoĞcią tych
ĞwiadczeĔ, ustaloną wedáug zasad okreĞlonych w ust. 6, a odpáatnoĞcią ponoszoną przez podatnika. Przepis art. 14 ust. 3
stosuje siĊ odpowiednio.
7. (uchylony).
8. (uchylony).
9. Przepisu ust. 4 pkt 15 lit. c nie stosuje siĊ do otrzymanych kwot spáat kredytów (poĪyczek), nieprzekazanych funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny – po upáywie 5 dni roboczych od dnia wymagalnoĞci ich przekazania.
10. 54) Przepis ust. 1 pkt 4g stosuje siĊ odpowiednio w przypadku zmiany prawa do obniĪenia kwoty podatku naleĪnego
o kwotĊ podatku naliczonego, o której mowa w przepisach ustawy o podatku od towarów i usáug.
11. 55) Przepis ust. 4d stosuje siĊ, jeĪeli spóáka nabywająca oraz spóáka, której udziaáy (akcje) są nabywane, są podmiotami wymienionymi w zaáączniku nr 3 do ustawy, lub spóákami mającymi siedzibĊ lub zarząd w innym niĪ paĔstwo
czáonkowskie Unii Europejskiej paĔstwie naleĪącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Art. 13. (uchylony).
Art. 14. 1. Przychodem z odpáatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych, z zastrzeĪeniem ust. 4 i 5, jest ich wartoĞü
wyraĪona w cenie okreĞlonej w umowie. JeĪeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartoĞci
rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten okreĞla organ podatkowy w wysokoĞci wartoĞci rynkowej.
2. WartoĞü rynkową, o której mowa w ust. 1, rzeczy lub praw majątkowych okreĞla siĊ na podstawie cen rynkowych
stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzglĊdnieniem w szczególnoĞci ich
stanu i stopnia zuĪycia oraz czasu i miejsca odpáatnego zbycia.
3. JeĪeli wartoĞü wyraĪona w cenie okreĞlonej w umowie znacznie odbiega od wartoĞci rynkowej tych rzeczy lub
praw, organ podatkowy wezwie strony umowy do zmiany tej wartoĞci lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie
ceny znacznie odbiegającej od wartoĞci rynkowej. W razie nieudzielenia odpowiedzi, niedokonania zmiany wartoĞci lub
niewskazania przyczyn, które uzasadniają podanie ceny znacznie odbiegającej od wartoĞci rynkowej, organ podatkowy
okreĞli wartoĞü z uwzglĊdnieniem opinii biegáego lub biegáych. JeĪeli wartoĞü okreĞlona w ten sposób odbiega co najmniej
o 33% od wartoĞci wyraĪonej w cenie, koszty opinii biegáego lub biegáych ponosi zbywający.
4. Przepisy art. 12 ust. 4 pkt 7, 9 i 10 stosuje siĊ odpowiednio.
5. (uchylony).
Rozdziaá 3
Koszty uzyskania przychodów
Art. 15. 1. Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągniĊcia przychodów lub zachowania albo
zabezpieczenia Ĩródáa przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Koszty poniesione w walutach
obcych przelicza siĊ na záote wedáug kursu Ğredniego ogáaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzieĔ poniesienia kosztu.
1a. (uchylony).
1b. U ubezpieczycieli kosztem uzyskania przychodów za rok podatkowy są koszty ustalone zgodnie z ust. 1, a takĪe:
1)

rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe utworzone zgodnie z odrĊbnymi przepisami – do wysokoĞci stanowiącej przyrost tych rezerw na koniec roku podatkowego w stosunku do ich stanu na początek roku; przy ustalaniu zaliczek,
o których mowa w art. 25, kosztem uzyskania przychodu jest przyrost stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
na koniec okresu, za który wpáacana jest zaliczka, w stosunku do stanu tych rezerw na początek roku podatkowego;
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) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 3 lit. b ustawy wymienionej jako druga w odnoĞniku 14.
) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 lit. g ustawy, o której mowa w odnoĞniku 2.
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2)

odpisy na fundusz prewencyjny w wysokoĞci okreĞlonej w odrĊbnych przepisach, jeĪeli równowartoĞü odpisów
zwiĊkszy Ğrodki funduszu;

3)

(uchylony).
1c. (uchylony).

1d. Kosztami uzyskania przychodów są równieĪ wydatki poniesione przez pracodawcĊ na zapewnienie prawidáowej
realizacji pracowniczego programu emerytalnego w rozumieniu przepisów o pracowniczych programach emerytalnych.
1e. W powszechnych towarzystwach emerytalnych kosztem uzyskania przychodów w roku podatkowym są koszty
ustalone zgodnie z ust. 1, a takĪe:
1)

wydatki poniesione na pokrycie kosztów dziaáalnoĞci otwartego funduszu emerytalnego;

2)

kwoty przekazane na rachunek rezerwowy otwartego funduszu emerytalnego;

3)

wydatki poniesione na pokrycie niedoboru w otwartym funduszu emerytalnym, jeĪeli Ğrodki zgromadzone na rachunku rezerwowym tego funduszu są niewystarczające na pokrycie tego niedoboru;

4)

wpáaty dokonane na Fundusz Gwarancyjny, o których mowa w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji
i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 989, 1289 i 1717) – do wysokoĞci okreĞlonej
w odrĊbnych przepisach;

5)

opáaty pobierane przez KomisjĊ Nadzoru Finansowego, o których mowa w ustawie wymienionej w pkt 4.

1f. W pracowniczych towarzystwach emerytalnych kosztem uzyskania przychodów w roku podatkowym są koszty
ustalone zgodnie z ust. 1, a takĪe:
1)

wydatki poniesione na pokrycie kosztów dziaáalnoĞci pracowniczego funduszu emerytalnego;

2)

opáaty pobierane przez KomisjĊ Nadzoru Finansowego, o których mowa w ustawie wymienionej w ust. 1e pkt 4.

1g. U pracodawców bĊdących akcjonariuszami pracowniczego towarzystwa emerytalnego kosztem uzyskania przychodów w roku podatkowym są koszty ustalone zgodnie z ust. 1, a takĪe:
1)

wydatki poniesione na pokrycie kosztów dziaáalnoĞci pracowniczego towarzystwa emerytalnego;

2)

opáaty pobierane przez KomisjĊ Nadzoru Finansowego, o których mowa w ustawie wymienionej w ust. 1e pkt 4.
1h. W bankach kosztem uzyskania przychodów są takĪe:

1)

rezerwa na ryzyko ogólne tworzona w roku podatkowym zgodnie z art. 130 ustawy, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt
6;

2)

strata ze zbycia funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny wierzytelnoĞci z tytuáu kredytów (poĪyczek), stanowiąca róĪnicĊ pomiĊdzy kwotą uzyskaną ze zbycia
a wartoĞcią wierzytelnoĞci z tytuáu kredytów (poĪyczek) – do wysokoĞci uprzednio utworzonej na tĊ czĊĞü wierzytelnoĞci rezerwy zaliczonej do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z niniejszą ustawą;

3)

przekazane funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny:
a) poĪytki z sekurytyzowanych wierzytelnoĞci,
b) kwoty gáówne z sekurytyzowanych wierzytelnoĞci,
c) kwoty uzyskane z tytuáu realizacji zabezpieczeĔ sekurytyzowanych wierzytelnoĞci
– objĊte umową o subpartycypacjĊ;

4)

56)

zwrócone funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny kwoty uzyskane ze zbycia tym podmiotom praw do strumienia pieniądza z sekurytyzowanych wierzytelnoĞci z tytuáu kredytów (poĪyczek) objĊtych umową o subpartycypacjĊ w przypadkach gdy nastĊpuje zwrotne przeniesienie praw do takich wierzytelnoĞci, jeĪeli bank wykazaá przychód na podstawie art. 12 ust. 4f i nie zaliczyá do
kosztów uzyskania przychodów kapitaáu kredytu (poĪyczki) na podstawie pkt 3 lit. b lub c.
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) Dodany przez art. 1 pkt 7 lit. a ustawy, o której mowa w odnoĞniku 2.
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1i. W przypadku odpáatnego zbycia nieodpáatnie lub czĊĞciowo odpáatnie nabytych rzeczy lub praw, a takĪe innych
nieodpáatnie lub czĊĞciowo odpáatnie nabytych ĞwiadczeĔ, w związku z którymi, stosownie do art. 12 ust. 5–6a, okreĞlony
zostaá przychód, kosztem uzyskania przychodów z ich odpáatnego zbycia, z uwzglĊdnieniem aktualizacji zgodnie
z odrĊbnymi przepisami, jest:
1)

wartoĞü przychodu okreĞlonego w art. 12 ust. 5 i 6 albo

2)

wartoĞü przychodu, okreĞlonego w art. 12 ust. 5a i 6a, powiĊkszona o wydatki na nabycie czĊĞciowo odpáatnych
rzeczy lub praw albo innych ĞwiadczeĔ

– pomniejszona o sumĊ odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1.
1j. W przypadku objĊcia udziaáów (akcji) w spóáce albo wkáadów w spóádzielni w zamian za wkáad niepieniĊĪny
w innej postaci niĪ przedsiĊbiorstwo lub jego zorganizowana czĊĞü – na dzieĔ objĊcia tych udziaáów (akcji) albo wkáadów
w spóádzielni – ustala siĊ koszt uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 albo 7a, w wysokoĞci: 57)
1)

wartoĞci początkowej przedmiotu wkáadu, zaktualizowanej zgodnie z odrĊbnymi przepisami, pomniejszonej
o dokonaną przed wniesieniem tego wkáadu sumĊ odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1,
jeĪeli przedmiotem wkáadu niepieniĊĪnego są Ğrodki trwaáe lub wartoĞci niematerialne i prawne;

2)

wartoĞci:
a) 58) okreĞlonej zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 albo 7a – jeĪeli przedmiotem wkáadu są udziaáy (akcje) w spóáce albo
wkáady w spóádzielni objĊte w zamian za wkáad niepieniĊĪny w innej postaci niĪ przedsiĊbiorstwo lub jego
zorganizowana czĊĞü,
b)

okreĞlonej zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8, w przypadku gdy udziaáy (akcje) w spóáce albo wkáady w spóádzielni,
które są wnoszone w formie wkáadu niepieniĊĪnego, nie zostaáy objĊte w zamian za wkáad niepieniĊĪny,

c)

okreĞlonej zgodnie z ust. 1k, w przypadku gdy udziaáy (akcje) w spóáce albo wkáady w spóádzielni, które są
wnoszone w formie wkáadu niepieniĊĪnego, zostaáy objĊte w zamian za wkáad niepieniĊĪny w postaci przedsiĊ
biorstwa lub jego zorganizowanej czĊĞci

– jeĪeli przedmiotem wkáadu niepieniĊĪnego są udziaáy (akcje) w spóáce albo wkáady w spóádzielni;
3)

faktycznie poniesionych, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, wydatków na nabycie innych niĪ wymienione w pkt 1 i 2 skáadników majątku podatnika – jeĪeli przedmiotem wkáadu są te inne skáadniki;

4)

wydatków na nabycie lub wytworzenie skáadnika majątku, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów
w jakiejkolwiek formie lub wartoĞci początkowej takiego skáadnika majątku pomniejszonej o sumĊ dokonanych od
tego skáadnika odpisów amortyzacyjnych – jeĪeli skáadnik ten zostaá otrzymany przez podatnika w związku
z likwidacją spóáki niebĊdącej osobą prawną lub wystąpieniem z takiej spóáki.

1k. W przypadku odpáatnego zbycia udziaáów (akcji) w spóáce objĊtych w zamian za wkáad niepieniĊĪny, na dzieĔ
zbycia tych udziaáów (akcji) w spóáce, koszt uzyskania przychodów ustala siĊ w wysokoĞci: 59)
1) 60) okreĞlonej zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 albo 7a – jeĪeli przedmiotem wkáadu są udziaáy (akcje) w spóáce objĊte
w zamian za wkáad niepieniĊĪny w innej postaci niĪ przedsiĊbiorstwo lub jego zorganizowana czĊĞü;
1a) wartoĞci początkowej skáadnika majątkowego, o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, bĊdącego przedmiotem wkáadu wáasnego, o którym mowa w art. 2 pkt 5 tej ustawy, zaktualizowanej
zgodnie z odrĊbnymi przepisami, pomniejszonej o dokonaną przed wniesieniem tego wkáadu sumĊ odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, a w przypadku wniesienia gruntów lub prawa wieczystego uĪytkowania gruntów wartoĞci równej wydatkom poniesionym na ich nabycie;
2) 61) przyjĊtej dla celów podatkowych wartoĞci skáadników przedsiĊbiorstwa lub jego zorganizowanej czĊĞci, wynikającej
z ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1, okreĞlonej na dzieĔ objĊcia tych udziaáów (akcji) w spóáce, nie wyĪszej
jednak niĪ wartoĞü tych udziaáów (akcji) z dnia ich objĊcia okreĞlona zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 albo 7a.
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)
)
59
)
60
)
61
)
58

Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. b tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnoĞniku 2.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. b tiret drugie ustawy, o której mowa w odnoĞniku 2.
Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. c tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnoĞniku 2.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. c tiret drugie ustawy, o której mowa w odnoĞniku 2.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. c tiret trzecie ustawy, o której mowa w odnoĞniku 2.
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1l. 62) W przypadku gdy udziaáy (akcje) w spóáce zostaáy objĊte w zamian za wkáad niepieniĊĪny, do ustalenia kosztu,
o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3 i 3d, przepisy ust. 1k stosuje siĊ odpowiednio.
1á. Kosztami uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9, są wydatki, zaktualizowane zgodnie
z odrĊbnymi przepisami, pomniejszone o sumĊ odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, poniesione na nabycie skáadników majątkowych przeniesionych na spóáki przejmujące lub nowo zawiązane.
1m. W przypadku odpáatnego zbycia udziaáów (akcji) objĊtych w wyniku podziaáu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt
6, kosztem uzyskania przychodu z odpáatnego zbycia udziaáów (akcji) w spóáce przejmującej lub nowo zawiązanej jest ich
wartoĞü nominalna ustalona na dzieĔ zarejestrowania podwyĪszenia kapitaáu zakáadowego spóáki przejmującej albo na
dzieĔ zarejestrowania spóáek nowo zawiązanych.
1n. W przypadku odpáatnego zbycia poĪyczonych papierów wartoĞciowych, o którym mowa w art. 12 ust. 4c, kosztem
uzyskania przychodu są wydatki poniesione na odkupienie papierów wartoĞciowych w celu ich zwrotu.
1o. JeĪeli podatnik w związku z obejmowaniem udziaáów (akcji) w zamian za wkáad niepieniĊĪny poniósá wydatki
związane z objĊciem tych udziaáów (akcji), to wydatki te powiĊkszają koszty uzyskania przychodów, o których mowa
w ust. 1j.
1p. (uchylony). 63)
1q. U przedsiĊbiorców telekomunikacyjnych kosztem uzyskania przychodów są koszty ustalone zgodnie z ust. 1,
a takĪe:
1)

kwota dopáaty, o której mowa w art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.
z 2014 r. poz. 243);

2)

kwota rocznej opáaty telekomunikacyjnej, o której mowa w art. 183 ustawy wymienionej w pkt 1.

1r. Dla partnera prywatnego lub spóáki, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym,
okreĞlonych w umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym, w przypadku nieodpáatnego przeniesienia na rzecz podmiotu
publicznego lub innego podmiotu, o którym mowa w art. 11 ust. 2 tej ustawy, wáasnoĞci Ğrodków trwaáych lub wartoĞci
niematerialnych i prawnych w terminie okreĞlonym w tej umowie, kosztem uzyskania przychodu jest wartoĞü początkowa
tych Ğrodków trwaáych lub wartoĞci niematerialnych i prawnych, pomniejszona o sumĊ odpisów amortyzacyjnych,
o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1.
1s. W przypadku nabycia przedsiĊbiorstwa lub jego zorganizowanej czĊĞci, w drodze wkáadu niepieniĊĪnego (aportu),
wartoĞü poszczególnych skáadników majątku, wchodzących w skáad przedsiĊbiorstwa lub jego zorganizowanej czĊĞci,
ustala siĊ:
1)

w wysokoĞci wartoĞci początkowej, okreĞlonej w ewidencji Ğrodków trwaáych oraz wartoĞci niematerialnych
i prawnych podmiotu wnoszącego wkáad – w przypadku skáadników zaliczonych do Ğrodków trwaáych lub wartoĞci
niematerialnych i prawnych;

2)

w wysokoĞci przyjĊtej dla celów podatkowych i wynikającej z ksiąg podatkowych podmiotu wnoszącego wkáad na
dzieĔ nabycia – w przypadku pozostaáych skáadników.

1t. W przypadku odpáatnego zbycia przez spóákĊ niebĊdącą osobą prawną rzeczy i praw bĊdących przedmiotem wkáadu do takiej spóáki za koszt uzyskania przychodu uwaĪa siĊ:
1)

wartoĞü początkową przyjĊtą przez spóákĊ w ewidencji Ğrodków trwaáych oraz wartoĞci niematerialnych i prawnych,
ustaloną zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 4a, pomniejszoną o sumĊ odpisów amortyzacyjnych – jeĪeli rzeczy te lub prawa
byáy zaliczone do Ğrodków trwaáych lub wartoĞci niematerialnych i prawnych spóáki,

2)

wartoĞü poniesionych wydatków na nabycie albo wytworzenie przedmiotu wkáadu, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie – jeĪeli rzeczy te lub prawa nie byáy zaliczone do Ğrodków trwaáych lub
wartoĞci niematerialnych i prawnych spóáki.

62

) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. d ustawy, o której mowa w odnoĞniku 2.
) Przez art. 1 pkt 7 lit. e ustawy, o której mowa w odnoĞniku 2.
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1u. W przypadku zbycia skáadników majątku wchodzących w skáad przedsiĊbiorstwa lub jego zorganizowanej czĊĞci,
nabytych w sposób, o którym mowa w ust. 1s, koszty uzyskania przychodów ustala siĊ w wysokoĞci, o której mowa w tym
przepisie, pomniejszonej o dokonane od tych skáadników odpisy amortyzacyjne.
1w. 64 ) W przypadku przeksztaácenia przedsiĊbiorcy bĊdącego osobą fizyczną w jednoosobową spóákĊ kapitaáową
wartoĞü poszczególnych skáadników majątku ustala siĊ na podstawie wykazu sporządzonego zgodnie z przepisami
o podatku dochodowym od osób fizycznych na dzieĔ przeksztaácenia.
1x.64) W przypadku odpáatnego zbycia skáadników majątku, o których mowa w ust. 1w, przez spóákĊ powstaáą
w wyniku przeksztaácenia przedsiĊbiorcy bĊdącego osobą fizyczną w jednoosobową spóákĊ kapitaáową za koszt uzyskania
przychodu uwaĪa siĊ:
1)

wartoĞü początkową przyjĊtą przez spóákĊ w ewidencji Ğrodków trwaáych oraz wartoĞci niematerialnych i prawnych,
ustaloną zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 4b, pomniejszoną o sumĊ odpisów amortyzacyjnych – jeĪeli rzeczy te lub prawa
byáy zaliczone do Ğrodków trwaáych lub wartoĞci niematerialnych i prawnych;

2)

wartoĞü poniesionych wydatków na nabycie albo wytworzenie skáadników majątku, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie – jeĪeli rzeczy te lub prawa nie byáy zaliczone do Ğrodków trwaáych lub
wartoĞci niematerialnych i prawnych.

2. JeĪeli podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze Ĩródeá, z których dochód podlega opodatkowaniu, oraz
koszty związane z przychodami z innych Ĩródeá, a nie jest moĪliwe ustalenie kosztów uzyskania przypadających na poszczególne Ĩródáa, koszty te ustala siĊ w takim stosunku, w jakim pozostają przychody z tych Ĩródeá w ogólnej kwocie
przychodów.
2a. ZasadĊ, o której mowa w ust. 2, stosuje siĊ równieĪ w przypadku, gdy podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze Ĩródeá, z których czĊĞü dochodów nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo jest zwolniona z tego
opodatkowania; w takim przypadku przepis art. 7 ust. 3 pkt 3 stosuje siĊ odpowiednio.
3. W celu ustalenia wartoĞci zuĪytych do przetwórstwa rolnego i spoĪywczego lub w dziaáach specjalnych produkcji
rolnej surowców i materiaáów pochodzących z wáasnej produkcji roĞlinnej i zwierzĊcej oraz wáasnej gospodarki leĞnej
stosuje siĊ odpowiednio przepis art. 12 ust. 5.
4. Koszty uzyskania przychodów bezpoĞrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok
podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągniĊte zostaáy odpowiadające
im przychody, z zastrzeĪeniem ust. 4b i 4c.
4a. Koszty prac rozwojowych mogą byü zaliczane do kosztów uzyskania przychodów:
1)

w miesiącu, w którym zostaáy poniesione albo począwszy od tego miesiąca w równych czĊĞciach w okresie nie dáuĪ
szym niĪ 12 miesiĊcy, albo

2)

jednorazowo w roku podatkowym, w którym zostaáy zakoĔczone, albo

3)

poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z art. 16m ust. 1 pkt 3 od wartoĞci niematerialnych i prawnych,
o których mowa w art. 16b ust. 2 pkt 3.

4b. Koszty uzyskania przychodów bezpoĞrednio związane z przychodami, odnoszące siĊ do przychodów danego roku
podatkowego, a poniesione po zakoĔczeniu tego roku podatkowego do dnia:
1)

sporządzenia sprawozdania finansowego, zgodnie z odrĊbnymi przepisami, nie póĨniej jednak niĪ do upáywu terminu
okreĞlonego do záoĪenia zeznania, jeĪeli podatnicy są obowiązani do sporządzania takiego sprawozdania, albo

2)

záoĪenia zeznania, nie póĨniej jednak niĪ do upáywu terminu okreĞlonego do záoĪenia tego zeznania, jeĪeli podatnicy,
zgodnie z odrĊbnymi przepisami, nie są obowiązani do sporządzania sprawozdania finansowego

– są potrącalne w roku podatkowym, w którym osiągniĊte zostaáy odpowiadające im przychody.
4c. Koszty uzyskania przychodów bezpoĞrednio związane z przychodami, odnoszące siĊ do przychodów danego roku
podatkowego, a poniesione po dniu, o którym mowa w ust. 4b pkt 1 albo pkt 2, są potrącalne w roku podatkowym nastĊ
pującym po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe lub skáadane zeznanie.
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4d. Koszty uzyskania przychodów, inne niĪ koszty bezpoĞrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich
poniesienia. JeĪeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest moĪliwe okreĞlenie, jaka ich czĊĞü
dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do dáugoĞci okresu, którego dotyczą.
4e. Za dzieĔ poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeĪeniem ust. 4a i 4f–4h, uwaĪa siĊ dzieĔ, na który ujĊ
to koszt w ksiĊgach rachunkowych (zaksiĊgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzieĔ, na który ujĊto
koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyáoby to ujĊ
tych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeĔ miĊdzyokresowych kosztów.
4f. Koszty zaniechanych inwestycji są potrącalne w dacie zbycia inwestycji lub ich likwidacji.
4g. NaleĪnoĞci z tytuáów, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z póĨn. zm. 65)), oraz zasiáki pieniĊĪne z ubezpieczenia spoáecznego wypáacane przez zakáad pracy stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są naleĪne, pod warunkiem Īe zostaáy wypáacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego
stosunku prawnego áączącego strony. W przypadku uchybienia temu terminowi do naleĪnoĞci tych stosuje siĊ art. 16 ust. 1
pkt 57.
4h. Skáadki z tytuáu naleĪnoĞci, o których mowa w ust. 4g, okreĞlone w ustawie z dnia 13 paĨdziernika 1998 r.
o systemie ubezpieczeĔ spoáecznych, w czĊĞci finansowanej przez páatnika skáadek, skáadki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych ĝwiadczeĔ Pracowniczych, z zastrzeĪeniem art. 16 ust. 1 pkt 40, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który naleĪnoĞci te są naleĪne, pod warunkiem Īe skáadki zostaną opáacone:
1)

z tytuáu naleĪnoĞci wypáacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu, za który są naleĪne – w terminie wynikającym z odrĊbnych przepisów;

2)

z tytuáu naleĪnoĞci wypáacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu nastĊpnym, w terminie wynikającym
z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego áączącego strony – nie póĨniej niĪ do 15 dnia tego miesiąca.

W przypadku uchybienia tym terminom do skáadek tych stosuje siĊ art. 16 ust. 1 pkt 57a i ust. 7d.
5. Minister wáaĞciwy do spraw finansów publicznych okreĞla, w drodze rozporządzenia, tryb i terminy aktualizacji
wyceny Ğrodków trwaáych, o których mowa w art. 16a ust. 1 i 2 pkt 1–3, wartoĞci początkowej skáadników majątku,
o której mowa w art. 16d ust. 1, jednostkowej ceny nabycia czĊĞci skáadowych i peryferyjnych, o których mowa w art. 16g
ust. 13, oraz wartoĞci początkowej Ğrodków trwaáych, o której mowa w art. 16j ust. 1 pkt 1 lit. a i b, jeĪeli wskaĨnik wzrostu cen nakáadów inwestycyjnych w okresie trzech kwartaáów w roku poprzedzającym rok podatkowy w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegáego przekroczy 10%.
5a. (uchylony).
5b. WskaĨnik wzrostu cen nakáadów inwestycyjnych ogáasza Prezes Gáównego UrzĊdu Statystycznego w odstĊpach
kwartalnych.
6. Kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytuáu zuĪycia Ğrodków trwaáych oraz wartoĞci niematerialnych
i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyáącznie zgodnie z przepisami art. 16a–16m, z uwzglĊdnieniem art. 16.
7. W przypadku umowy najmu lub dzierĪawy rzeczy albo praw majątkowych oraz umów o podobnym charakterze,
jeĪeli wynajmujący lub wydzierĪawiający przeniósá na rzecz osoby trzeciej wierzytelnoĞci z tytuáu opáat wynikających
z takich umów, a umowy te miĊdzy stronami nie wygasają, do kosztów uzyskania przychodów wynajmującego lub wydzierĪawiającego zalicza siĊ zapáacone osobie trzeciej dyskonto lub wynagrodzenie.
8. Przepisy ust. 1k, 1l, 1m oraz 1o stosuje siĊ odpowiednio do podmiotów wymienionych w zaáączniku nr 3 do ustawy.
Art. 15a. 1. RóĪnice kursowe zwiĊkszają odpowiednio przychody jako dodatnie róĪnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne róĪnice kursowe w kwocie wynikającej z róĪnicy miĊdzy wartoĞciami okreĞlonymi w ust. 2
i 3.
2. Dodatnie róĪnice kursowe powstają, jeĪeli wartoĞü:
1)

przychodu naleĪnego wyraĪonego w walucie obcej po przeliczeniu na záote wedáug kursu Ğredniego ogáaszanego
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) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaáy ogáoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 362, 596, 769, 1278, 1342, 1448, 1529
i 1540, z 2013 r. poz. 21, 888, 1027, 1036, 1287, 1304, 1387 i 1717 oraz z 2014 r. poz. 223, 312, 567 i 598.
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przez Narodowy Bank Polski jest niĪsza od wartoĞci tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej wedáug
faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;
2)

poniesionego kosztu wyraĪonego w walucie obcej po przeliczeniu na záote wedáug kursu Ğredniego ogáaszanego
przez Narodowy Bank Polski jest wyĪsza od wartoĞci tego kosztu w dniu zapáaty, przeliczonej wedáug faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;

3)

otrzymanych lub nabytych Ğrodków lub wartoĞci pieniĊĪnych w walucie obcej w dniu ich wpáywu jest niĪsza od
wartoĞci tych Ğrodków lub wartoĞci pieniĊĪnych w dniu zapáaty lub innej formy wypáywu tych Ğrodków lub wartoĞci
pieniĊĪnych, wedáug faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, z zastrzeĪeniem pkt 4 i 5;

4)

kredytu (poĪyczki) w walucie obcej w dniu jego udzielenia jest niĪsza od wartoĞci tego kredytu (poĪyczki) w dniu
jego zwrotu, przeliczonej wedáug faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni;

5)

kredytu (poĪyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest wyĪsza od wartoĞci tego kredytu (poĪyczki) w dniu
jego spáaty, przeliczonej wedáug faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.
3. Ujemne róĪnice kursowe powstają, jeĪeli wartoĞü:

1)

przychodu naleĪnego wyraĪonego w walucie obcej po przeliczeniu na záote wedáug kursu Ğredniego ogáaszanego
przez Narodowy Bank Polski jest wyĪsza od wartoĞci tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej wedáug
faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;

2)

poniesionego kosztu wyraĪonego w walucie obcej po przeliczeniu na záote wedáug kursu Ğredniego ogáaszanego
przez Narodowy Bank Polski jest niĪsza od wartoĞci tego kosztu w dniu zapáaty, przeliczonej wedáug faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;

3)

otrzymanych lub nabytych Ğrodków lub wartoĞci pieniĊĪnych w walucie obcej w dniu ich wpáywu jest wyĪsza od
wartoĞci tych Ğrodków lub wartoĞci pieniĊĪnych w dniu zapáaty lub innej formy wypáywu tych Ğrodków lub wartoĞci
pieniĊĪnych, wedáug faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, z zastrzeĪeniem pkt 4 i 5;

4)

kredytu (poĪyczki) w walucie obcej w dniu jego udzielenia jest wyĪsza od wartoĞci tego kredytu (poĪyczki) w dniu
jego zwrotu, przeliczonej wedáug faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni;

5)

kredytu (poĪyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest niĪsza od wartoĞci tego kredytu (poĪyczki) w dniu
jego spáaty, przeliczonej wedáug faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.

4. 66) Przy obliczaniu róĪnic kursowych, o których mowa w ust. 2 i 3, uwzglĊdnia siĊ kursy faktycznie zastosowane
w przypadku sprzedaĪy lub kupna walut obcych oraz otrzymania naleĪnoĞci lub zapáaty zobowiązaĔ. W pozostaáych
przypadkach, a takĪe gdy do otrzymanych naleĪnoĞci lub zapáaty zobowiązaĔ nie jest moĪliwe uwzglĊdnienie faktycznie
zastosowanego kursu waluty w danym dniu, stosuje siĊ kurs Ğredni ogáaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego
dnia roboczego poprzedzającego ten dzieĔ.
5. JeĪeli faktycznie zastosowany kurs waluty, o którym mowa w ust. 2 i 3, jest wyĪszy lub niĪszy odpowiednio
o wiĊcej niĪ powiĊkszona lub pomniejszona o 5% wartoĞü kursu Ğredniego ogáaszanego przez Narodowy Bank Polski
z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzieĔ faktycznie zastosowanego kursu waluty, organ podatkowy moĪe wezwaü strony umowy do zmiany tej wartoĞci lub wskazania przyczyn uzasadniających zastosowanie kursu waluty. W razie
niedokonania zmiany wartoĞci lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają zastosowanie faktycznego kursu waluty,
organ podatkowy okreĞli ten kurs opierając siĊ na kursach walut ogáaszanych przez Narodowy Bank Polski.
6. Przez Ğredni kurs ogáaszany przez Narodowy Bank Polski, o którym mowa w ust. 2 i 3, rozumie siĊ kurs
z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzieĔ uzyskania przychodu lub poniesienia kosztu.
7. Za koszt poniesiony, o którym mowa w ust. 2 i 3, uwaĪa siĊ koszt wynikający z otrzymanej faktury (rachunku) albo
innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), a za dzieĔ zapáaty, o którym mowa w ust. 2 i 3 – dzieĔ uregulowania zobowiązaĔ w jakiejkolwiek formie, w tym w wyniku potrącenia wierzytelnoĞci.
8. Podatnicy wyznaczają kolejnoĞü wyceny Ğrodków lub wartoĞci pieniĊĪnych w walucie obcej, o której mowa w ust. 2 pkt
3 i ust. 3 pkt 3, wedáug przyjĊtej metody stosowanej w rachunkowoĞci, której nie mogą zmieniaü w trakcie roku podatkowego.
9. Przepisy ust. 2 pkt 4 i 5 oraz ust. 3 pkt 4 i 5 stosuje siĊ odpowiednio do kapitaáowych rat kredytów (poĪyczek).
Art. 15b. 67) 1. W przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury (rachunku),
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) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnoĞniku 25.
) Dodany przez art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciąĪeĔ administracyjnych w gospodarce (Dz.
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a jeĪeli nie istniaá obowiązek wystawienia faktury (rachunku) – kwoty wynikającej z umowy albo innego dokumentu,
i nieuregulowania tej kwoty w terminie 30 dni od daty upáywu terminu páatnoĞci, podatnik jest obowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotĊ wynikającą z tych dokumentów.
2. JeĪeli termin páatnoĞci jest dáuĪszy niĪ 60 dni, zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotĊ wynikającą
z dokumentów, o których mowa w ust. 1, dokonuje siĊ z upáywem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, o ile nie zostaáa ona uregulowana w tym terminie.
3. Zmniejszenia, o którym mowa w ust. 1 lub 2, dokonuje siĊ w miesiącu, w którym upáywa termin okreĞlony w tych
przepisach.
4. JeĪeli po dokonaniu zmniejszenia, o którym mowa w ust. 1 lub 2, zobowiązanie zostanie uregulowane, podatnik
w miesiącu, w którym uregulowaá zobowiązanie, zwiĊksza koszty uzyskania przychodów o kwotĊ dokonanego zmniejszenia.
5. JeĪeli w miesiącu, w którym podatnik ma obowiązek dokonaü zmniejszenia, o którym mowa w ust. 1 lub 2, podatnik nie ponosi kosztów uzyskania przychodów lub poniesione koszty są niĪsze od kwoty zmniejszenia, wówczas ma obowiązek zwiĊkszyü przychody o kwotĊ, o którą nie zostaáy zmniejszone koszty uzyskania przychodów.
6. Przepisy ust. 1–5 stosuje siĊ odpowiednio, w przypadku nabycia lub wytworzenia Ğrodków trwaáych albo nabycia
wartoĞci niematerialnych i prawnych, do tej czĊĞci odpisów amortyzacyjnych, które podatnik zaliczyá do kosztów uzyskania przychodów.
7. W przypadku nabycia lub wytworzenia Ğrodków trwaáych albo nabycia wartoĞci niematerialnych i prawnych, jeĪeli
termin, o którym mowa w ust. 1 lub 2, upáywa nie póĨniej niĪ w miesiącu nastĊpującym po miesiącu wprowadzenia ich do
ewidencji, do kosztów uzyskania przychodów zalicza siĊ odpisy amortyzacyjne od tych Ğrodków trwaáych lub wartoĞci
niematerialnych i prawnych w czĊĞci, w jakiej ich cena nabycia lub koszt wytworzenia wynikający z dokumentów,
o których mowa w ust. 1, zostaáy uregulowane w terminie okreĞlonym w ust. 1 lub 2. JeĪeli zobowiązanie zostaáo uregulowane w terminie póĨniejszym, podatnik w miesiącu uregulowania tego zobowiązania zwiĊksza koszty uzyskania przychodów o kwotĊ odpisów amortyzacyjnych, które nie zostaáy zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie zdania
pierwszego.
8. JeĪeli zgodnie z art. 15 zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z dokumentów, o których
mowa w ust. 1, nastąpi po upáywie terminu okreĞlonego w ust. 1 lub 2, to zaliczenie tej kwoty do kosztów uzyskania
przychodów nastĊpuje z uwzglĊdnieniem art. 15, z tym Īe nie wczeĞniej niĪ w miesiącu jej uregulowania.
9. Przepisy ust. 1–8 stosuje siĊ odpowiednio, w przypadku gdy zobowiązanie zostaáo zapáacone w czĊĞci.
10. Przepisy ust. 1–9 stosuje siĊ odpowiednio, jeĪeli termin, o którym mowa w ust. 1 lub 2, upáywa po zmianie formy
opodatkowania na zryczaátowany podatek, o którym mowa w ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonaĪowym,
z tym Īe zmniejszenie albo zwiĊkszenie kosztów uzyskania przychodów lub zwiĊkszenie przychodów nastĊpuje za rok
podatkowy poprzedzający rok podatkowy, w którym nastąpiáa zmiana formy opodatkowania.
Art. 16. 1. Nie uwaĪa siĊ za koszty uzyskania przychodów:
1) wydatków na:
a) nabycie gruntów lub prawa wieczystego uĪytkowania gruntów, z wyjątkiem opáat za wieczyste uĪytkowanie gruntów,
b) nabycie lub wytworzenie we wáasnym zakresie innych niĪ wymienione w lit. a Ğrodków trwaáych oraz wartoĞci niematerialnych i prawnych, w tym równieĪ wchodzących w skáad nabytego przedsiĊbiorstwa lub jego zorganizowanych czĊĞci,
c) ulepszenie Ğrodków trwaáych, które zgodnie z art. 16g ust. 13 powiĊkszają wartoĞü Ğrodków trwaáych, stanowiącą
podstawĊ naliczania odpisów amortyzacyjnych
– wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrĊbnymi przepisami, pomniejszone o sumĊ odpisów amortyzacyjnych,
o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, są jednak kosztem uzyskania przychodów, w przypadku odpáatnego zbycia
Ğrodków trwaáych lub wartoĞci niematerialnych i prawnych, bez wzglĊdu na czas ich poniesienia 68);
2) (uchylony);

U. poz. 1342), która weszáa w Īycie z dniem 1 stycznia 2013 r.
68

) Zdanie koĔcowe w brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnoĞniku 25.
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3)

(uchylony);

4)

odpisów z tytuáu zuĪycia samochodu osobowego, dokonywanych wedáug zasad okreĞlonych w art. 16a–16m,
w czĊĞci ustalonej od wartoĞci samochodu przewyĪszającej równowartoĞü 20 000 euro przeliczonej na záote wedáug
kursu Ğredniego euro ogáaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do uĪywania;

5)

strat w Ğrodkach trwaáych oraz wartoĞciach niematerialnych i prawnych w czĊĞci pokrytej sumą odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1;

6)

strat powstaáych w wyniku likwidacji nie w peáni umorzonych Ğrodków trwaáych, jeĪeli Ğrodki te utraciáy przydatnoĞü
gospodarczą na skutek zmiany rodzaju dziaáalnoĞci;

7)

(uchylony);

8) 69) wydatków na objĊcie lub nabycie udziaáów albo wkáadów w spóádzielni, udziaáów (akcji) oraz papierów wartoĞciowych, a takĪe wydatków na nabycie tytuáów uczestnictwa w funduszach kapitaáowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpáatnego zbycia tych udziaáów (akcji) oraz papierów wartoĞciowych, w tym z tytuáu
wykupu przez emitenta papierów wartoĞciowych, a takĪe z odkupienia albo umorzenia tytuáów uczestnictwa
w funduszach kapitaáowych, z zastrzeĪeniem ust. 7e;
8a) (uchylony);
8b) wydatków związanych z nabyciem pochodnych instrumentów finansowych – do czasu realizacji praw wynikających
z tych instrumentów albo rezygnacji z realizacji praw wynikających z tych instrumentów albo ich odpáatnego zbycia –
o ile wydatki te, stosownie do art. 16g ust. 3 i 4, nie powiĊkszają wartoĞci początkowej Ğrodka trwaáego oraz wartoĞci
niematerialnych i prawnych;
8c) 70) wydatków poniesionych przez wspólnika spóáek áączonych lub dzielonych na nabycie lub objĊcie udziaáów (akcji)
w tych spóákach w przypadku poáączenia lub podziaáu spóáek, z zastrzeĪeniem art. 10 ust. 1 pkt 6; wydatki te stanowią
koszt uzyskania przychodu z odpáatnego zbycia udziaáów (akcji) spóáki przejmującej lub nowo zawiązanej,
w wysokoĞci:
a) ustalonej na podstawie art. 15 ust. 1k – jeĪeli udziaáy (akcje) w spóáce przejmowanej lub dzielonej zostaáy objĊte
w zamian za wkáad niepieniĊĪny,
b) ustalonej zgodnie z pkt 8 – jeĪeli udziaáy (akcje) w spóáce przejmowanej lub dzielonej zostaáy nabyte albo objĊte za
wkáad pieniĊĪny,
c) wydatków na nabycie lub objĊcie udziaáów (akcji) w spóáce dzielonej, ustalonych zgodnie z lit. a lub b, w takiej
proporcji, w jakiej pozostaje u tego wspólnika wartoĞü nominalna unicestwianych udziaáów (akcji) w spóáce dzielonej do wartoĞci nominalnej udziaáów (akcji) przed podziaáem; pozostaáa czĊĞü kwoty tych wydatków stanowi
koszt uzyskania przychodów z odpáatnego zbycia udziaáów (akcji) spóáki podzielonej przez wydzielenie;
8d)70) wydatków poniesionych przez wspólnika na nabycie lub objĊcie udziaáów (akcji) przekazywanych spóáce nabywającej w drodze wymiany udziaáów; wydatki te stanowią koszt uzyskania przychodów w przypadku odpáatnego zbycia
otrzymanych za nie udziaáów (akcji) spóáki nabywającej, ustalony zgodnie z pkt 8 i art. 15 ust. 1k;
8e)70) wydatków poniesionych przez spóákĊ nabywającą przy wymianie udziaáów; wydatki te – w wysokoĞci odpowiadającej nominalnej wartoĞci udziaáów (akcji) wydanych wspólnikom spóáki, której udziaáy są nabywane, powiĊkszonych o zapáatĊ w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d – są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpáatnego
zbycia tych udziaáów (akcji);
8f)

wydatków na nabycie lub wytworzenie skáadnika majątku, otrzymanego przez wspólnika w związku z likwidacją
spóáki niebĊdącej osobą prawną lub wystąpieniem z takiej spóáki, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów
w jakiejkolwiek formie; wydatki te są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpáatnego zbycia tego skáadnika majątku; przepis art. 15 ust. 1t stosuje siĊ odpowiednio;

9)

odpisów i wpáat na róĪnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika; kosztem uzyskania przychodów są jednak:
a) podstawowe odpisy i wpáaty na te fundusze, jeĪeli obowiązek lub moĪliwoĞü ich tworzenia w ciĊĪar kosztów
okreĞlają odrĊbne ustawy,
b) odpisy i zwiĊkszenia, które w rozumieniu przepisów o zakáadowym funduszu ĞwiadczeĔ socjalnych obciąĪają
koszty dziaáalnoĞci pracodawcy, jeĪeli Ğrodki pieniĊĪne stanowiące równowartoĞü tych odpisów i zwiĊkszeĔ zostaáy wpáacone na rachunek Funduszu,

69

) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnoĞniku 2.
) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnoĞniku 2.

70
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c) (uchylona);
10) wydatków:
a) na spáatĊ poĪyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych poĪyczek (kredytów), z tym Īe
kosztem uzyskania przychodów są wydatki na spáatĊ poĪyczki (kredytu) w przypadku, gdy poĪyczka (kredyt) byáa
waloryzowana kursem waluty obcej, jeĪeli:
– poĪyczkobiorca (kredytobiorca) w związku ze spáatą poĪyczki (kredytu) zwraca kwotĊ kapitaáu wiĊkszą niĪ
kwota otrzymanej poĪyczki (kredytu) – w wysokoĞci róĪnicy pomiĊdzy kwotą zwrotu kapitaáu a kwotą
otrzymanej poĪyczki (kredytu),
– poĪyczkodawca (kredytodawca) otrzymuje Ğrodki pieniĊĪne stanowiące spáatĊ kapitaáu w wysokoĞci niĪszej
od kwoty udzielonej poĪyczki (kredytu) – w wysokoĞci róĪnicy pomiĊdzy kwotą udzielonej poĪyczki (kredytu) a kwotą zwróconego kapitaáu,
b) na spáatĊ innych zobowiązaĔ, w tym z tytuáu udzielonych gwarancji i porĊczeĔ,
c) na umorzenie kapitaáów pozostających w związku z utworzeniem (nabyciem), powiĊkszeniem lub ulepszeniem
Ĩródáa przychodów,
d) (uchylona),
e) z tytuáu przekazania przez bank funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy inwestycyjnych
tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny, Ğrodków pochodzących ze spáat kredytów (poĪyczek), objĊtych sekurytyzacją
wierzytelnoĞci;
11) naliczonych, lecz niezapáaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązaĔ, w tym równieĪ od poĪyczek (kredytów);
12) odsetek, prowizji i róĪnic kursowych od poĪyczek (kredytów) zwiĊkszających koszty inwestycji w okresie realizacji
tych inwestycji;
13) odsetek od wáasnego kapitaáu wáoĪonego przez podatnika w Ĩródáo przychodów;
13a) odsetek od dopáat wnoszonych do spóáki w trybie i na zasadach okreĞlonych w odrĊbnych przepisach, a takĪe odsetek
od dywidend i innych dochodów z udziaáu w zyskach osób prawnych;
13b) 71) odsetek od udziaáu kapitaáowego wspólników spóáki niebĊdącej osobą prawną i spóáki, o której mowa w art. 1
ust. 3;
14) darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem dokonywanych miĊdzy spóákami tworzącymi podatkową grupĊ
kapitaáową, a takĪe wpáat na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej, z tym Īe kosztem uzyskania przychodów są
koszty wytworzenia lub cena nabycia produktów spoĪywczych, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy
o podatku od towarów i usáug, przekazanych na rzecz organizacji poĪytku publicznego w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaáalnoĞci poĪytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234,
poz. 1536, z póĨn. zm. 72)), z przeznaczeniem wyáącznie na cele dziaáalnoĞci charytatywnej prowadzonej przez te organizacje;
15) podatku dochodowego oraz wpáat z zysku okreĞlonych w odrĊbnych przepisach;
16) jednorazowych odszkodowaĔ z tytuáu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w wysokoĞci okreĞlonej przez
wáaĞciwego ministra oraz dodatkowej skáadki ubezpieczeniowej w przypadku stwierdzenia pogorszenia warunków
pracy;
17) kosztów egzekucyjnych związanych z niewykonaniem zobowiązaĔ;
18) grzywien i kar pieniĊĪnych orzeczonych w postĊpowaniu karnym, karnym skarbowym, administracyjnym
i w sprawach o wykroczenia oraz odsetek od tych grzywien i kar;
19) kar, opáat i odszkodowaĔ oraz odsetek od tych zobowiązaĔ z tytuáu:
a) nieprzestrzegania przepisów w zakresie ochrony Ğrodowiska,
b) niewykonania nakazów wáaĞciwych organów nadzoru i kontroli dotyczących uchybieĔ w dziedzinie bezpieczeĔ
stwa i higieny pracy;
19a) dodatkowej opáaty produktowej, o której mowa w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przed71

) Dodany przez art. 1 pkt 8 lit. a tiret trzecie ustawy, o której mowa w odnoĞniku 2.

72

) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaáy ogáoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205,
poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2014 r. poz. 223 i 498.
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siĊbiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opáacie produktowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90,
poz. 607, z póĨn. zm. 73)), z tym Īe kosztem uzyskania przychodów jest poniesiona opáata produktowa, o której mowa
w art. 12 ust. 2 tej ustawy;
19b) dodatkowej opáaty 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 2013 r. poz. 1162), z tym Īe kosztem uzyskania przychodów są poniesione opáaty, o których mowa w art. 12 ust. 2 i art. 14 tej ustawy;
19c) 74) dodatkowej opáaty produktowej, o której mowa w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zuĪytym sprzĊcie
elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1155), z tym Īe kosztem uzyskania przychodów są poniesione
opáaty, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 3 oraz art. 64 ust. 2 tej ustawy;
19c) 75) dodatkowej opáaty produktowej, o której mowa w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zuĪytym
sprzĊcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1155), z tym Īe kosztem uzyskania przychodów
jest poniesiona opáata, o której mowa w art. 64 tej ustawy;
19d) dodatkowej opáaty produktowej, o której mowa w art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach
i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666, z póĨn. zm. 76)), z tym Īe kosztem uzyskania przychodów są poniesione
wydatki, o których mowa w art. 37 ust. 4, oraz poniesione opáaty, o których mowa w art. 38 ust. 2 tej ustawy;
19e) 77) dodatkowej opáaty produktowej, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888), z tym Īe kosztem uzyskania przychodów jest poniesiona opáata produktowa, o której mowa w art. 34 ust. 2 tej ustawy;
20) wierzytelnoĞci odpisanych jako przedawnione;
21) odsetek za zwáokĊ z tytuáu nieterminowych wpáat naleĪnoĞci budĪetowych i innych naleĪnoĞci, do których stosuje siĊ
przepisy Ordynacji podatkowej;
22) kar umownych i odszkodowaĔ z tytuáu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usáug oraz zwáoki
w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zwáoki w usuniĊciu wad towarów albo wykonanych robót i usáug;
23) wydatków na wykup obligacji, pomniejszonych o kwotĊ dyskonta;
24) (uchylony);
25) wierzytelnoĞci odpisanych jako nieĞciągalne, z wyjątkiem:
a)

wierzytelnoĞci, które uprzednio na podstawie art. 12 ust. 3 zostaáy zarachowane jako przychody naleĪne i których
nieĞciągalnoĞü zostaáa udokumentowana w sposób okreĞlony w ust. 2,

b)

udzielonych przez jednostki organizacyjne uprawnione, na podstawie odrĊbnych ustaw regulujących zasady ich
funkcjonowania, do udzielania kredytów (poĪyczek) – wymagalnych, a nieĞciągalnych kredytów (poĪyczek),
pomniejszonych o kwotĊ niespáaconych odsetek i równowartoĞü rezerw na te kredyty (poĪyczki), zaliczonych
uprzednio do kosztów uzyskania przychodów,

c)

strat poniesionych przez bank z tytuáu udzielonych po dniu 1 stycznia 1997 r. gwarancji albo porĊczeĔ spáaty
kredytów i poĪyczek, obliczonych zgodnie z pkt 25 lit. b;

26) rezerw tworzonych na pokrycie wierzytelnoĞci, których nieĞciągalnoĞü zostaáa uprawdopodobniona, z wyjątkiem
tych rezerw utworzonych na pokrycie:
a) w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w pkt 25 lit. b:
–

wymagalnych, a nieĞciągalnych kredytów (poĪyczek),

–
kredytów (poĪyczek) zakwalifikowanych do kategorii straconych, udzielonych przedsiĊbiorcom realizującym program restrukturyzacji na podstawie odrĊbnych ustaw,
73

) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaáy ogáoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 79, poz. 666 i Nr 215, poz. 1664, z 2011 r.
Nr 106, poz. 622 oraz z 2013 r. poz. 21 i 888.
74
) W tym brzmieniu obowiązuje do wejĞcia w Īycie zmiany, o której mowa w odnoĞniku 75.
75
) W brzmieniu ustalonym przez art. 205 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), który wejdzie
w Īycie z dniem 24 stycznia 2016 r.
76
) Zmiany wymienionej ustawy zostaáy ogáoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897, Nr 171, poz. 1016 i Nr 178, poz. 1060 oraz
z 2013 r. poz. 21.
77
) Dodany przez art. 65 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U.
poz. 888), która weszáa w Īycie z dniem 1 stycznia 2014 r.
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b) wymagalnych, a nieĞciągalnych naleĪnoĞci z tytuáu udzielonych przez bank po dniu 1 stycznia 1997 r. gwarancji
(porĊczeĔ) spáaty kredytów i poĪyczek,
c) zakwalifikowanych do kategorii straconych naleĪnoĞci z tytuáu udzielonych przez bank po dniu 1 stycznia 1997 r.
gwarancji (porĊczeĔ) spáaty kredytów i poĪyczek, udzielonych przedsiĊbiorcom realizującym program restrukturyzacji na podstawie odrĊbnych ustaw,
d) 25% kwoty kredytów (poĪyczek) zakwalifikowanych do kategorii wątpliwych oraz 25% zakwalifikowanych do
kategorii wątpliwych naleĪnoĞci z tytuáu gwarancji (porĊczeĔ) spáaty kredytów i poĪyczek – udzielonych przez
bank po dniu 1 stycznia 1997 r.,
e) 50% kwoty kredytów (poĪyczek) zakwalifikowanych do kategorii wątpliwych oraz 50% zakwalifikowanych do
kategorii wątpliwych naleĪnoĞci z tytuáu gwarancji (porĊczeĔ) spáaty kredytów i poĪyczek – udzielonych przez
bank przedsiĊbiorcom realizującym program restrukturyzacji na podstawie odrĊbnych ustaw;
26a) odpisów aktualizujących, z tym Īe kosztem uzyskania przychodów są odpisy aktualizujące wartoĞü naleĪnoĞci,
okreĞlone w ustawie o rachunkowoĞci, od tej czĊĞci naleĪnoĞci, która byáa uprzednio zaliczona na podstawie art. 12
ust. 3 do przychodów naleĪnych, a ich nieĞciągalnoĞü zostaáa uprawdopodobniona na podstawie ust. 2a pkt 1;
26b) 78 ) w spóádzielczych kasach oszczĊdnoĞciowo-kredytowych odpisów aktualizujących wartoĞü naleĪnoĞci,
z wyjątkiem odpisów aktualizujących wartoĞü naleĪnoĞci z tytuáu udzielonych poĪyczek i kredytów, utworzonych
zgodnie z przepisami o rachunkowoĞci, pomniejszonych o wartoĞü odpisów aktualizujących dotyczącą odsetek od
tych poĪyczek i kredytów, których nieĞciągalnoĞü zostaáa uprawdopodobniona na podstawie ust. 2a pkt 3;
27) rezerw innych niĪ wymienione w pkt 26, jeĪeli obowiązek ich tworzenia w ciĊĪar kosztów nie wynika z innych
ustaw; nie są jednak kosztem uzyskania przychodów rezerwy utworzone zgodnie z ustawą o rachunkowoĞci, inne
niĪ okreĞlone w niniejszej ustawie jako taki koszt;
28) kosztów reprezentacji, w szczególnoĞci poniesionych na usáugi gastronomiczne, zakup ĪywnoĞci oraz napojów,
w tym alkoholowych;
29) odpisów na fundusz rekultywacji w wysokoĞci przekraczającej kwotĊ okreĞloną przez podatnika na dany rok
w planie rekultywacji terenów poeksploatacyjnych, skorygowaną o kwotĊ pozostaáoĞci Ğrodków tego funduszu wedáug stanu na początek roku podatkowego;
30) wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytuáu uĪywania przez nich samochodów na potrzeby podatnika:
a) w celu odbycia podróĪy sáuĪbowej (jazdy zamiejscowe) – w wysokoĞci przekraczającej kwotĊ ustaloną przy zastosowaniu stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu,
b) w jazdach lokalnych – w wysokoĞci przekraczającej wysokoĞü miesiĊcznego ryczaátu pieniĊĪnego albo
w wysokoĞci przekraczającej stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu,
okreĞlonych w odrĊbnych przepisach wydanych przez wáaĞciwego ministra;
31) (uchylony);
32) kwot dodatkowych, które zgodnie z przepisami o cenach podlegają wpáaceniu do budĪetu paĔstwa;
33) kwot dodatkowych opáat rocznych za niezabudowanie bądĨ niezagospodarowanie gruntów w okreĞlonym terminie,
wynikającym z przepisów o gospodarce nieruchomoĞciami;
34) (uchylony);
35) (uchylony);
36) wpáat, o których mowa w art. 21 ust. 1 i w art. 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i spoáecznej oraz zatrudnianiu osób niepeánosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z póĨn. zm. 79));
37) skáadek na rzecz organizacji, do których przynaleĪnoĞü podatnika nie jest obowiązkowa, z wyjątkiem:
a) skáadek organizacji spóádzielczych na rzecz związków rewizyjnych i Krajowej Rady Spóádzielczej, z tym Īe górną granicĊ skáadki okreĞli minister wáaĞciwy do spraw finansów publicznych w drodze rozporządzenia, po zasiĊ
gniĊciu opinii Krajowej Rady Spóádzielczej,
b) (uchylona),
78

) Dodany przez art. 2 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnoĞniku 42.
) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaáy ogáoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1243 i 1244
i Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 986 i 1456, z 2013 r. poz. 73, 675, 791, 1446 i 1645 oraz z 2014 r. poz. 598.
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c) skáadek na rzecz organizacji zrzeszających przedsiĊbiorców i pracodawców, dziaáających na podstawie odrĊbnych
ustaw – do wysokoĞci áącznie nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,15% kwoty wynagrodzeĔ wypáaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawĊ wymiaru skáadek na ubezpieczenie spoáeczne;
38) 80) wydatków związanych z dokonywaniem jednostronnych ĞwiadczeĔ na rzecz wspólników lub czáonków spóádzielni
niebĊdących pracownikami w rozumieniu odrĊbnych przepisów, z tym Īe wydatki ponoszone na rzecz czáonków rolniczych spóádzielni produkcyjnych i innych spóádzielni zajmujących siĊ produkcją rolną są kosztem uzyskania przychodów w czĊĞci dotyczącej dziaáalnoĞci objĊtej obowiązkiem podatkowym w zakresie podatku dochodowego;
38a)80) wydatków na rzecz osób wchodzących w skáad rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących
osób prawnych oraz spóáki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1, z wyjątkiem wynagrodzeĔ wypáacanych z tytuáu peá
nionych funkcji;
39) strat z tytuáu odpáatnego zbycia wierzytelnoĞci, chyba Īe wierzytelnoĞü ta uprzednio, na podstawie art. 12 ust. 3,
zostaáa zarachowana jako przychód naleĪny;
40) skáadek na ubezpieczenie spoáeczne oraz na Fundusz Pracy i na inne fundusze celowe utworzone na podstawie odrĊbnych ustaw – od nagród i premii, wypáacanych w gotówce lub w papierach wartoĞciowych z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym;
41) (uchylony);
42) (uchylony);
43) umorzonych kredytów (poĪyczek) bankowych, jeĪeli ich umorzenie nie jest związane z:
a)

bankowym postĊpowaniem ugodowym w rozumieniu przepisów o restrukturyzacji finansowej przedsiĊbiorstw
i banków lub

b)

postĊpowaniem upadáoĞciowym z moĪliwoĞcią zawarcia ukáadu w rozumieniu przepisów prawa upadáoĞciowego
i naprawczego, lub

c)

realizacją programu restrukturyzacji na podstawie odrĊbnych ustaw;

44) umorzonych wierzytelnoĞci, z wyjątkiem tych, które uprzednio na podstawie art. 12 ust. 3 zostaáy zarachowane jako
przychody naleĪne;
45) wydatków pracodawcy na dziaáalnoĞü socjalną, o której mowa w przepisach o zakáadowym funduszu ĞwiadczeĔ
socjalnych; kosztem uzyskania przychodów są jednak Ğwiadczenia urlopowe wypáacone zgodnie z przepisami
o zakáadowym funduszu ĞwiadczeĔ socjalnych;
46) podatku od towarów i usáug, z tym Īe jest kosztem uzyskania przychodów:
a) podatek naliczony:
–
jeĪeli podatnik zwolniony jest od podatku od towarów i usáug lub nabyá towary i usáugi w celu wytworzenia albo odprzedaĪy towarów lub Ğwiadczenia usáug zwolnionych od podatku od towarów i usáug,
–
w tej czĊĞci, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usáug podatnikowi nie przysáuguje
obniĪenie kwoty lub zwrot róĪnicy podatku od towarów i usáug – jeĪeli naliczony podatek od towarów i usáug
nie powiĊksza wartoĞci Ğrodka trwaáego lub wartoĞci niematerialnej i prawnej,
b) podatek naleĪny:
–
w przypadku importu usáug oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, jeĪeli nie stanowi on podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usáug; kosztem uzyskania przychodów nie
jest jednak podatek naleĪny w czĊĞci przekraczającej kwotĊ podatku od nabycia tych towarów i usáug, która
mogáaby stanowiü podatek naliczony w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usáug,
–
w przypadku przekazania lub zuĪycia przez podatnika towarów lub Ğwiadczenia usáug na potrzeby reprezentacji i reklamy, obliczony zgodnie z odrĊbnymi przepisami,
–
od nieodpáatnie przekazanych towarów, obliczony zgodnie z odrĊbnymi przepisami, w przypadku gdy
wyáącznym warunkiem ich przekazania jest uprzednie nabycie przez otrzymującego towarów lub usáug od
przekazującego w okreĞlonej iloĞci lub wartoĞci,

80

) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 lit. a tiret czwarte ustawy, o której mowa w odnoĞniku 2.
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c) 81) kwota podatku od towarów i usáug, nieuwzglĊdniona w wartoĞci początkowej Ğrodków trwaáych oraz wartoĞci
niematerialnych i prawnych, podlegających amortyzacji zgodnie z art. 16a–16m, lub dotycząca innych rzeczy
lub praw niebĊdących Ğrodkami trwaáymi lub wartoĞciami niematerialnymi i prawnymi podlegającymi tej
amortyzacji – w tej czĊĞci, w jakiej dokonano korekty powodującej zmniejszenie podatku odliczonego zgodnie
z przepisami ustawy o podatku od towarów i usáug;
47) strat powstaáych w wyniku nieobjĊtych zwolnieniem od podatku akcyzowego ubytków wyrobów akcyzowych oraz
podatku akcyzowego od tych ubytków;
48) odpisów z tytuáu zuĪycia Ğrodków trwaáych oraz wartoĞci niematerialnych i prawnych dokonywanych, wedáug zasad
okreĞlonych w art. 16a–16m, od tej czĊĞci ich wartoĞci, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub
wytworzenie we wáasnym zakresie tych Ğrodków lub wartoĞci niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy
opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie;
49) skáadek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokoĞci przekraczającej ich czĊĞü ustaloną w takiej proporcji,
w jakiej pozostaje równowartoĞü 20 000 euro, przeliczona na záote wedáug kursu Ğredniego euro ogáaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia w wartoĞci samochodu przyjĊtej dla celów ubezpieczenia;
50) strat powstaáych w wyniku utraty lub likwidacji samochodów oraz kosztów ich remontów powypadkowych, jeĪeli
samochody nie byáy objĊte ubezpieczeniem dobrowolnym;
51) wydatków, z zastrzeĪeniem pkt 30, z tytuáu kosztów uĪywania, dla potrzeb dziaáalnoĞci gospodarczej, samochodów
osobowych niestanowiących skáadników majątku podatnika – w czĊĞci przekraczającej kwotĊ wynikającą
z pomnoĪenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu dla celów podatnika oraz stawki za jeden kilometr
przebiegu, okreĞlonej w odrĊbnych przepisach wydanych przez wáaĞciwego ministra; podatnik jest obowiązany prowadziü ewidencjĊ przebiegu pojazdu;
52) wydatków poniesionych na zakup zuĪywających siĊ stopniowo rzeczowych skáadników majątku podatnika, niezaliczanych do Ğrodków trwaáych – w przypadku stwierdzenia, Īe skáadniki te nie są wykorzystywane dla celów dziaáalnoĞci prowadzonej przez podatnika, lecz sáuĪą osobistym celom pracowników i innych osób albo bez uzasadnienia
znajdują siĊ poza siedzibą podatnika;
53) dopáat, o których mowa w art. 12 ust. 4 pkt 11, oraz ich zwrotu;
54) opáat sankcyjnych, które zgodnie z odrĊbnymi przepisami podlegają wpáacie do budĪetu paĔstwa lub budĪetów jednostek samorządu terytorialnego;
54a) dodatkowej opáaty wymierzanej przez Zakáad UbezpieczeĔ Spoáecznych na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeĔ spoáecznych;
55) kosztów utrzymania zakáadowych obiektów socjalnych, w czĊĞci pokrytej ze Ğrodków zakáadowego funduszu ĞwiadczeĔ socjalnych;
56) strat (kosztów) powstaáych w wyniku utraty dokonanych przedpáat (zaliczek, zadatków) w związku z niewykonaniem
umowy;
57) niewypáaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypáat, ĞwiadczeĔ oraz innych naleĪnoĞci
z tytuáów okreĞlonych w art. 12 ust. 1 i 6, art. 13 pkt 2 i 4–9 oraz w art. 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych, ĞwiadczeĔ pieniĊĪnych z tytuáu odbywania praktyk absolwenckich, o których
mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. Nr 127, poz. 1052), a takĪe zasiáków
pieniĊĪnych z ubezpieczenia spoáecznego wypáacanych przez zakáad pracy, z zastrzeĪeniem art. 15 ust. 4g;
57a) nieopáaconych do Zakáadu UbezpieczeĔ Spoáecznych skáadek, z zastrzeĪeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h, okreĞlonych w ustawie z dnia 13 paĨdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeĔ spoáecznych, w czĊĞci finansowanej przez
páatnika skáadek;
57b) 82) naleĪnych, wypáaconych, dokonanych lub postawionych do dyspozycji wypáat, ĞwiadczeĔ oraz innych naleĪnoĞci
z tytuáów okreĞlonych w art. 12 ust. 1 i art. 13 pkt 2, 5 i 7–9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych cudzoziemcowi, który w okresie Ğwiadczenia pracy lub wykonywania osobiĞcie dziaáalnoĞci na
81

) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 4 lit. a ustawy wymienionej jako druga w odnoĞniku 14.

82

) Dodany przez art. 17 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), która weszáa w Īycie z dniem 21 lipca 2012 r.
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terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie posiadaá waĪnego, wymaganego na podstawie odrĊbnych przepisów, dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a takĪe skáadek z tytuáu tych naleĪnoĞci
w czĊĞci finansowanej przez páatnika skáadek oraz zasiáków pieniĊĪnych z ubezpieczenia spoáecznego wypáacanych
przez zakáad pracy temu cudzoziemcowi;
58) wydatków i kosztów bezpoĞrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt
14a, 23, 24, 42, 47, 48, 52 i 53, lub ze Ğrodków, o których mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dziaáalnoĞci poĪytku publicznego i o wolontariacie;
59) skáadek opáaconych przez pracodawcĊ z tytuáu zawartych lub odnowionych umów ubezpieczenia na rzecz pracowników, z wyjątkiem umów dotyczących ryzyka grup 1, 3 i 5 dziaáu I oraz grup 1 i 2 dziaáu II wymienionych
w zaáączniku do ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o dziaáalnoĞci ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 950 i 1289
oraz z 2014 r. poz. 586) jeĪeli uprawnionym do otrzymania Ğwiadczenia nie jest pracodawca i umowa ubezpieczenia
w okresie piĊciu lat, licząc od koĔca roku kalendarzowego, w którym ją zawarto lub odnowiono, wyklucza:
a) wypáatĊ kwoty stanowiącej wartoĞü odstąpienia od umowy,
b) moĪliwoĞü zaciągania zobowiązaĔ pod zastaw praw wynikających z umowy,
c) wypáatĊ z tytuáu doĪycia wieku oznaczonego w umowie;
60) 83) odsetek od poĪyczek (kredytów) udzielonych spóáce przez jej wspólnika posiadającego nie mniej niĪ 25% udziaáów
(akcji) tej spóáki albo wspólników posiadających áącznie nie mniej niĪ 25% udziaáów (akcji) tej spóáki, jeĪeli wartoĞü
zadáuĪenia spóáki wobec wspólników tej spóáki posiadających co najmniej 25% udziaáów (akcji) i wobec innych
podmiotów posiadających co najmniej 25% udziaáów w kapitale takiego wspólnika osiągnie áącznie trzykrotnoĞü
wartoĞci kapitaáu zakáadowego spóáki – w czĊĞci, w jakiej poĪyczka (kredyt) przekracza tĊ wartoĞü zadáuĪenia, okreĞloną na dzieĔ zapáaty odsetek; przepisy te stosuje siĊ odpowiednio do spóádzielni, czáonków spóádzielni oraz funduszu udziaáowego takiej spóádzielni;
61)83) odsetek od poĪyczek (kredytów) udzielonych przez spóákĊ innej spóáce, jeĪeli w obu tych podmiotach ten sam
wspólnik posiada nie mniej niĪ po 25% udziaáów (akcji), a wartoĞü zadáuĪenia spóáki otrzymującej poĪyczkĊ (kredyt)
wobec wspólników tej spóáki posiadających co najmniej 25% jej udziaáów (akcji) i wobec innych podmiotów posiadających co najmniej 25% udziaáów w kapitale tych wspólników oraz wobec spóáki udzielającej poĪyczki (kredytu)
osiągnie áącznie trzykrotnoĞü wartoĞci kapitaáu zakáadowego spóáki – w czĊĞci, w jakiej poĪyczka (kredyt) przekracza tĊ wartoĞü zadáuĪenia, okreĞloną na dzieĔ zapáaty odsetek; przepisy te stosuje siĊ odpowiednio do spóádzielni,
czáonków spóádzielni oraz funduszu udziaáowego takiej spóádzielni;
62) (uchylony);
63) odpisów amortyzacyjnych od wartoĞci początkowej Ğrodków trwaáych oraz wartoĞci niematerialnych i prawnych:
a) nabytych nieodpáatnie, jeĪeli:
–

nabycie to nie stanowi przychodu z tytuáu nieodpáatnego otrzymania rzeczy lub praw, lub

–

dochód z tego tytuáu jest zwolniony od podatku dochodowego, lub

–

nabycie to stanowi dochód, od którego na podstawie odrĊbnych przepisów zaniechano poboru podatku,

b) jeĪeli przed dniem 1 stycznia 1995 r. zostaáy nabyte, lecz niezaliczone do Ğrodków trwaáych albo wartoĞci niematerialnych i prawnych,
c) oddanych do nieodpáatnego uĪywania – za miesiące, w których skáadniki te byáy oddane do nieodpáatnego uĪywania,
d) 84) nabytych w formie wkáadu niepieniĊĪnego, od tej czĊĞci ich wartoĞci, która nie zostaáa przekazana na utworzenie lub podwyĪszenie kapitaáu zakáadowego spóáki;
64) 85) odpisów amortyzacyjnych od wartoĞci początkowej wartoĞci niematerialnych i prawnych wniesionych do spóáki
albo spóáki niebĊdącej osobą prawną, w postaci wkáadu niepieniĊĪnego, stanowiących równowartoĞü uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysáowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how);
65) (uchylony);
66) poniesionych wydatków oraz wartoĞci przekazanych rzeczy, praw lub wykonanych usáug, wynikających z czynnoĞci,
83

) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 lit. a tiret piąte ustawy, o której mowa w odnoĞniku 2.
) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 lit. a tiret szóste ustawy, o której mowa w odnoĞniku 2.
85
) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 lit. a tiret siódme ustawy, o której mowa w odnoĞniku 2.
84
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które nie mogą byü przedmiotem prawnie skutecznej umowy, w szczególnoĞci w związku z popeánieniem przestĊpstwa
okreĞlonego w art. 229 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z póĨn. zm. 86));
67) 87) podatku od wydobycia niektórych kopalin;
68) 88) opáaty ostroĪnoĞciowej, o której mowa w art. 14a ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711, z póĨn. zm. 89)).
1a. (uchylony).
1b. Ilekroü w ustawie jest mowa o pochodnych instrumentach finansowych, rozumie siĊ przez to prawa majątkowe,
których cena zaleĪy bezpoĞrednio lub poĞrednio od ceny towarów, walut obcych, waluty polskiej, záota dewizowego, platyny dewizowej lub papierów wartoĞciowych, albo od wysokoĞci stóp procentowych lub indeksów, a w szczególnoĞci
opcje i kontrakty terminowe.
2. Za wierzytelnoĞci, o których mowa w ust. 1 pkt 25, uwaĪa siĊ te wierzytelnoĞci, których nieĞciągalnoĞü zostaáa
udokumentowana:
1)

postanowieniem o nieĞciągalnoĞci, uznanym przez wierzyciela jako odpowiadającym stanowi faktycznemu, wydanym przez wáaĞciwy organ postĊpowania egzekucyjnego, albo

2)

postanowieniem sądu o:
a) oddaleniu wniosku o ogáoszenie upadáoĞci obejmującej likwidacjĊ majątku, gdy majątek niewypáacalnego dáuĪ
nika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postĊpowania, lub
b) umorzeniu postĊpowania upadáoĞciowego obejmującego likwidacjĊ majątku, gdy zachodzi okolicznoĞü wymieniona pod lit. a, lub
c) ukoĔczeniu postĊpowania upadáoĞciowego obejmującego likwidacjĊ majątku, albo

3)

protokoáem sporządzonym przez podatnika, stwierdzającym, Īe przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne
związane z dochodzeniem wierzytelnoĞci byáyby równe albo wyĪsze od jej kwoty.
2a. NieĞciągalnoĞü wierzytelnoĞci uznaje siĊ za uprawdopodobnioną:

1)

w przypadku okreĞlonym w ust. 1 pkt 26a, w szczególnoĞci jeĪeli:
a) dáuĪnik zmará, zostaá wykreĞlony z ewidencji dziaáalnoĞci gospodarczej, postawiony w stan likwidacji lub zostaáa
ogáoszona jego upadáoĞü obejmująca likwidacjĊ majątku, albo
b) zostaáo wszczĊte postĊpowanie upadáoĞciowe z moĪliwoĞcią zawarcia ukáadu w rozumieniu przepisów prawa
upadáoĞciowego i naprawczego lub na wniosek dáuĪnika zostaáo wszczĊte postĊpowanie ugodowe w rozumieniu
przepisów o restrukturyzacji finansowej przedsiĊbiorstw i banków, albo
c) wierzytelnoĞü zostaáa potwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana na drogĊ postĊpowania egzekucyjnego, albo
d) wierzytelnoĞü jest kwestionowana przez dáuĪnika na drodze powództwa sądowego;

86

) Zmiany wymienionej ustawy zostaáy ogáoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83, poz. 931,
z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 121,
poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889
i Nr 243, poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479 i Nr 180,
poz. 1493, z 2006 r. Nr 190, poz. 1409, Nr 218, poz. 1592 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 123, poz. 850, Nr 124,
poz. 859 i Nr 192, poz. 1378, z 2008 r. Nr 90, poz. 560, Nr 122, poz. 782, Nr 171, poz. 1056, Nr 173, poz. 1080 i Nr 214,
poz. 1344, z 2009 r. Nr 62, poz. 504, Nr 63, poz. 533, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 190, poz. 1474, Nr 201, poz. 1540
i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 7, poz. 46, Nr 40, poz. 227 i 229, Nr 98, poz. 625 i 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857,
Nr 152, poz. 1018 i 1021, Nr 182, poz. 1228, Nr 225, poz. 1474 i Nr 240, poz. 1602, z 2011 r. Nr 17, poz. 78, Nr 24, poz. 130,
Nr 39, poz. 202, Nr 48, poz. 245, Nr 72, poz. 381, Nr 94, poz. 549, Nr 117, poz. 678, Nr 133, poz. 767, Nr 160, poz. 964, Nr 191,
poz. 1135, Nr 217, poz. 1280, Nr 233, poz. 1381 i Nr 240, poz. 1431, z 2012 r. poz. 611 oraz z 2013 r. poz. 849, 905, 1036 i 1247
oraz z 2014 r. poz. 538.
87
) Dodany przez art. 19 ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. poz. 362), która weszáa
w Īycie z dniem 18 kwietnia 2012 r.
88
) Dodany przez art. 2 ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1012), która weszáa w Īycie z dniem 4 paĨdziernika 2013 r.
89
) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaáy ogáoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 144, poz. 1176, z 2010 r. Nr 140, poz. 943
i Nr 257, poz. 1724, z 2011 r. Nr 134, poz. 781, z 2012 r. poz. 596 i 1166 oraz z 2013 r. poz. 613 i 1012.
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w przypadku okreĞlonym w ust. 1 pkt 26 lit. a tiret pierwsze i lit. b, jeĪeli:
a) speániony jest warunek okreĞlony w pkt 1 lit. a albo lit. b, lub
b) opóĨnienie w spáacie kapitaáu kredytu (poĪyczki) lub odsetek przekracza 6 miesiĊcy, a ponadto:
–

speániony jest warunek okreĞlony w pkt 1 lit. d, albo

–

wierzytelnoĞü zostaáa skierowana na drogĊ postĊpowania egzekucyjnego, albo

–
miejsce pobytu dáuĪnika jest nieznane i nie zostaá ujawniony jego majątek mimo podjĊcia przez wierzyciela dziaáaĔ zmierzających do ustalenia tego miejsca i majątku;
3) 90)

w przypadku okreĞlonym w ust. 1 pkt 26b, jeĪeli:
a) speániony jest warunek okreĞlony w pkt 1 lit. a lub
b) zostaáo wszczĊte postĊpowanie upadáoĞciowe z moĪliwoĞcią zawarcia ukáadu w rozumieniu przepisów prawa
upadáoĞciowego i naprawczego, lub
c) opóĨnienie w spáacie kapitaáu poĪyczki i kredytu lub odsetek od tych naleĪnoĞci przekracza 6 miesiĊcy,
a ponadto:
–

speániony jest warunek okreĞlony w pkt 1 lit. d albo

–

wierzytelnoĞü zostaáa skierowana na drogĊ postĊpowania egzekucyjnego, albo

–
miejsce pobytu dáuĪnika jest nieznane i nie zostaá ujawniony jego majątek mimo podjĊcia przez spóá
dzielczą kasĊ oszczĊdnoĞciowo-kredytową dziaáaĔ zmierzających do ustalenia tego miejsca i majątku.
2b. WierzytelnoĞci objĊte rezerwami z tytuáu kredytów (poĪyczek) i udzielonych przez bank gwarancji (porĊczeĔ)
spáaty kredytów i poĪyczek, wymienionych w ust. 1 pkt 26, pomniejsza siĊ, z zastrzeĪeniem ust. 2c, o wartoĞü:
1)

gwarancji lub porĊczeĔ Skarbu PaĔstwa, Narodowego Banku Polskiego lub Bankowego Funduszu Gwarancyjnego;

2)

gwarancji lub porĊczeĔ banku centralnego lub rządu kraju bĊdącego czáonkiem OECD;

3)

gwarancji lub porĊczeĔ banku mającego siedzibĊ w kraju bĊdącym czáonkiem OECD, w przypadku gdy sytuacja
ekonomiczno-finansowa tego banku nie budzi obaw;

4)

gwarancji lub porĊczeĔ paĔstwowej osoby prawnej, z wyáączeniem banków i zakáadów ubezpieczeĔ, uprawnionej na
podstawie odrĊbnych przepisów do ich udzielania w ramach realizacji powierzonych jej zadaĔ paĔstwowych,
w przypadku gdy w budĪecie paĔstwa okreĞlono Ĩródáa sfinansowania ewentualnych zobowiązaĔ;

5)

przelewu wierzytelnoĞci z akredytywy zabezpieczającej (akredytywa typu stand-by) otwartej lub potwierdzonej przez
bank kraju bĊdącego czáonkiem OECD, w przypadku gdy sytuacja ekonomiczno-finansowa tego banku nie budzi
obaw;

6)

umowy ubezpieczenia eksportowego lub gwarancji ubezpieczeniowej Korporacji UbezpieczeĔ Kredytów Eksportowych S.A., zawartej lub udzielonej na podstawie przepisów o gwarantowanych przez Skarb PaĔstwa ubezpieczeniach
eksportowych, dla okreĞlonej umowy kredytowej lub zobowiązania pozabilansowego – do 100% sumy odpowiednio
ubezpieczenia lub gwarancji, jeĪeli koniecznoĞü tworzenia rezerwy celowej jest nastĊpstwem zdarzeĔ objĊtych tym
ubezpieczeniem lub gwarancją;

7)

gwarancji lub porĊczeĔ Banku Gospodarstwa Krajowego udzielonych na podstawie przepisów o porĊczeniach
i gwarancjach udzielanych przez Skarb PaĔstwa oraz niektóre osoby prawne;

8)

gwarancji lub porĊczeĔ jednostki samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej (gmin, powiatów
i województw) o dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej, przy czym uwzglĊdniana kwota zabezpieczenia powinna
wynikaü z uchwaáy wáaĞciwego organu jednostki samorządu terytorialnego w sprawie ustalania maksymalnej wysokoĞci poĪyczek, gwarancji i porĊczeĔ udzielanych przez zarząd w roku budĪetowym;

9)

wpáaty okreĞlonej kwoty w záotych lub w innej walucie wymienialnej na rachunek banku, który zobowiąĪe siĊ, Īe
zwróci tĊ kwotĊ po uzyskaniu spáaty zadáuĪenia wraz z naleĪnymi odsetkami i prowizją, do wysokoĞci tej kwoty,
przy czym przeliczenia na záote naleĪy dokonaü wedáug kursu Ğredniego ustalonego przez Narodowy Bank Polski na
dzieĔ dokonywania klasyfikacji;

10) zastawu rejestrowego na wierzytelnoĞci z rachunku lokaty záoĪonej w banku:
90

) Dodany przez art. 2 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnoĞniku 42.
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a) posiadającym ekspozycjĊ kredytową lub
b) mającym siedzibĊ w kraju bĊdącym czáonkiem OECD, w przypadku gdy sytuacja ekonomiczno-finansowa tego
banku nie budzi obaw
– wraz z oĞwiadczeniem o blokadzie lokaty oraz peánomocnictwem do pobrania Ğrodków z rachunku lokaty;
11) przeniesienia na bank przez dáuĪnika, do czasu spáaty zadáuĪenia wraz z naleĪnymi odsetkami i prowizją, prawa wáasnoĞci:
a) papierów wartoĞciowych emitowanych przez Skarb PaĔstwa lub Narodowy Bank Polski,
b) papierów wartoĞciowych emitowanych przez banki centralne lub rządy krajów bĊdących czáonkiem OECD,
c) bankowych papierów wartoĞciowych emitowanych przez inne banki
– wedáug ich wartoĞci godziwej;
12) hipoteki ustanowionej na:
a) nieruchomoĞci,
b) uĪytkowaniu wieczystym,
c) wáasnoĞciowym spóádzielczym prawie do lokalu mieszkalnego,
d) spóádzielczym prawie do lokalu uĪytkowego,
e) prawie do domu jednorodzinnego w spóádzielni mieszkaniowej,
f) prawie do lokalu mieszkalnego w domu budowanym przez spóádzielniĊ mieszkaniową w celu przeniesienia jej
wáasnoĞci na czáonka;
13) gwarancji lub porĊczeĔ podmiotu o dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej, jeĪeli áączna kwota gwarancji
i porĊczeĔ udzielonych przez gwaranta (porĊczyciela) jednemu kredytobiorcy nie przekracza 15% aktywów netto tego gwaranta (porĊczyciela), pomniejszonych o naleĪne, lecz niewniesione wkáady na poczet kapitaáów (funduszy)
podstawowych spóáek akcyjnych i spóádzielni;
14) przeniesienia na bank przez dáuĪnika, do czasu spáaty zadáuĪenia wraz z naleĪnymi odsetkami i prowizją, prawa wáasnoĞci rzeczy ruchomej, na warunkach okreĞlonych przez strony w umowie;
15) przeniesienia na bank przez dáuĪnika, do czasu spáaty zadáuĪenia wraz z naleĪnymi odsetkami i prowizją, prawa wáasnoĞci papierów wartoĞciowych, niewymienionych w pkt 11, bĊdących w obrocie gieádowym w krajach bĊdących
czáonkiem OECD;
16) hipoteki morskiej na statku morskim wpisanym do rejestru okrĊtowego;
17) zastawu na statku powietrznym wpisanym do rejestru paĔstwowego statków powietrznych;
18) zastawu rejestrowego na:
a) prawach z papierów wartoĞciowych, o których mowa w pkt 11, wedáug ich wartoĞci godziwej,
b) prawach z papierów wartoĞciowych, o których mowa w pkt 15;
19) zastawu rejestrowego na rzeczy ruchomej;
20) przelewu wierzytelnoĞci z rachunku lokaty zaáoĪonej w banku innym niĪ bank posiadający naleĪnoĞü lub udzielonego zobowiązania pozabilansowego, wraz z oĞwiadczeniem o blokadzie lokaty oraz peánomocnictwem do pobrania
Ğrodków z rachunku lokaty;
21) oĞwiadczenia patronackiego podmiotu o dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej, zawierającego zobowiązanie wystawcy do podjĊcia dziaáaĔ wobec dáuĪnika, mających na celu utrzymanie terminowej obsáugi ekspozycji kredytowej
banku oraz utrzymanie niebudzącej obaw sytuacji ekonomiczno-finansowej dáuĪnika, pod warunkiem Īe:
a) treĞü oĞwiadczenia zapewnia moĪliwoĞü dochodzenia wobec wystawcy roszczeĔ w przypadku koniecznoĞci
utworzenia rezerwy celowej,
b) bank posiada opiniĊ prawną dotyczącą skutecznoĞci dochodzenia ewentualnych roszczeĔ wobec wystawcy
oĞwiadczenia,
c) zobowiązanie ciąĪące na wystawcy oĞwiadczenia jest ujĊte w jego ksiĊgach,
d) áączna kwota oĞwiadczeĔ patronackich, gwarancji i porĊczeĔ udzielonych przez wystawcĊ jednemu kredytobiorcy
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nie przekracza 15% aktywów netto tego wystawcy, pomniejszonych o naleĪne, lecz niewniesione, wkáady na poczet kapitaáów (funduszy) podstawowych spóáek akcyjnych i spóádzielni.
2c. Przepisy ust. 2b stosuje siĊ w takim zakresie, w jakim bank pomniejszy podstawĊ tworzenia rezerw zaliczanych do
kosztów banku, na podstawie przepisów o rachunkowoĞci, o wartoĞü zabezpieczeĔ wymienionych w tych przepisach.
2d. Za ekspozycje kredytowe, o których mowa w ust. 2b pkt 10 lit. a oraz pkt 21, rozumie siĊ:
a) naleĪnoĞci, z wyáączeniem odsetek, takĪe skapitalizowanych,
b) udzielone zobowiązania pozabilansowe o charakterze finansowym i gwarancyjnym.
2e. 91 ) W spóádzielczych kasach oszczĊdnoĞciowo-kredytowych podstawĊ dokonywania odpisów aktualizujących,
o których mowa w ust. 1 pkt 26b, pomniejsza siĊ o wartoĞü zabezpieczeĔ wymienionych w ust. 2b w takim zakresie,
w jakim kasa pomniejszy podstawĊ tworzenia odpisów aktualizujących zaliczanych do kosztów na podstawie przepisów
ustawy o rachunkowoĞci.
3. Przepisy ust. 1 pkt 26 dotyczą rezerw na ryzyko związane z dziaáalnoĞcią banków, utworzonych zgodnie
z przepisami o rachunkowoĞci.
3a. (uchylony).
3b. Przepis ust. 1 pkt 51 nie dotyczy samochodów osobowych uĪywanych na podstawie umowy leasingu, o której
mowa w art. 17a pkt 1.
3c. Przepisów ust. 1 pkt 26 nie stosuje siĊ w przypadku rezerw utworzonych na pokrycie kredytów (poĪyczek), gwarancji (porĊczeĔ) wymienionych w ust. 1 pkt 26, które zostaáy udzielone z naruszeniem prawa, przy czym naruszenie to
powinno byü stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu.
3d. Przepis art. 16 ust. 1 pkt 43 lit. c ma zastosowanie do banków uczestniczących w realizacji programu restrukturyzacji na podstawie odrĊbnych ustaw, pod warunkiem przeznaczenia i wydatkowania równowartoĞci 100% kwoty wierzytelnoĞci podlegającej umorzeniu na uruchomienie kredytów (poĪyczek) dla podmiotów objĊtych tym programem.
3e. Przepisu ust. 2a pkt 2 nie stosują banki uczestniczące w programie restrukturyzacji na podstawie odrĊbnych ustaw,
w zakresie rezerw na wierzytelnoĞci z tytuáu zakwalifikowanych do straconych kredytów (poĪyczek) oraz wierzytelnoĞci
z tytuáu gwarancji (porĊczeĔ) spáaty kredytów (poĪyczek) – udzielonych przez bank.
3f. W przypadku zakwalifikowania kredytów (poĪyczek) oraz gwarancji (porĊczeĔ) spáaty kredytów i poĪyczek
udzielonych przez bank, z zastrzeĪeniem ust. 1 pkt 26 lit. a tiret drugie i lit. c, do kategorii straconych, a których nieĞcią
galnoĞü nie zostaáa uprawdopodobniona, za koszty uzyskania przychodów uwaĪa siĊ wysokoĞü rezerwy ustalonej zgodnie
z ust. 1 pkt 26 lit. d.
3g. 92) W bankach zaliczone do kosztów uzyskania przychodów rezerwy, o których mowa w ust. 1 pkt 26, oraz odpisy
aktualizujące, o których mowa w art. 38b, utworzone na kredyty (poĪyczki) objĊte umową o subpartycypacjĊ podlegają
pomniejszeniu o wartoĞü kwoty ze zbycia praw do strumienia pieniądza z tytuáu kredytów (poĪyczek) w ramach umowy
o subpartycypacjĊ; te rezerwy i te odpisy utworzone na niespáaconą czĊĞü kredytu (poĪyczki) są jednak kosztem uzyskania
przychodów w tej czĊĞci, w jakiej przychody ze zbycia kredytu (poĪyczki) na podstawie umowy o subpartycypacjĊ zostaáy
wykazane na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 15 lit. c.
4. Ilekroü w ust. 1 jest mowa o stawce za jeden kilometr przebiegu pojazdu, rozumie siĊ przez to stawkĊ okreĞloną dla
samochodów osobowych, uwzglĊdniającą odpowiednio pojemnoĞü silnika.
5. Przebieg pojazdu, o którym mowa w ust. 1 pkt 30 i 51, powinien byü, z wyáączeniem ryczaátu pieniĊĪnego, udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu, potwierdzonej przez podatnika na koniec kaĪdego miesiąca. Ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawieraü co najmniej nastĊpujące dane: nazwisko, imiĊ i adres zamieszkania osoby uĪywającej
pojazdu, numer rejestracyjny pojazdu i pojemnoĞü silnika, kolejny numer wpisu, datĊ i cel wyjazdu, opis trasy (skąd –
dokąd), liczbĊ faktycznie przejechanych kilometrów, stawkĊ za jeden kilometr przebiegu, kwotĊ wynikającą
z przemnoĪenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr przebiegu oraz podpis podatnika
(pracodawcy) i jego dane. W razie braku tej ewidencji, wydatki z tytuáu uĪywania samochodów nie stanowią kosztu uzyskania przychodów.
91

) Dodany przez art. 2 pkt 2 lit. c ustawy, o której mowa w odnoĞniku 42.
) Dodany przez art. 1 pkt 8 lit. b ustawy, o której mowa w odnoĞniku 2.
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6. 93) WskaĨnik procentowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 60 i 61, posiadanych udziaáów (akcji) w spóáce okreĞla siĊ na
podstawie liczby praw gáosu, jakie w związku z posiadanymi udziaáami (akcjami) przysáugują danemu podmiotowi.
W przypadku wspólnika spóáki, o której mowa w art. 1 ust. 3, niebĊdącego akcjonariuszem, przyjmuje siĊ, Īe warunek
odnoszący siĊ do wskaĨnika procentowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 60 i 61, jest speániony bez wzglĊdu na wielkoĞü
jego udziaáu w tej spóáce.
7.93) WartoĞü, o której mowa w ust. 1 pkt 60 i 61, funduszu udziaáowego w spóádzielni lub kapitaáu zakáadowego spóá
ki okreĞla siĊ bez uwzglĊdnienia tej czĊĞci tego funduszu lub kapitaáu, jaka nie zostaáa na ten fundusz lub kapitaá faktycznie przekazana lub jaka zostaáa pokryta wierzytelnoĞciami z tytuáu poĪyczek (kredytów) oraz z tytuáu odsetek od tych
poĪyczek (kredytów), przysáugującymi czáonkom wobec tej spóádzielni lub wspólnikom wobec tej spóáki, a takĪe wartoĞciami niematerialnymi lub prawnymi, od których nie dokonuje siĊ odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a–16m.
7a. (uchylony).
7b. Przez poĪyczkĊ, o której mowa w ust. 1 pkt 60 i 61 oraz w ust. 7, rozumie siĊ kaĪdą umowĊ, w której dający poĪyczkĊ zobowiązuje siĊ przenieĞü na wáasnoĞü biorącego okreĞloną iloĞü pieniĊdzy, a biorący zobowiązuje siĊ zwróciü tĊ
samą iloĞü pieniĊdzy; przez poĪyczkĊ tĊ rozumie siĊ takĪe emisjĊ papierów wartoĞciowych o charakterze dáuĪnym, depozyt nieprawidáowy lub lokatĊ.
7c. 94) Przepis ust. 1 pkt 46 lit. c stosuje siĊ odpowiednio w przypadku zmiany prawa do obniĪenia kwoty podatku naleĪnego o kwotĊ podatku naliczonego, o której mowa w przepisach ustawy o podatku od towarów i usáug.
7d. Przepis ust. 1 pkt 57a stosuje siĊ odpowiednio, z zastrzeĪeniem ust. 1 pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h, do skáadek na
Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych ĝwiadczeĔ Pracowniczych.
7e. Przepisu ust. 1 pkt 8 zdanie po Ğredniku nie stosuje siĊ przy zamianie jednostek uczestnictwa subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu tego samego funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami, dokonanej zgodnie z ustawą z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych.
7f. Przez fundusze kapitaáowe, o których mowa w ust. 1 pkt 8, rozumie siĊ fundusze inwestycyjne oraz fundusze zagraniczne, o których mowa w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych.
8. Minister wáaĞciwy do spraw finansów publicznych okreĞli, w drodze rozporządzenia, maksymalną wysokoĞü wpáat
na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej, uznawaną za koszt uzyskania przychodów.
9. Przepisy ust. 1 pkt 8c i 8d stosuje siĊ odpowiednio do podmiotów wymienionych w zaáączniku nr 3 do ustawy.
Art. 16a. 1. Amortyzacji podlegają, z zastrzeĪeniem art. 16c, stanowiące wáasnoĞü lub wspóáwáasnoĞü podatnika, nabyte lub wytworzone we wáasnym zakresie, kompletne i zdatne do uĪytku w dniu przyjĊcia do uĪywania:
1)

budowle, budynki oraz lokale bĊdące odrĊbną wáasnoĞcią,

2)

maszyny, urządzenia i Ğrodki transportu,

3)

inne przedmioty

– o przewidywanym okresie uĪywania dáuĪszym niĪ rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane
z prowadzoną przez niego dziaáalnoĞcią gospodarczą albo oddane do uĪywania na podstawie umowy najmu, dzierĪawy lub
umowy okreĞlonej w art. 17a pkt 1, zwane Ğrodkami trwaáymi.
2. Amortyzacji podlegają równieĪ, z zastrzeĪeniem art. 16c, niezaleĪnie od przewidywanego okresu uĪywania:
1)

przyjĊte do uĪywania inwestycje w obcych Ğrodkach trwaáych, zwane dalej „inwestycjami w obcych Ğrodkach trwaáych”,

2)

budynki i budowle wybudowane na cudzym gruncie,

3)

skáadniki majątku, wymienione w ust. 1, niestanowiące wáasnoĞci lub wspóáwáasnoĞci podatnika, wykorzystywane
przez niego na potrzeby związane z prowadzoną dziaáalnoĞcią na podstawie umowy okreĞlonej w art. 17a pkt 1, zawartej z wáaĞcicielem lub wspóáwáaĞcicielami tych skáadników – jeĪeli zgodnie z przepisami rozdziaáu 4a odpisów
amortyzacyjnych dokonuje korzystający
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) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 lit. c ustawy, o której mowa w odnoĞniku 2.
) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 4 lit. b ustawy wymienionej jako druga w odnoĞniku 14.
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– zwane takĪe Ğrodkami trwaáymi;
4)

tabor transportu morskiego w budowie, sklasyfikowany w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usáug (PKWiU) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 paĨdziernika 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usáug (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 i Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256 i Nr 222,
poz. 1753) w grupowaniu o symbolu 30.11 „Statki i konstrukcje páywające”.

Art. 16b. 1. Amortyzacji podlegają, z zastrzeĪeniem art. 16c, nabyte nadające siĊ do gospodarczego wykorzystania
w dniu przyjĊcia do uĪywania:
1)

spóádzielcze wáasnoĞciowe prawo do lokalu mieszkalnego,

2)

spóádzielcze prawo do lokalu uĪytkowego,

3)

prawo do domu jednorodzinnego w spóádzielni mieszkaniowej,

4)

autorskie lub pokrewne prawa majątkowe,

5)

licencje,

6)

prawa okreĞlone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo wáasnoĞci przemysáowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410),

7)

wartoĞü stanowiącą równowartoĞü uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysáowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how)

– o przewidywanym okresie uĪywania dáuĪszym niĪ rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane
z prowadzoną przez niego dziaáalnoĞcią gospodarczą albo oddane przez niego do uĪywania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierĪawy lub umowy okreĞlonej w art. 17a pkt 1, zwane wartoĞciami niematerialnymi
i prawnymi.
2. Amortyzacji podlegają równieĪ, z zastrzeĪeniem art. 16c, niezaleĪnie od przewidywanego okresu uĪywania:
1)

(uchylony),

2)

wartoĞü firmy, jeĪeli wartoĞü ta powstaáa w wyniku nabycia przedsiĊbiorstwa lub jego zorganizowanej czĊĞci
w drodze:
a) kupna,
b) przyjĊcia do odpáatnego korzystania, a odpisów amortyzacyjnych, zgodnie z przepisami rozdziaáu 4a, dokonuje
korzystający,
c) wniesienia do spóáki na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji,

3)

koszty prac rozwojowych zakoĔczonych wynikiem pozytywnym, który moĪe byü wykorzystany na potrzeby dziaáalnoĞci gospodarczej podatnika, jeĪeli:
a) produkt lub technologia wytwarzania są ĞciĞle ustalone, a dotyczące ich koszty prac rozwojowych wiarygodnie
okreĞlone, oraz
b) techniczna przydatnoĞü produktu lub technologii zostaáa przez podatnika odpowiednio udokumentowana i na tej
podstawie podatnik podjąá decyzjĊ o wytwarzaniu tych produktów lub stosowaniu technologii, oraz
c) z dokumentacji dotyczącej prac rozwojowych wynika, Īe koszty prac rozwojowych zostaną pokryte spodziewanymi przychodami ze sprzedaĪy tych produktów lub zastosowania technologii,

4)

skáadniki majątku, wymienione w ust. 1, niestanowiące wáasnoĞci lub wspóáwáasnoĞci podatnika, wykorzystywane
przez niego na potrzeby związane z prowadzoną dziaáalnoĞcią na podstawie umowy okreĞlonej w art. 17a pkt 1, zawartej z wáaĞcicielem lub wspóáwáaĞcicielami albo uprawnionymi do korzystania z tych wartoĞci – jeĪeli zgodnie
z przepisami rozdziaáu 4a odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający

– zwane takĪe wartoĞciami niematerialnymi i prawnymi.
Art. 16c. Amortyzacji nie podlegają:
1) grunty i prawa wieczystego uĪytkowania gruntów,
2) budynki, lokale, budowle i urządzenia zaliczane do spóádzielczych zasobów mieszkaniowych lub sáuĪących dziaáalnoĞci spoáeczno-wychowawczej prowadzonej przez spóádzielnie mieszkaniowe,
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3) dzieáa sztuki i eksponaty muzealne,
4) wartoĞü firmy, jeĪeli wartoĞü ta powstaáa w inny sposób niĪ okreĞlony w art. 16b ust. 2 pkt 2,
5) skáadniki majątku, które nie są uĪywane na skutek zawieszenia wykonywania dziaáalnoĞci gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie dziaáalnoĞci gospodarczej albo zaprzestania dziaáalnoĞci, w której te skáadniki byáy
uĪywane; w tym przypadku skáadniki te nie podlegają amortyzacji od miesiąca nastĊpującego po miesiącu, w którym
zawieszono albo zaprzestano tĊ dziaáalnoĞü
– zwane odpowiednio Ğrodkami trwaáymi lub wartoĞciami niematerialnymi i prawnymi.
Art. 16d. 1. Podatnicy mogą nie dokonywaü odpisów amortyzacyjnych od skáadników majątku, o których mowa
w art. 16a i 16b, których wartoĞü początkowa okreĞlona zgodnie z art. 16g nie przekracza 3500 zá; wydatki poniesione na
ich nabycie stanowią wówczas koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do uĪywania.
2. Skáadniki majątku, o których mowa w art. 16a–16c, wprowadza siĊ do ewidencji Ğrodków trwaáych oraz wartoĞci
niematerialnych i prawnych zgodnie z art. 9 ust. 1, najpóĨniej w miesiącu przekazania ich do uĪywania. PóĨniejszy termin
wprowadzenia uznaje siĊ za ujawnienie Ğrodka trwaáego lub wartoĞci niematerialnej i prawnej, o których mowa w art. 16h
ust. 1 pkt 4.
Art. 16e. 1. JeĪeli podatnicy nabĊdą lub wytworzą we wáasnym zakresie skáadniki majątku wymienione w art. 16a
ust. 1 i art. 16b ust. 1, o wartoĞci początkowej przekraczającej 3500 zá, i ze wzglĊdu na przewidywany przez nich okres
uĪywania równy lub krótszy niĪ rok nie zaliczą ich do Ğrodków trwaáych albo wartoĞci niematerialnych i prawnych,
a faktyczny okres ich uĪywania przekroczy rok, podatnicy są obowiązani, w pierwszym miesiącu nastĊpującym po miesiącu, w którym ten rok upáynąá:
1)

zaliczyü te skáadniki do Ğrodków trwaáych albo wartoĞci niematerialnych i prawnych, przyjmując je do ewidencji
w cenie nabycia albo koszcie wytworzenia;

2)

zmniejszyü koszty uzyskania przychodów o róĪnicĊ miĊdzy ceną nabycia lub kosztem wytworzenia a kwotą odpisów
amortyzacyjnych, przypadającą na okres ich dotychczasowego uĪywania, obliczonych dla Ğrodków trwaáych przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych okreĞlonych w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym zaáącznik nr 1 do ustawy, zwanym dalej „Wykazem stawek amortyzacyjnych”, a dla wartoĞci niematerialnych
i prawnych przy zastosowaniu zasad okreĞlonych w art. 16m;

3)

stosowaü stawki amortyzacji, o których mowa w pkt 2, w caáym okresie dokonywania odpisów amortyzacyjnych;

4)

wpáaciü, w terminie do 20 dnia tego miesiąca, do urzĊdu skarbowego kwotĊ odsetek naliczonych od dnia zaliczenia
do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie we wáasnym zakresie skáadników majątku
do dnia, w którym okres ich uĪywania przekroczyá rok, i naliczoną kwotĊ odsetek wykazaü w zeznaniu, o którym
mowa w art. 27 ust. 1; odsetki od róĪnicy, o której mowa w pkt 2, są naliczane wedáug stawki odsetek za zwáokĊ od
zalegáoĞci podatkowych obowiązującej w dniu zaliczenia skáadnika majątku do Ğrodków trwaáych lub wartoĞci niematerialnych i prawnych.

2. Przepisy ust. 1 stosuje siĊ odpowiednio w przypadku zaliczenia wydatków na nabycie lub wytworzenie we wáasnym
zakresie skáadników majątku o wartoĞci początkowej przekraczającej 3500 zá do kosztów uzyskania przychodów,
a nastĊpnie zaliczenia tych skáadników do Ğrodków trwaáych lub wartoĞci niematerialnych i prawnych przed upáywem
roku od dnia ich nabycia lub wytworzenia; w tym przypadku odsetki nalicza siĊ do dnia zaliczenia ich do Ğrodków trwaáych lub wartoĞci niematerialnych i prawnych.
3. JeĪeli róĪnica, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest wyĪsza od kosztów danego miesiąca, nierozliczona nadwyĪka
kosztów pomniejsza koszty w nastĊpnych miesiącach.
Art. 16f. 1. Podatnicy, z wyjątkiem tych, którzy ze wzglĊdu na ogáoszoną upadáoĞü obejmującą likwidacjĊ majątku nie
prowadzą dziaáalnoĞci gospodarczej, dokonują odpisów amortyzacyjnych od wartoĞci początkowej Ğrodków trwaáych oraz
wartoĞci niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16a ust. 1 i ust. 2 pkt 1–3 oraz w art. 16b.
2. Podatnicy bĊdący armatorami, z wyjątkiem tych, którzy ze wzglĊdu na ogáoszoną upadáoĞü obejmującą likwidacjĊ
majątku nie prowadzą dziaáalnoĞci gospodarczej, mogą dokonywaü odpisów amortyzacyjnych od zamówionego przez nich
taboru transportu morskiego w budowie, o którym mowa w art. 16a ust. 2 pkt 4.
3. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje siĊ zgodnie z art. 16h–16m, gdy wartoĞü początkowa Ğrodka trwaáego albo
wartoĞci niematerialnej i prawnej w dniu przyjĊcia do uĪywania jest wyĪsza niĪ 3500 zá. W przypadku gdy wartoĞü początkowa jest równa lub niĪsza niĪ 3500 zá, podatnicy, z zastrzeĪeniem art. 16d ust. 1, mogą dokonywaü odpisów amorty2014-07-11
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zacyjnych zgodnie z art. 16h–16m albo jednorazowo w miesiącu oddania do uĪywania tego Ğrodka trwaáego lub wartoĞci
niematerialnej i prawnej, albo w miesiącu nastĊpnym.
4. Odpisów amortyzacyjnych od Ğrodków trwaáych oraz wartoĞci niematerialnych i prawnych, które zostaáy przewáaszczone w celu zabezpieczenia wierzytelnoĞci, w tym poĪyczki lub kredytu, dokonuje dotychczasowy wáaĞciciel,
w tym poĪyczkobiorca lub kredytobiorca.
Art. 16g. 1. Za wartoĞü początkową Ğrodków trwaáych oraz wartoĞci niematerialnych i prawnych, z uwzglĊdnieniem
ust. 2–14, uwaĪa siĊ:
1)

w razie odpáatnego nabycia cenĊ ich nabycia;

1a) w razie czĊĞciowo odpáatnego nabycia, cenĊ ich nabycia powiĊkszoną o wartoĞü przychodu okreĞlonego w art. 12
ust. 5a;
2)

w razie wytworzenia we wáasnym zakresie koszt wytworzenia;

3)

w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpáatny sposób wartoĞü rynkową z dnia nabycia, chyba
Īe umowa darowizny albo umowa o nieodpáatnym przekazaniu okreĞla tĊ wartoĞü w niĪszej wysokoĞci;

4) 95) w razie nabycia w postaci wkáadu niepieniĊĪnego wniesionego do spóáki, a takĪe wkáadu w spóádzielni – ustaloną
przez podatnika na dzieĔ wniesienia wkáadu lub udziaáu wartoĞü poszczególnych Ğrodków trwaáych oraz wartoĞci
niematerialnych i prawnych, nie wyĪszą jednak od ich wartoĞci rynkowej;
4a) w razie nabycia w postaci wkáadu niepieniĊĪnego wniesionego do spóáki niebĊdącej osobą prawną: 96)
a) wartoĞü początkową, od której dokonywane byáy odpisy amortyzacyjne – jeĪeli przedmiot wkáadu byá amortyzowany,
b) wydatki poniesione na nabycie lub wytworzenie przedmiotu wkáadu, niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie – jeĪeli przedmiot wkáadu nie byá amortyzowany,
c) wartoĞü okreĞloną zgodnie z art. 14 – jeĪeli ustalenie wydatków na nabycie lub wytworzenie przedmiotu wkáadu
przez wspólnika wnoszącego wkáad, bĊdącego osobą fizyczną, jest niemoĪliwe i przedmiot wkáadu nie byá wykorzystywany przez wnoszącego wkáad w prowadzonej dziaáalnoĞci gospodarczej, z wyáączeniem wartoĞci niematerialnych i prawnych wytworzonych przez wspólnika we wáasnym zakresie;
4b) 97) w razie przeksztaácenia przedsiĊbiorcy bĊdącego osobą fizyczną w jednoosobową spóákĊ kapitaáową:
a) wartoĞü początkową, od której dokonywane byáy odpisy amortyzacyjne,
b) wartoĞü poniesionych wydatków na nabycie albo wytworzenie skáadników majątku, niezaliczonych do kosztów
uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie – jeĪeli rzeczy te lub prawa nie byáy amortyzowane,
5) 98) w razie otrzymania w związku z likwidacją osoby prawnej lub spóáki, z zastrzeĪeniem ust. 10b – ustaloną przez podatnika wartoĞü poszczególnych Ğrodków trwaáych oraz wartoĞci niematerialnych i prawnych, nie wyĪszą jednak od
ich wartoĞci rynkowej.
1a. 99) Przepis ust. 1 pkt 4a lit. a i b stosuje siĊ odpowiednio w przypadku skáadnika majątku wnoszonego w postaci
wkáadu niepieniĊĪnego do spóáki niebĊdącej osobą prawną przez wspólnika, który skáadnik ten otrzymaá w nastĊpstwie
likwidacji spóáki niebĊdącej osobą prawną bądĨ wystąpienia z takiej spóáki.
2. 100) WartoĞü początkową firmy stanowi dodatnia róĪnica miĊdzy ceną nabycia przedsiĊbiorstwa lub jego zorganizowanej czĊĞci, ustaloną zgodnie z ust. 3 i 5, albo nominalną wartoĞcią wydanych udziaáów (akcji) w zamian za wkáad niepieniĊĪny a wartoĞcią rynkową skáadników majątkowych wchodzących w skáad kupionego, przyjĊtego do odpáatnego
korzystania albo wniesionego do spóáki albo spóáki niebĊdącej osobą prawną przedsiĊbiorstwa lub jego zorganizowanej
czĊĞci, odpowiednio z dnia kupna, przyjĊcia do odpáatnego korzystania albo wniesienia do spóáki albo spóáki niebĊdącej
osobą prawną.
3. Za cenĊ nabycia uwaĪa siĊ kwotĊ naleĪną zbywcy, powiĊkszoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia
95

)
)
97
)
98
)
99
)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnoĞniku 2.
Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnoĞniku 2.
Dodany przez art. 12 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnoĞniku 64.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. a tiret trzecie ustawy, o której mowa w odnoĞniku 2.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. b ustawy, o której mowa w odnoĞniku 2.
100
) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. c ustawy, o której mowa w odnoĞniku 2.
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przekazania Ğrodka trwaáego lub wartoĞci niematerialnej i prawnej do uĪywania, a w szczególnoĞci o koszty transportu,
zaáadunku i wyáadunku, ubezpieczenia w drodze, montaĪu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opáat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usáug,
z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrĊbnymi przepisami podatek od towarów i usáug nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysáuguje obniĪenie kwoty naleĪnego podatku o podatek naliczony albo zwrot róĪnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usáug. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cáo i podatek
akcyzowy od importu skáadników majątku.
4. Za koszt wytworzenia uwaĪa siĊ wartoĞü, w cenie nabycia, zuĪytych do wytworzenia Ğrodków trwaáych: rzeczowych skáadników majątku i wykorzystanych usáug obcych, kosztów wynagrodzeĔ za prace wraz z pochodnymi, i inne
koszty dające siĊ zaliczyü do wartoĞci wytworzonych Ğrodków trwaáych. Do kosztu wytworzenia nie zalicza siĊ: kosztów
ogólnych zarządu, kosztów sprzedaĪy oraz pozostaáych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych,
w szczególnoĞci odsetek od poĪyczek (kredytów) i prowizji, z wyáączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania Ğrodka trwaáego do uĪywania.
5. CenĊ nabycia, o której mowa w ust. 3, oraz koszt wytworzenia, o którym mowa w ust. 4, koryguje siĊ o róĪnice
kursowe, naliczone do dnia przekazania do uĪywania Ğrodka trwaáego lub wartoĞci niematerialnej i prawnej.
6. WartoĞü początkową skáadników majątku nabytych w sposób okreĞlony w ust. 1 pkt 3–5, wymagających montaĪu,
powiĊksza siĊ o wydatki poniesione na ich montaĪ.
7. WartoĞü początkową inwestycji w obcych Ğrodkach trwaáych oraz budynków i budowli wybudowanych na obcym
gruncie ustala siĊ stosując odpowiednio ust. 3–5.
8. W razie gdy skáadnik majątku stanowi wspóáwáasnoĞü podatnika, wartoĞü początkową tego skáadnika ustala siĊ
w takiej proporcji jego wartoĞci, w jakiej pozostaje udziaá podatnika we wáasnoĞci tego skáadnika majątku. Art. 5 ust. 1
stosuje siĊ odpowiednio.
9. W razie przeksztaácenia formy prawnej, podziaáu albo poáączenia podmiotów, z zastrzeĪeniem ust. 19, dokonywanych na podstawie odrĊbnych przepisów – wartoĞü początkową Ğrodków trwaáych oraz wartoĞci niematerialnych
i prawnych ustala siĊ w wysokoĞci wartoĞci początkowej okreĞlonej w ewidencji Ğrodków trwaáych oraz wartoĞci niematerialnych i prawnych, o której mowa w art. 9 ust. 1, podmiotu przeksztaácanego, poáączonego albo podzielonego. ZasadĊ tĊ
stosuje siĊ odpowiednio do spóáek niebĊdących osobami prawnymi.
10. W razie nabycia w drodze kupna lub przyjĊcia do odpáatnego korzystania przedsiĊbiorstwa lub jego zorganizowanej czĊĞci, áączną wartoĞü początkową nabytych Ğrodków trwaáych oraz wartoĞci niematerialnych i prawnych stanowi:
1)

suma ich wartoĞci rynkowej – w przypadku wystąpienia dodatniej wartoĞci firmy, ustalonej zgodnie z ust. 2;

2)

róĪnica miĊdzy ceną nabycia przedsiĊbiorstwa lub jego zorganizowanej czĊĞci, ustaloną zgodnie z ust. 3 i 5,
a wartoĞcią skáadników majątkowych niebĊdących Ğrodkami trwaáymi ani wartoĞciami niematerialnymi i prawnymi –
w przypadku niewystąpienia dodatniej wartoĞci firmy.

10a. Przepis ust. 9 stosuje siĊ odpowiednio w razie nabycia przedsiĊbiorstwa lub jego zorganizowanej czĊĞci w drodze
wkáadu niepieniĊĪnego.
10b. 101) W przypadku otrzymania w związku z likwidacją osoby prawnej lub spóáki Ğrodków trwaáych oraz wartoĞci
niematerialnych i prawnych, które uprzednio zostaáy wniesione do tej osoby prawnej lub spóáki jako wkáad niepieniĊĪny
w postaci przedsiĊbiorstwa lub jego zorganizowanej czĊĞci, przepis ust. 9 stosuje siĊ odpowiednio.
10c. W przypadku otrzymania, w związku z likwidacją spóáki niebĊdącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika
z takiej spóáki, Ğrodków trwaáych oraz wartoĞci niematerialnych i prawnych przepis ust. 9 stosuje siĊ odpowiednio.
11. W razie nabycia przedsiĊbiorstwa lub jego zorganizowanej czĊĞci w drodze spadku lub darowizny, áączna wartoĞü
początkowa nabytych Ğrodków trwaáych oraz wartoĞci niematerialnych i prawnych stanowi sumĊ ich wartoĞci rynkowej,
nie wyĪszą jednak od róĪnicy pomiĊdzy wartoĞcią przychodów, o której mowa w art. 12 ust. 5, uwzglĊdnionych
w podstawie opodatkowania podatkiem dochodowym w roku podatkowym, w którym nabyto to przedsiĊbiorstwo lub jego
zorganizowaną czĊĞü, a wartoĞcią skáadników zwiĊkszających aktywa spadkobiercy lub obdarowanego, niebĊdących
Ğrodkami trwaáymi ani wartoĞciami niematerialnymi i prawnymi.
12. Przy ustalaniu wartoĞci początkowej poszczególnych Ğrodków trwaáych oraz wartoĞci niematerialnych i prawnych
101

) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. d ustawy, o której mowa w odnoĞniku 2.
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zgodnie z ust. 1 pkt 3–5 oraz ust. 2, 10 i 11 stosuje siĊ odpowiednio art. 14.
13. JeĪeli Ğrodki trwaáe ulegáy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartoĞü początkową tych Ğrodków, ustaloną zgodnie z ust. 1 i 3–11, powiĊksza siĊ o sumĊ wydatków na ich ulepszenie, w tym takĪe o wydatki na nabycie czĊĞci skáadowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 3500 zá. ĝrodki trwaáe uwaĪa siĊ za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowĊ, rozbudowĊ,
rekonstrukcjĊ, adaptacjĊ lub modernizacjĊ w danym roku podatkowym przekracza 3500 zá i wydatki te powodują wzrost
wartoĞci uĪytkowej w stosunku do wartoĞci z dnia przyjĊcia Ğrodków trwaáych do uĪywania, mierzonej w szczególnoĞci
okresem uĪywania, zdolnoĞcią wytwórczą, jakoĞcią produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych Ğrodków trwaáych
i kosztami ich eksploatacji.
14. WartoĞü początkową praw majątkowych, w tym licencji i autorskich praw majątkowych, stanowi cena nabycia
tych praw; jeĪeli wynagrodzenie (opáaty) wynikające z umowy licencyjnej albo z umowy o przeniesienie innych praw
majątkowych jest uzaleĪnione od wysokoĞci przychodów z licencji lub praw uzyskanych przez licencjobiorcĊ albo nabywcĊ, przy ustalaniu wartoĞci początkowej praw majątkowych, w tym licencji, nie uwzglĊdnia siĊ tej czĊĞci wynagrodzenia.
15. (uchylony).
16. W razie trwaáego odáączenia od danego Ğrodka trwaáego czĊĞci skáadowej lub peryferyjnej wartoĞü początkową tego Ğrodka zmniejsza siĊ, od nastĊpnego miesiąca po odáączeniu, o róĪnicĊ miĊdzy ceną nabycia (kosztem wytworzenia)
odáączonej czĊĞci a przypadającą na nią, w okresie poáączenia, sumą odpisów amortyzacyjnych obliczoną przy zastosowaniu metody amortyzacji i stawki amortyzacyjnej stosowanej przy obliczaniu odpisów amortyzacyjnych tego Ğrodka trwaáego.
17. JeĪeli odáączona czĊĞü zostanie nastĊpnie przyáączona do innego Ğrodka trwaáego, w miesiącu poáączenia zwiĊksza
siĊ wartoĞü początkową tego innego Ğrodka o róĪnicĊ, o której mowa w ust. 16.
18. Przepis ust. 9 ma zastosowanie, jeĪeli z odrĊbnych przepisów wynika, Īe podmiot powstaáy z przeksztaácenia, podziaáu albo poáączenia lub podmiot istniejący, do którego przeniesiono w wyniku wydzielenia czĊĞü majątku podmiotu
dzielonego, wstĊpuje we wszelkie prawa i obowiązki podmiotu przeksztaáconego, poáączonego albo podzielonego.
19. Przepisu ust. 9 nie stosuje siĊ do podziaáu podmiotów, jeĪeli majątek przejmowany na skutek podziaáu, a przy podziale przez wydzielenie takĪe majątek pozostający w podmiocie dzielonym, nie stanowi zorganizowanej czĊĞci przedsiĊ
biorstwa. W takim przypadku dla wyceny przejmowanego majątku przepisy ust. 1 pkt 4 lub ust. 10 stosuje siĊ odpowiednio.
20. W razie zmiany formy opodatkowania z podatku tonaĪowego na podatek dochodowy podatnicy w ewidencji,
o której mowa w art. 9, uwzglĊdniają odpisy amortyzacyjne przypadające za okres opodatkowania w formie podatku tonaĪowego.
21. 102) W przypadku przeksztaácenia przedsiĊbiorcy bĊdącego osobą fizyczną w jednoosobową spóákĊ kapitaáową, podatnicy w ewidencji, o której mowa w art. 9, uwzglĊdniają równieĪ odpisy amortyzacyjne przypadające za okres opodatkowania osoby fizycznej zgodnie z ustawą z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczaátowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z póĨn. zm. 103)). ZasadĊ tĊ stosuje siĊ
odpowiednio do spóáek niebĊdących osobami prawnymi.
Art. 16h. 1. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje siĊ:
od wartoĞci początkowej Ğrodków trwaáych lub wartoĞci niematerialnych i prawnych, z zastrzeĪeniem art. 16k, począwszy od pierwszego miesiąca nastĊpującego po miesiącu, w którym ten Ğrodek lub wartoĞü wprowadzono do
ewidencji, z zastrzeĪeniem art. 16e, do koĔca tego miesiąca, w którym nastĊpuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartoĞcią początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór; suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje równieĪ odpisy, których zgodnie z art. 16 ust. 1 nie uwaĪa siĊ za

1)

102

) Dodany przez art. 12 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnoĞniku 64.
) Zmiany wymienionej ustawy zostaáy ogáoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 104, poz. 1104 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 74,
poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 125, poz. 1363 i 1369 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 141, poz. 1183, Nr 169, poz. 1384, Nr 172,
poz. 1412 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302 i Nr 202,
poz. 1958, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 263, poz. 2619, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1366 i Nr 169, poz. 1420,
z 2006 r. Nr 183, poz. 1353 i Nr 217, poz. 1588, z 2008 r. Nr 141, poz. 888, Nr 143, poz. 894 i Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 157,
poz. 1241 i Nr 201, poz. 1541, z 2010 r. Nr 3, poz. 13, Nr 28, poz. 146, Nr 75, poz. 473, Nr 219, poz. 1442 i Nr 226, poz. 1478,
z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 131, poz. 764, z 2012 r. poz. 1529 i 1540 oraz z 2014 r. poz. 223.
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koszty uzyskania przychodów;
2)

od zamówionego przez armatora taboru transportu morskiego w budowie, o którym mowa w art. 16a ust. 2 pkt 4,
począwszy od pierwszego miesiąca nastĊpującego po miesiącu, w którym armator poniósá wydatki (w tym dokonaá
wpáat zaliczek) na budowĊ taboru w wysokoĞci co najmniej 10% wartoĞci kontraktowej odrĊbnie dla kaĪdego obiektu
tego taboru; wartoĞü kontraktową, o której mowa w niniejszym punkcie, ustala siĊ na dzieĔ zawarcia umowy na budowĊ danego obiektu;

3)

od uĪywanych sezonowo Ğrodków trwaáych oraz wartoĞci niematerialnych i prawnych w okresie ich wykorzystywania; w tym przypadku wysokoĞü odpisu miesiĊcznego ustala siĊ przez podzielenie rocznej kwoty odpisów amortyzacyjnych przez liczbĊ miesiĊcy w sezonie albo przez 12 miesiĊcy w roku;

4)

od ujawnionych Ğrodków trwaáych lub wartoĞci niematerialnych i prawnych nieobjĊtych dotychczas ewidencją, począwszy od miesiąca nastĊpującego po miesiącu, w którym te Ğrodki lub wartoĞci zostaáy wprowadzone do ewidencji
Ğrodków trwaáych oraz wartoĞci niematerialnych i prawnych.

2. Podatnicy, z zastrzeĪeniem art. 16l i 16á, dokonują wyboru jednej z metod amortyzacji okreĞlonych w art. 16i–16k
dla poszczególnych Ğrodków trwaáych przed rozpoczĊciem ich amortyzacji; wybraną metodĊ stosuje siĊ do peánego zamortyzowania danego Ğrodka trwaáego.
3. Podmioty, o których mowa w art. 16g ust. 9, powstaáe z przeksztaácenia, podziaáu, z zastrzeĪeniem ust. 5, albo poáączenia podmiotów oraz podmioty, które przejĊáy caáoĞü lub czĊĞü innego podmiotu na skutek tych zdarzeĔ, dokonują
odpisów amortyzacyjnych z uwzglĊdnieniem dotychczasowej wysokoĞci odpisów oraz kontynuują metodĊ amortyzacji
przyjĊtą przez podmiot przeksztaácony, podzielony, poáączony, z uwzglĊdnieniem art. 16i ust. 2–7.
3a. Przepis ust. 3 stosuje siĊ odpowiednio w razie nabycia przedsiĊbiorstwa lub jego zorganizowanej czĊĞci w drodze
wkáadu niepieniĊĪnego, jeĪeli skáadniki majątku wchodzące w skáad wkáadu niepieniĊĪnego byáy wprowadzone do ewidencji Ğrodków trwaáych oraz wartoĞci niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego taki wkáad.
3b. 104) W przypadku otrzymania w związku z likwidacją osoby prawnej lub spóáki Ğrodków trwaáych oraz wartoĞci
niematerialnych i prawnych, które uprzednio zostaáy wniesione do tej osoby prawnej lub spóáki jako wkáad niepieniĊĪny
w postaci przedsiĊbiorstwa lub jego zorganizowanej czĊĞci, przepis ust. 3 stosuje siĊ odpowiednio.
3c. W przypadku otrzymania, w związku z likwidacją spóáki niebĊdącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika
z takiej spóáki, Ğrodków trwaáych oraz wartoĞci niematerialnych i prawnych przepis ust. 3 stosuje siĊ odpowiednio.
3d. 105) Przepis ust. 3 stosuje siĊ odpowiednio w przypadku okreĞlonym w art. 16g ust. 1 pkt 4a lit. a oraz w pkt 4b
lit. a.
4. Podatnicy mogą dokonywaü odpisów amortyzacyjnych w równych ratach co miesiąc albo w równych ratach co
kwartaá, albo jednorazowo na koniec roku podatkowego, z uwzglĊdnieniem art. 16i. Suma odpisów amortyzacyjnych od
Ğrodków trwaáych oraz wartoĞci niematerialnych i prawnych dokonanych w pierwszym roku podatkowym, w którym
Ğrodki te zostaáy wprowadzone do ewidencji, nie moĪe przekroczyü wartoĞci tych odpisów przypadających za okres od
wprowadzenia ich do ewidencji do koĔca tego roku podatkowego.
5. Przepisu ust. 3 nie stosuje siĊ do podziaáu podmiotów, jeĪeli majątek przejmowany na skutek podziaáu, a przy podziale przez wydzielenie takĪe majątek pozostający w podmiocie dzielonym, nie stanowi zorganizowanej czĊĞci przedsiĊ
biorstwa. W takim przypadku odpisów amortyzacyjnych od przejmowanych skáadników majątkowych dokonuje siĊ na
zasadach okreĞlonych w art. 16i–16m.
Art. 16i. 1. Odpisów amortyzacyjnych od Ğrodków trwaáych, z zastrzeĪeniem art. 16j–16á, dokonuje siĊ przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych okreĞlonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych i zasad, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt
1.
2. Podatnicy mogą podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych stawki podwyĪszaü:
1) dla budynków i budowli uĪywanych w warunkach:
a) pogorszonych – przy zastosowaniu wspóáczynników nie wyĪszych niĪ 1,2,
b) záych – przy zastosowaniu wspóáczynników nie wyĪszych niĪ 1,4;
104

) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 ustawy, o której mowa w odnoĞniku 2.
) W brzmieniu ustalonym przez art. 12 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnoĞniku 64.
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2)

dla maszyn, urządzeĔ i Ğrodków transportu, z wyjątkiem morskiego taboru páywającego, uĪywanych bardziej intensywnie w stosunku do warunków przeciĊtnych albo wymagających szczególnej sprawnoĞci technicznej, przy zastosowaniu w tym okresie wspóáczynników nie wyĪszych niĪ 1,4;

3)

dla maszyn i urządzeĔ zaliczonych do grupy 4–6 i 8 Klasyfikacji ĝrodków Trwaáych (KĝT), wydanej na podstawie
odrĊbnych przepisów, zwanej dalej „Klasyfikacją”, poddanych szybkiemu postĊpowi technicznemu, przy zastosowaniu wspóáczynników nie wyĪszych niĪ 2,0.

3. W razie wystąpienia bądĨ ustania warunków uzasadniających podwyĪszenie stawek, o których mowa w ust. 2 pkt 1
i 2, stawki te ulegają podwyĪszeniu lub obniĪeniu od miesiąca nastĊpującego po miesiącu, w którym zaistniaáy okolicznoĞci uzasadniające te zmiany.
4. Podatnicy mogą podwyĪszaü stawki dla Ğrodków trwaáych wymienionych w ust. 2 pkt 3 bądĨ rezygnowaü z ich
stosowania począwszy od miesiąca nastĊpującego po miesiącu, w którym Ğrodki te zostaáy wprowadzone do ewidencji,
albo od pierwszego miesiąca kaĪdego nastĊpnego roku podatkowego.
5. Podatnicy mogą obniĪaü podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych stawki dla poszczególnych Ğrodków trwaáych.
Zmiany stawki dokonuje siĊ począwszy od miesiąca, w którym Ğrodki te zostaáy wprowadzone do ewidencji albo od
pierwszego miesiąca kaĪdego nastĊpnego roku podatkowego.
6. W przypadku podwyĪszenia stawek amortyzacyjnych podanych w Wykazie stawek amortyzacyjnych przy zastosowaniu wspóáczynników okreĞlonych w ust. 2, naleĪy dla poszczególnych Ğrodków trwaáych stosowaü jeden wybrany
wspóáczynnik, przez który mnoĪy siĊ stawkĊ amortyzacyjną wáaĞciwą dla danego Ğrodka trwaáego, przyjĊtą z Wykazu
stawek amortyzacyjnych.
7. WyjaĞnienia dotyczące warunków uĪywania budynków i budowli, okreĞlenia szczególnej sprawnoĞci technicznej
maszyn, urządzeĔ i Ğrodków transportu oraz maszyn i urządzeĔ poddanych szybkiemu postĊpowi technicznemu, o których
mowa w ust. 2, zawarte są w objaĞnieniach do Wykazu stawek amortyzacyjnych.
Art. 16j. 1. Podatnicy, z zastrzeĪeniem art. 16l, mogą indywidualnie ustaliü stawki amortyzacyjne dla uĪywanych lub
ulepszonych Ğrodków trwaáych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika, z tym Īe okres amortyzacji nie moĪe byü krótszy niĪ:
1) dla Ğrodków trwaáych zaliczonych do grupy 3–6 i 8 Klasyfikacji:
a) 24 miesiące – gdy ich wartoĞü początkowa nie przekracza 25 000 zá,
b) 36 miesiĊcy – gdy ich wartoĞü początkowa jest wyĪsza od 25 000 zá i nie przekracza 50 000 zá,
c) 60 miesiĊcy – w pozostaáych przypadkach;
2) dla Ğrodków transportu, w tym samochodów osobowych – 30 miesiĊcy;
3) dla budynków (lokali) i budowli, innych niĪ wymienione w pkt 4– 10 lat, z wyjątkiem:
a) trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usáugowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji
i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji trwale związanych z gruntem,
b) kiosków towarowych o kubaturze poniĪej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastĊpczych
– dla których okres amortyzacji nie moĪe byü krótszy niĪ 3 lata;
4) dla budynków (lokali) niemieszkalnych, dla których stawka amortyzacyjna z Wykazu stawek amortyzacyjnych wynosi
2,5% – 40 lat pomniejszone o peáną liczbĊ lat, które upáynĊáy od dnia ich oddania po raz pierwszy do uĪywania do dnia
wprowadzenia do ewidencji Ğrodków trwaáych oraz wartoĞci niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podatnika,
z tym Īe okres amortyzacji nie moĪe byü krótszy niĪ 10 lat.
2. ĝrodki trwaáe, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, uznaje siĊ za:
1)

uĪywane, jeĪeli podatnik udowodni, Īe przed ich nabyciem byáy wykorzystywane co najmniej przez okres 6 miesiĊ
cy, lub

2)

ulepszone, jeĪeli przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez podatnika na ich ulepszenie stanowiáy co najmniej 20% wartoĞci początkowej.
3. ĝrodki trwaáe, o których mowa w ust. 1 pkt 3, uznaje siĊ za:
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1)

uĪywane, jeĪeli podatnik wykaĪe, Īe przed ich nabyciem byáy wykorzystywane co najmniej przez okres 60 miesiĊcy,
lub

2)

ulepszone, jeĪeli przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie stanowiáy co
najmniej 30% wartoĞci początkowej.

4. Podatnicy mogą indywidualnie ustaliü stawki amortyzacyjne dla przyjĊtych do uĪywania inwestycji w obcych Ğrodkach trwaáych, z tym Īe dla:
1)

inwestycji w obcych budynkach (lokalach) lub budowlach okres amortyzacji nie moĪe byü krótszy niĪ 10 lat;

2)

inwestycji w obcych Ğrodkach trwaáych innych niĪ wymienione w pkt 1 okres amortyzacji ustala siĊ wedáug zasad
okreĞlonych w ust. 1 pkt 1 i 2.
5. (uchylony).

Art. 16k. 1. Odpisów amortyzacyjnych moĪna dokonywaü od wartoĞci początkowej maszyn i urządzeĔ zaliczonych
do grupy 3–6 i 8 Klasyfikacji oraz Ğrodków transportu, z wyáączeniem samochodów osobowych, w pierwszym podatkowym roku ich uĪywania przy zastosowaniu stawek podanych w Wykazie stawek amortyzacyjnych podwyĪszonych,
z zastrzeĪeniem ust. 2, o wspóáczynnik nie wyĪszy niĪ 2,0, a w nastĊpnych latach podatkowych od ich wartoĞci początkowej pomniejszonej o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne, ustalonej na początek kolejnych lat ich uĪywania. Począwszy
od roku podatkowego, w którym tak okreĞlona roczna kwota amortyzacji miaáaby byü niĪsza od rocznej kwoty amortyzacji obliczonej przy zastosowaniu metody okreĞlonej w art. 16i ust. 1, podatnicy dokonują dalszych odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16i.
2. W przypadku uĪywania Ğrodków trwaáych, okreĞlonych w ust. 1, w zakáadzie poáoĪonym na terenie gminy
o szczególnym zagroĪeniu wysokim bezrobociem strukturalnym albo w gminie zagroĪonej recesją i degradacją spoáeczną,
których wykaz na podstawie odrĊbnych przepisów ustala Rada Ministrów, stawki podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych moĪna podwyĪszyü przy zastosowaniu wspóáczynników nie wyĪszych niĪ 3,0, dokonując obliczenia odpisów
amortyzacyjnych zgodnie z zasadą okreĞloną w ust. 1.
3. JeĪeli w trakcie roku podatkowego gmina zostanie wyáączona z wykazu, o którym mowa w ust. 2, podatnik moĪe
stosowaü do koĔca tego roku podwyĪszone stawki amortyzacyjne.
4. (uchylony).
5. (uchylony).
6. (uchylony).
7. Podatnicy w roku podatkowym, w którym rozpoczĊli dziaáalnoĞü, z zastrzeĪeniem ust. 11, oraz mali podatnicy,
mogą dokonywaü jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartoĞci początkowej Ğrodków trwaáych zaliczonych do
grupy 3–8 Klasyfikacji, z wyáączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym Ğrodki te zostaáy wprowadzone do ewidencji Ğrodków trwaáych oraz wartoĞci niematerialnych i prawnych, do wysokoĞci nieprzekraczającej
w roku podatkowym równowartoĞci kwoty 50 000 euro áącznej wartoĞci tych odpisów amortyzacyjnych.
8. Podatnicy mogą dokonywaü odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w ust. 7, nie wczeĞniej niĪ w miesiącu,
w którym Ğrodki trwaáe zostaáy wprowadzone do ewidencji Ğrodków trwaáych oraz wartoĞci niematerialnych i prawnych,
lub stosowaü zasady okreĞlone w art. 16h ust. 4. Od nastĊpnego roku podatkowego podatnicy dokonują odpisów amortyzacyjnych zgodnie z ust. 1 lub art. 16i; suma odpisów amortyzacyjnych, w tym dokonanych w pierwszym roku podatkowym oraz niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 16 ust. 1, nie moĪe przekroczyü wartoĞci początkowej tych Ğrodków trwaáych.
9. Przy okreĞlaniu limitu, o którym mowa w ust. 7, nie uwzglĊdnia siĊ odpisów amortyzacyjnych od nieprzekraczają
cej 3500 zá wartoĞci początkowej Ğrodków trwaáych oraz wartoĞci niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16f
ust. 3.
10. Pomoc, o której mowa w ust. 7, stanowi pomoc de minimis udzielaną w zakresie i na zasadach okreĞlonych
w bezpoĞrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis.
11. Przepisy ust. 7 nie mają zastosowania do podatników rozpoczynających dziaáalnoĞü, którzy zostali utworzeni:
1)

w wyniku przeksztaácenia, poáączenia lub podziaáu podatników albo
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2) 106) w wyniku przeksztaácenia spóáki niebĊdącej osobą prawną, albo
3)

przez osoby fizyczne, które wniosáy na poczet kapitaáu nowo utworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez
siebie przedsiĊbiorstwo albo skáadniki majątku tego przedsiĊbiorstwa o wartoĞci przekraczającej áącznie równowartoĞü w záotych kwoty co najmniej 10 000 euro; wartoĞü tych skáadników oblicza siĊ stosując odpowiednio art. 14.

12. Przeliczenia na záote kwot, o których mowa w ust. 7 i ust. 11 pkt 3, dokonuje siĊ wedáug Ğredniego kursu euro
ogáaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzieĔ roboczy paĨdziernika roku poprzedzającego rok podatkowy,
w którym wystąpiáy zdarzenia, o których mowa w tych przepisach, w zaokrągleniu do 1000 zá.
13. 107) W przypadku spóáki niebĊdącej osobą prawną kwota limitu odpisów amortyzacyjnych, o której mowa w ust. 7,
dotyczy tej spóáki.
Art. 16l. 1. Odpisów amortyzacyjnych od taboru transportu morskiego w budowie, wymienionego w art. 16a ust. 2 pkt
4, dokonuje siĊ w ratach co miesiąc przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych okreĞlonych dla taboru páywającego
w Wykazie stawek amortyzacyjnych.
2. PodstawĊ obliczenia odpisów amortyzacyjnych od obiektów taboru wymienionych w ust. 1 stanowi czĊĞü wartoĞci
kontraktowej, o której mowa w art. 16h ust. 1 pkt 2, powiĊkszona o kolejne wydatki (zaliczki), ponoszone na budowĊ
danego obiektu; wydatki te zwiĊkszają sukcesywnie podstawĊ dokonywania odpisów amortyzacyjnych w miesiącu nastĊ
pującym po miesiącu ich poniesienia.
3. Odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w ust. 1, dokonuje siĊ do koĔca miesiąca, w którym dany obiekt taboru
zostaá przyjĊty do uĪywania; jeĪeli nie dojdzie do zawarcia umowy przenoszącej na armatora wáasnoĞü zamawianego taboru, armator jest obowiązany zmniejszyü koszty uzyskania przychodów o dokonane odpisy amortyzacyjne, obliczone
zgodnie z ust. 1 i 2, w miesiącu, w którym odstąpiono od umowy.
4. Odpisów amortyzacyjnych od przyjĊtego do uĪywania taboru morskiego dokonuje siĊ zgodnie z art. 16i. Suma odpisów amortyzacyjnych dokonanych zgodnie z art. 16i i odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w ust. 2, nie moĪe
przekroczyü wartoĞci początkowej danego obiektu taboru transportu morskiego.
Art. 16á. 1. Od Ğrodków trwaáych oraz wartoĞci niematerialnych i prawnych otrzymanych do odpáatnego korzystania,
zgodnie z umowami zawartymi na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji, jeĪeli z tych umów wynika prawo zakupu tych Ğrodków albo wartoĞci przez korzystającego za cenĊ ustaloną w umowach, podatnicy dokonują odpisów
amortyzacyjnych na zasadach okreĞlonych w art. 16h ust. 1. Stawki amortyzacyjne, z uwzglĊdnieniem art. 16i i 16m, ustala siĊ w proporcji do okresu wynikającego z umowy, z wyjątkiem Ğrodków trwaáych oraz wartoĞci niematerialnych
i prawnych o krótszym okresie amortyzacji niĪ okres trwania umowy.
2. W razie nabycia Ğrodków trwaáych lub wartoĞci niematerialnych i prawnych otrzymanych do odpáatnego korzystania na podstawie umów, o których mowa w ust. 1, przed upáywem okresu, na jaki zostaáa zawarta umowa, podatnicy dokonują dalszych odpisów amortyzacyjnych od tych Ğrodków i wartoĞci, kontynuując stosowanie zasad i stawek, okreĞlonych w ust. 1.
3. W razie przedáuĪenia okresu obowiązywania umowy zawartej na podstawie przepisów, o których mowa w ust. 1,
stawki odpisów amortyzacyjnych ulegają obniĪeniu proporcjonalnie do okresu przedáuĪenia okresu obowiązywania umowy, z wyjątkiem Ğrodków trwaáych lub wartoĞci niematerialnych i prawnych o okresie amortyzacji krótszym niĪ okres
obowiązywania umowy; zasada ta ma zastosowanie wyáącznie do stawek odpisów amortyzacyjnych, dokonywanych od
nastĊpnego miesiąca po miesiącu, w którym zmieniono umowĊ.
4. Od Ğrodków trwaáych lub wartoĞci niematerialnych i prawnych, przekazanych do uĪywania na podstawie innych
umów niĪ wymienione w ust. 1, odpisów amortyzacyjnych od tych skáadników dokonują odpowiednio finansujący lub
korzystający na zasadach okreĞlonych w art. 16h–16k i art. 16m, z uwzglĊdnieniem przepisów rozdziaáu 4a.
5. JeĪeli umowy inne niĪ wymienione w ust. 1, dotyczą Ğrodków trwaáych zaliczonych do grupy 3–6 Klasyfikacji
i zostaáy zawarte na okres co najmniej 60 miesiĊcy oraz zgodnie z przepisami rozdziaáu 4a odpisów amortyzacyjnych
dokonuje korzystający, podatnik moĪe stosowaü zasady okreĞlone w ust. 1–3.

106

) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 lit. a ustawy, o której mowa w odnoĞniku 2.
) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 lit. b ustawy, o której mowa w odnoĞniku 2.
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6. 108) JeĪeli zgodnie z przepisami rozdziaáu 4a:
1)

odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający albo

2)

finansujący rezygnuje z dokonywania odpisów amortyzacyjnych

– oraz nastąpi zmiana, wygaĞniĊcie lub rozwiązanie umów, o których mowa w ust. 4 lub 5, i w związku z tym nie zostanie
przeniesiona na korzystającego wáasnoĞü Ğrodków trwaáych lub wartoĞci niematerialnych i prawnych, wáaĞciciel przejmując te skáadniki majątku okreĞla ich wartoĞü początkową, zgodnie z art. 16g, przed zawarciem pierwszej umowy leasingu,
pomniejszoną o spáatĊ wartoĞci początkowej, o której mowa w art. 17a pkt 7, oraz o sumĊ dokonanych przez siebie odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1.
Art. 16m. 1. Z zastrzeĪeniem ust. 2 i 3 oraz art. 16á ust. 1–3, okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartoĞci niematerialnych i prawnych nie moĪe byü krótszy niĪ:
1)

od licencji (sublicencji) na programy komputerowe oraz od praw autorskich – 24 miesiące;

2)

od licencji na wyĞwietlanie filmów oraz na emisjĊ programów radiowych i telewizyjnych – 24 miesiące;

3)

od poniesionych kosztów zakoĔczonych prac rozwojowych – 12 miesiĊcy;

4)

od pozostaáych wartoĞci niematerialnych i prawnych – 60 miesiĊcy.

2. JeĪeli wynikający z umowy okres uĪywania praw majątkowych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, jest krótszy od
okresu ustalonego w tym przepisie, podatnicy mogą dokonywaü odpisów amortyzacyjnych w okresie wynikającym
z umowy.
3. Podatnicy ustalają stawki amortyzacyjne dla poszczególnych wartoĞci niematerialnych i prawnych na caáy okres
amortyzacji przed rozpoczĊciem dokonywania odpisów amortyzacyjnych.
4. Odpisów amortyzacyjnych od wáasnoĞciowego spóádzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spóádzielczego prawa
do lokalu uĪytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spóádzielni mieszkaniowej dokonuje siĊ przy zastosowaniu
rocznej stawki amortyzacyjnej w wysokoĞci 2,5%.
Rozdziaá 4
Zwolnienia przedmiotowe
Art. 17. 1. Wolne od podatku są:
1)

dochody z tytuáu sprzedaĪy caáoĞci lub czĊĞci nieruchomoĞci wchodzącej w skáad gospodarstwa rolnego; zwolnienie
nie dotyczy dochodu uzyskanego ze sprzedaĪy, jeĪeli sprzedaĪ ta nastĊpuje przed upáywem piĊciu lat licząc od koĔca
roku kalendarzowego, w którym nastąpiáo nabycie caáoĞci lub czĊĞci zbywanej nieruchomoĞci;

2)

(uchylony);

3)

dochody osiągane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników okreĞlonych w art. 3 ust. 1, jeĪeli
umowa miĊdzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak stanowi;

4)

dochody podatników, z zastrzeĪeniem ust. 1c, których celem statutowym jest dziaáalnoĞü naukowa, naukowo-techniczna, oĞwiatowa, w tym równieĪ polegająca na ksztaáceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony Ğrodowiska, wspierania inicjatyw spoáecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodĊ, dobroczynnoĞci, ochrony zdrowia i pomocy spoáecznej, rehabilitacji
zawodowej i spoáecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w czĊĞci przeznaczonej na te cele;

4a) dochody koĞcielnych osób prawnych:
a) z niegospodarczej dziaáalnoĞci statutowej; w tym zakresie koĞcielne osoby prawne nie mają obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy Ordynacji podatkowej,
b) z pozostaáej dziaáalnoĞci – w czĊĞci przeznaczonej na cele: kultu religijnego, oĞwiatowo-wychowawcze, naukowe, kulturalne, charytatywno-opiekuĔcze oraz na konserwacjĊ zabytków, prowadzenie punktów katechetycznych,
inwestycje sakralne w zakresie: budowy, rozbudowy i odbudowy koĞcioáów oraz kaplic, adaptacjĊ innych budynków
na cele sakralne, a takĪe innych inwestycji przeznaczonych na punkty katechetyczne i zakáady charytatyw108

) W brzmieniu ustalonym przez art. 12 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnoĞniku 64.
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no-opiekuĔcze;
4b) dochody spóáek, których jedynymi udziaáowcami (akcjonariuszami) są koĞcielne osoby prawne – w czĊĞci przeznaczonej na cele wymienione w pkt 4a lit. b;
4c) (uchylony);
4d) dochody jednostek organizacyjnych Ochotniczej StraĪy PoĪarnej – w czĊĞci przeznaczonej na cele statutowe; w tym
zakresie jednostki te nie mają obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy Ordynacji podatkowej;
4e) dochody podatników z dziaáalnoĞci pozarolniczej, w tym z dziaáów specjalnych produkcji rolnej – w czĊĞci przeznaczonej na dziaáalnoĞü rolniczą, o której mowa w art. 2 ust. 2, jeĪeli w roku poprzedzającym rok podatkowy, a w razie
rozpoczĊcia dziaáalnoĞci – w pierwszym podatkowym roku tej dziaáalnoĞci udziaá przychodów z dziaáalnoĞci rolniczej, ustalonych zgodnie z art. 12–14, powiĊkszonych o wartoĞü zuĪytych do przetwórstwa rolnego i spoĪywczego
surowców i materiaáów pochodzących z wáasnej produkcji roĞlinnej i zwierzĊcej, stanowiá co najmniej 60% przychodów osiągniĊtych ze wszystkich rodzajów dziaáalnoĞci;
4f) (uchylony);
4g) dochody związków jednostek samorządu terytorialnego – w czĊĞci przeznaczonej dla tych jednostek;
4h) (uchylony);
4i)

(uchylony);

4j)

(uchylony);

4k) dochody banku prowadzącego kasĊ mieszkaniową, stanowiące równowartoĞü dochodu uzyskanego przez tĊ kasĊ
z tytuáów okreĞlonych w odrĊbnych przepisach – w czĊĞci przeznaczonej wyáącznie na realizacjĊ wymienionych
w tych przepisach celów kasy mieszkaniowej;
4l)

(uchylony);

4á)

(uchylony);

4m) (uchylony);
4n) (uchylony);
4o) (uchylony);
4p) dochody Narodowego Funduszu Zdrowia w czĊĞci przeznaczonej na cele statutowe;
4r) (uchylony);
4s) (uchylony);
4t)

(uchylony);

4u) dochody Funduszu Skáadkowego Ubezpieczenia Spoáecznego Rolników, o którym mowa w przepisach
o ubezpieczeniu spoáecznym rolników – w czĊĞci przeznaczonej na cele statutowe, z wyáączeniem dziaáalnoĞci gospodarczej;
4w) (uchylony);
4x) (uchylony);
4y) (uchylony);
4z) (uchylony);
5)

dochody spóáek, których udziaáowcami (akcjonariuszami) są wyáącznie organizacje dziaáające na podstawie ustawy –
Prawo o stowarzyszeniach, a których celem statutowym jest dziaáalnoĞü wymieniona w pkt 4 – w czĊĞci przeznaczonej na te cele oraz przekazanej na rzecz tych organizacji;

5a) dochody klubów sportowych, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 715), przeznaczone i wydatkowane w roku podatkowym lub w roku po nim nastĊpującym na szkolenie
i wspóázawodnictwo sportowe dzieci i máodzieĪy w kategoriach wiekowych máodzików, juniorów máodszych, junio2014-07-11
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rów i máodzieĪowców do 23. roku Īycia;
6)

(uchylony);

6a) (uchylony);
6b) (uchylony);
6c) 109 ) dochody organizacji poĪytku publicznego, o których mowa w przepisach o dziaáalnoĞci poĪytku publicznego
i o wolontariacie – w czĊĞci przeznaczonej na dziaáalnoĞü statutową, z wyáączeniem dziaáalnoĞci gospodarczej;
7)

(uchylony);

8)

(uchylony);

9)

(uchylony);

10) (uchylony);
11) (uchylony);
12) (uchylony);
13) (uchylony);
14) (uchylony);
14a) dotacje z budĪetu paĔstwa otrzymane na dofinansowanie przedsiĊwziĊü realizowanych w ramach Specjalnego Przedakcesyjnego Programu na Rzecz Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (SAPARD);
14b) (uchylony);
15) dochody z dziaáalnoĞci pozarolniczej i z dziaáów specjalnych produkcji rolnej przeznaczone na wynagrodzenia za
pracĊ czáonków rolniczych spóádzielni produkcyjnych i innych spóádzielni zajmujących siĊ produkcją rolną, a takĪe
ich domowników – jeĪeli wynagrodzenia te są związane z wymienioną dziaáalnoĞcią;
16) dochody z tytuáu prowadzenia loterii fantowych i gry bingo fantowe na podstawie zezwolenia wydanego na mocy
odrĊbnych przepisów;
17) dochody osób prawnych niemających siedziby lub zarządu w Rzeczypospolitej Polskiej, uzyskane z tytuáu dziaáalnoĞci prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i finansowanej z funduszy pochodzących
z miĊdzypaĔstwowych instytucji finansowych oraz ze Ğrodków przyznanych przez paĔstwa obce na podstawie umów
zawartych przez RadĊ Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej lub ministra za zgodą Rady Ministrów z tymi instytucjami i paĔstwami;
18) na zasadach wzajemnoĞci, dochody uzyskiwane z dziaáalnoĞci gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez oĞrodki kulturalne paĔstw obcych;
19) dochody w wysokoĞci nominalnej wartoĞci obligacji skarbowych lub Ğrodków pieniĊĪnych otrzymanych na podstawie przepisów o restrukturyzacji finansowej przedsiĊbiorstw i banków dla zwiĊkszenia funduszy wáasnych i rezerw;
20) (uchylony); 110)
21) 111) dotacje, subwencje, dopáaty i inne nieodpáatne Ğwiadczenia, z zastrzeĪeniem pkt 14a, otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we wáasnym zakresie
Ğrodków trwaáych lub wartoĞci niematerialnych i prawnych, od których dokonuje siĊ odpisów amortyzacyjnych
zgodnie z art. 16a–16m;
22) dochody z dziaáalnoĞci Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Rzecznika Ubezpieczonych oraz Polskiego
Biura UbezpieczeĔ Komunikacyjnych;
23) dochody uzyskane przez podatników od rządów paĔstw obcych, organizacji miĊdzynarodowych lub miĊdzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze Ğrodków bezzwrotnej pomocy, w tym takĪe ze Ğrodków z programów
109

) W brzmieniu ustalonym w obwieszczeniu Marszaáka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2012 r. o sprostowaniu
báĊdu (Dz. U. poz. 1010).
110
) Przez art. 3 ustawy z dnia 30 marca 2012 r. o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 596), która weszáa w Īycie z dniem 1 stycznia 2013 r.
111
) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnoĞniku 25.
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ramowych badaĔ, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie
jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi paĔstwami, organizacjami lub instytucjami przez RadĊ Ministrów
Rzeczypospolitej Polskiej, wáaĞciwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze; w tym równieĪ
w przypadkach gdy przekazanie tych Ğrodków jest dokonywane za poĞrednictwem podmiotu upowaĪnionego do rozdzielania Ğrodków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym sáuĪyü ma ta pomoc;
24) odsetki od dochodów lub Ğrodków, o których mowa w pkt 23, lokowanych na bankowych rachunkach terminowych;
25) (uchylony);
26) dochody podmiotów zarządzających portami lub przystaniami morskimi w czĊĞci przeznaczonej na budowĊ,
rozbudowĊ i modernizacjĊ infrastruktury portowej oraz na realizacjĊ zadaĔ okreĞlonych w art. 7 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy
z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 179);
27) (uchylony);
28) (uchylony);
29) (uchylony);
30) dochody Funduszu Gwarancyjnego, o którym mowa w ustawie wymienionej w art. 15 ust. 1e pkt 4;
31) (uchylony);
32) (uchylony);
33) (uchylony);
34) dochody, z zastrzeĪeniem ust. 4–6, uzyskane z dziaáalnoĞci gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy
ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 paĨdziernika 1994 r.
o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18,
poz. 97), przy czym wielkoĞü pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie moĪe przekroczyü wielkoĞci
pomocy publicznej dla przedsiĊbiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących siĊ do uzyskania pomocy
w najwiĊkszej wysokoĞci, zgodnie z odrĊbnymi przepisami;
35) (uchylony);
36) dopáaty bezpoĞrednie stosowane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, otrzymane na podstawie
odrĊbnych przepisów;
36a)112) umorzone naleĪnoĞci i wierzytelnoĞci przypadające agencjom páatniczym w ramach Wspólnej Polityki
Rolnej, a takĪe naleĪnoĞci z tytuáu nienaleĪnie lub nadmiernie pobranych páatnoĞci w ramach systemów wsparcia
bezpoĞredniego oraz w ramach wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziaáem Ğrodków pochodzących
z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, od ustalenia których odstąpiono;
37) dochody Banku Gospodarstwa Krajowego w związku z prowadzeniem funduszy utworzonych, powierzonych lub
przekazanych temu bankowi na podstawie odrĊbnych ustaw, stanowiące równowartoĞü dochodów uzyskanych przez te
fundusze z tytuáów okreĞlonych w przepisach regulujących ich tworzenie i funkcjonowanie – w czĊĞci przeznaczonej wyáącznie na realizacjĊ celów wymienionych w tych przepisach;
38) (uchylony);
39) dochody związków zawodowych, spoáeczno-zawodowych organizacji rolników, izb rolniczych, izb gospodarczych, organizacji samorządu gospodarczego rzemiosáa, spóádzielczych związków rewizyjnych, organizacji pracodawców
i partii politycznych, dziaáających na podstawie odrĊbnych ustaw – w czĊĞci przeznaczonej na cele statutowe,
z wyáączeniem dziaáalnoĞci gospodarczej;
40) skáadki czáonkowskie czáonków organizacji politycznych, spoáecznych i zawodowych – w czĊĞci nieprzeznaczonej na dziaáalnoĞü gospodarczą;

) Dodany przez art. 3 ustawy z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziaáem Ğrodków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205,
poz. 1202), która weszáa w Īycie z dniem 14 paĨdziernika 2011 r.
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41) 113) przychody Krajowego Funduszu Kapitaáowego, o których mowa w art. 6 pkt 1, 2 i 2a ustawy z dnia 4
marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitaáowym (Dz. U. Nr 57, poz. 491, z póĨn. zm. 114));
42) wkáad wáasny, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, otrzymany przez partnera prywatnego lub spóákĊ, o której mowa w art. 14 ust. 1 tej ustawy, i przeznaczony na cele okreĞlone w umowie
o partnerstwie publiczno-prywatnym, z zastrzeĪeniem ust. 7;
43) dochody spóádzielni socjalnej wydatkowane w roku podatkowym na cele, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spóádzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651, z póĨn. zm. 115)), na zasadach okreĞlonych
w tej ustawie, w czĊĞci niezaliczonej do kosztów uzyskania przychodów;
44) dochody spóádzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa spoáecznego oraz
samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących dziaáalnoĞü w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane
z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w czĊĞci przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów,
z wyáączeniem dochodów uzyskanych z innej dziaáalnoĞci gospodarczej niĪ gospodarka zasobami mieszkaniowymi;
45) dochody z tytuáu prowadzenia szkoáy w rozumieniu przepisów o systemie oĞwiaty – w czĊĞci przeznaczonej na
cele szkoáy, z zastrzeĪeniem ust. 8;
46) dochody spóáek wodnych i ich związków, przeznaczone na cele statutowe;
47) dotacje otrzymane z budĪetu paĔstwa lub budĪetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopáat do
oprocentowania kredytów bankowych w zakresie okreĞlonym w odrĊbnych ustawach;
48) kwoty otrzymane od agencji rządowych lub agencji wykonawczych, jeĪeli agencje otrzymaáy Ğrodki na ten cel
z budĪetu paĔstwa, z wyjątkiem dopáat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie okreĞlonym w odrĊbnych
ustawach;
49) dochody grupy producentów rolnych wpisanej do rejestru, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 wrzeĞnia 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983, z póĨn.
zm. 116)), pochodzące ze sprzedaĪy produktów lub grup produktów, dla których grupa zostaáa utworzona, wyprodukowanych w gospodarstwach jej czáonków – w czĊĞci wydatkowanej na rzecz czáonków tej grupy w roku podatkowym lub roku
po nim nastĊpującym, z zastrzeĪeniem ust. 9 i 10;
50) odsetki lub dyskonto od obligacji emitowanych przez Skarb PaĔstwa i oferowanych na rynkach zagranicznych
oraz dochody z odpáatnego zbycia tych obligacji uzyskane przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2;
51) 117) dochody Banku Gospodarstwa Krajowego:
a)
osiągniĊte w związku z realizacją programów rządowych, w tym dochody ze zbycia udziaáów (akcji) lub
innych papierów wartoĞciowych przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego w celu finansowania tych programów,
b)
ze zbycia udziaáów (akcji) przekazanych nieodpáatnie Bankowi Gospodarstwa Krajowego przez ministra
wáaĞciwego do spraw Skarbu PaĔstwa przed dniem likwidacji Krajowego Funduszu PorĊczeĔ Kredytowych
– w czĊĞci przeznaczonej wyáącznie na realizacjĊ programów rządowych;
52) páatnoĞci na realizacjĊ projektów w ramach programów finansowanych z udziaáem Ğrodków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyáączeniem páatnoĞci otrzymanych przez wykonawców;
53) Ğrodki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego
z udziaáem Ğrodków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
113

) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnoĞniku 2.

114

) Zmiany wymienionej ustawy zostaáy ogáoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 65, poz. 545, z 2011 r. Nr 28, poz. 143 i Nr 106, poz. 622
oraz z 2013 r. poz. 1646.

115

) Zmiany wymienionej ustawy zostaáy ogáoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 91, poz. 742, z 2010 r. Nr 28, poz. 146 oraz z 2011 r. Nr 205,
poz. 1211.

116

) Zmiany wymienionej ustawy zostaáy ogáoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2273, z 2004 r. Nr 162, poz. 1694, z 2005 r.
Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 251, poz. 1847 oraz z 2008 r. Nr 98, poz. 634.

117

) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnoĞniku 2.
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54) przychody uzyskane z tytuáu:
a) odszkodowania wypáacanego stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach
odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku dziaáania Īywioáu (Dz. U. Nr 84, poz. 906 oraz z 2010 r. Nr 149, poz. 996), w tym z tytuáu wywáaszczenia nieruchomoĞci; nie
dotyczy to przypadków, gdy wáaĞciciel nieruchomoĞci, o której mowa w zdaniu pierwszym, nabyá jej wáasnoĞü
w okresie 2 lat przed wszczĊciem postĊpowania wywáaszczeniowego za cenĊ niĪszą o co najmniej 50% od wysokoĞci uzyskanego odszkodowania,
b) odpáatnego zbycia nieruchomoĞci lub jej czĊĞci w trybie przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych
zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku dziaáania Īywioáu,
c) odstąpienia od obowiązku wniesienia dopáaty, o którym mowa w art. 13h ust. 4 ustawy z dnia z dnia 11 sierpnia
2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku dziaáania Īywioáu.
1a. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne
cele okreĞlone w tym przepisie, nie dotyczy:
1)

dochodów uzyskanych z dziaáalnoĞci polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysáu elektronicznego, paliwowego,
tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a takĪe pozostaáych wyrobów alkoholowych o zawartoĞci
alkoholu powyĪej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziaáem tych metali lub dochodów uzyskanych
z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objĊte są jednak dochody jednostek naukowych i instytutów badawczych,
w rozumieniu odrĊbnych przepisów, uzyskane z dziaáalnoĞci polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysáu elektronicznego;

1a) dochodów uzyskanych z dziaáalnoĞci polegającej na oddaniu Ğrodków trwaáych lub wartoĞci niematerialnych
i prawnych do odpáatnego uĪywania na warunkach okreĞlonych w art. 17a–17k;
2)

dochodów, bez wzglĊdu na czas ich osiągniĊcia, wydatkowanych na inne cele niĪ wymienione w tych przepisach.

1b. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne
cele okreĞlone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeĪeli dochód jest przeznaczony i – bez wzglĊdu na termin – wydatkowany na cele okreĞlone w tym przepisie, w tym takĪe na nabycie Ğrodków trwaáych oraz wartoĞci niematerialnych
i prawnych sáuĪących bezpoĞrednio realizacji tych celów oraz na opáacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania
przychodów, z zastrzeĪeniem ust. 1 pkt 5a.
1c. Przepis ust. 1 pkt 4 nie ma zastosowania w:
1)

przedsiĊbiorstwach paĔstwowych, spóádzielniach i spóákach;

2)

przedsiĊbiorstwach komunalnych mających osobowoĞü prawną, dla których funkcjĊ organu zaáoĪycielskiego peánią
jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki pomocnicze utworzone na podstawie odrĊbnych przepisów;

3)

samorządowych zakáadach budĪetowych oraz jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowoĞci prawnej,
bĊdących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych – jeĪeli przedmiotem ich dziaáalnoĞci jest zaspokajanie potrzeb publicznych poĞrednio związanych z ochroną Ğrodowiska w zakresie: wodociągów i kanalizacji, Ğcieków komunalnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych oraz transportu zbiorowego.

1d. Przy ustalaniu udziaáu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4e, w kwocie przychodów osiągniĊtych ze wszystkich rodzajów dziaáalnoĞci nie uwzglĊdnia siĊ przychodów uzyskanych:
1)

w związku z regulowaniem zobowiązaĔ wobec Agencji NieruchomoĞci Rolnych wierzytelnoĞciami nabytymi od
wierzycieli tej Agencji;

2)

ze sprzedaĪy produktów produkcji rolniczej nabytych przez spóádzielnie zajmujące siĊ produkcją rolną od czáonków
tych spóádzielni – w czĊĞci odpowiadającej cenie nabycia tych produktów.

1e. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne
cele okreĞlone w tym przepisie stosuje siĊ równieĪ w przypadku lokowania dochodów poprzez nabycie:
1)

wyemitowanych po dniu 1 stycznia 1989 r. obligacji Skarbu PaĔstwa lub bonów skarbowych oraz obligacji wyemitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego po dniu 1 stycznia 1997 r.;

2)

papierów wartoĞciowych lub niebĊdących papierami wartoĞciowymi instrumentów finansowych, o których mowa
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w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, o ile nabycie takie nastąpiáo w ramach zarządzania portfelem, o którym mowa w art. 75 tej ustawy, równieĪ w przypadku gdy zarządzanie
portfelem odbywa siĊ na podstawie umowy z towarzystwem funduszy inwestycyjnych, które wykonuje tĊ dziaáalnoĞü
na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, pod warunkiem zdeponowania tych papierów wartoĞciowych lub instrumentów finansowych na odrĊbnym rachunku prowadzonym przez
uprawniony podmiot w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
3)

jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych dziaáających na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r.
o funduszach inwestycyjnych.

1f. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1e, ma zastosowanie, jeĪeli dochód jest przeznaczany i wydatkowany, bez
wzglĊdu na termin, na cele okreĞlone w ust. 1.
2. (uchylony).
3. (uchylony).
4. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 34, przysáuguje podatnikowi wyáącznie z tytuáu dochodów uzyskanych
z dziaáalnoĞci gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.
5. W razie cofniĊcia zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 34, podatnik traci prawo do zwolnienia i jest obowiązany
do zapáaty podatku za caáy okres korzystania ze zwolnienia podatkowego.
6. W razie wystąpienia okolicznoĞci, o których mowa w ust. 5, podatnik jest obowiązany do zwiĊkszenia podstawy
opodatkowania o kwotĊ dochodu, w odniesieniu do którego utraciá prawo do zwolnienia, a w razie poniesienia straty do jej
zmniejszenia o tĊ kwotĊ – w rozliczeniu zaliczki za wybrany okres wpáaty zaliczek, o którym mowa w art. 25, w którym
utraciá to prawo, a gdy utrata prawa nastąpi w ostatnim okresie wpáaty zaliczek danego roku podatkowego – w zeznaniu
rocznym.
7. 118) Zwolnieniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 42, nie podlegają Ğrodki stanowiące zwrot wydatków poniesionych na
realizacjĊ zadania publicznego lub przedsiĊwziĊcia bĊdącego przedmiotem umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym
przez partnera prywatnego lub za jego poĞrednictwem oraz Ğrodki przeznaczone na nabycie udziaáów (akcji) w spóáce
zawiązanej w celu realizacji umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.
8. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 45, ma zastosowanie, jeĪeli dochody przeznaczone na cele szkoáy zostaną
wydatkowane na:
1)

zakup stanowiących Ğrodki trwaáe pomocy dydaktycznych lub innych urządzeĔ niezbĊdnych do prowadzenia szkoáy;

2)

organizowanie wypoczynku wakacyjnego uczniów, w czĊĞci stanowiącej wynagrodzenie personelu wychowawczego
i obsáugi, jeĪeli nie zostaáo ono pokryte przez rodziców lub prawnych opiekunów uczniów.
9. Za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 49, uznaje siĊ wydatki na:

1)

zakup Ğrodków produkcji przekazanych czáonkom grupy producentów rolnych;

2)

szkolenie czáonków grupy producentów rolnych.
10. Przepisy ust. 1b, 1e i 1f nie mają zastosowania do zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 49.
Rozdziaá 4a
Opodatkowanie stron umowy leasingu
Art. 17a. Ilekroü w rozdziale jest mowa o:

1) 119) umowie leasingu – rozumie siĊ przez to umowĊ nazwaną w kodeksie cywilnym, a takĪe kaĪdą inną umowĊ, na mocy
której jedna ze stron, zwana dalej „finansującym”, oddaje do odpáatnego uĪywania albo uĪywania i pobierania poĪytków na warunkach okreĞlonych w ustawie drugiej stronie, zwanej dalej „korzystającym”, podlegające amortyzacji
Ğrodki trwaáe lub wartoĞci niematerialne i prawne, a takĪe grunty oraz prawo wieczystego uĪytkowania gruntów;
118

) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 lit. b ustawy, o której mowa w odnoĞniku 2.
) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnoĞniku 67; do umów leasingu zawartych przed dniem 1
stycznia 2013 r. stosuje siĊ przepis w brzmieniu dotychczasowym na podstawie art. 18 tej ustawy.

119
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2)119) podstawowym okresie umowy leasingu – rozumie siĊ przez to czas oznaczony, na jaki zostaáa zawarta ta umowa,
z wyáączeniem czasu, na który moĪe byü przedáuĪona lub skrócona; w przypadku zmiany strony lub stron tej umowy
podstawowy okres umowy uwaĪa siĊ za zachowany, jeĪeli inne postanowienia umowy nie ulegáy zmianie;
3)

odpisach amortyzacyjnych – rozumie siĊ przez to odpisy amortyzacyjne dokonywane wyáącznie zgodnie
z przepisami art. 16a–16m, z uwzglĊdnieniem art. 16;

4)

normatywnym okresie amortyzacji – rozumie siĊ przez to w odniesieniu do:
a) Ğrodków trwaáych – okres, w którym odpisy amortyzacyjne, wynikające z zastosowania stawek amortyzacyjnych
okreĞlonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych, zrównują siĊ z wartoĞcią początkową Ğrodków trwaáych,
b) wartoĞci niematerialnych i prawnych – okres ustalony w art. 16m;

5) 120)

rzeczywistej wartoĞci netto – rozumie siĊ przez to:
a) wartoĞü początkową Ğrodków trwaáych lub wartoĞci niematerialnych i prawnych zaktualizowaną zgodnie
z odrĊbnymi przepisami, pomniejszoną o sumĊ odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1,
b) wartoĞü, o której mowa w art. 16á ust. 6;

6)

hipotetycznej wartoĞci netto – rozumie siĊ przez to wartoĞü początkową okreĞloną zgodnie z art. 16g pomniejszoną o:
a) odpisy amortyzacyjne obliczone wedáug zasad okreĞlonych w art. 16k ust. 1 z uwzglĊdnieniem wspóáczynnika 3 –
w odniesieniu do Ğrodków trwaáych,
b) odpisy amortyzacyjne obliczone przy zastosowaniu trzykrotnie skróconych okresów amortyzowania, o których
mowa w pkt 4b – w odniesieniu do wartoĞci niematerialnych i prawnych;

7)

spáacie wartoĞci początkowej – rozumie siĊ przez to faktycznie otrzymaną przez finansującego w opáatach ustalonych
w umowie leasingu równowartoĞü wartoĞci początkowej Ğrodków trwaáych lub wartoĞci niematerialnych i prawnych,
okreĞloną zgodnie z art. 16g, w podstawowym okresie umowy leasingu; spáaty tej nie koryguje siĊ o kwotĊ wypáaconą korzystającemu, o której mowa w art. 17d albo art. 17h.

Art. 17b. 1. 121) Opáaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy
z tytuáu uĪywania Ğrodków trwaáych oraz wartoĞci niematerialnych i prawnych stanowią przychód finansującego
i odpowiednio w przypadku, o którym mowa w pkt 1, koszt uzyskania przychodów korzystającego, z zastrzeĪeniem ust. 2
i 3, jeĪeli:
1) 122) umowa leasingu, w przypadku gdy korzystającym nie jest osoba wymieniona w pkt 2, zostaáa zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeĪeli przedmiotem umowy leasingu są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartoĞci niematerialne i prawne, albo zostaáa zawarta na
okres co najmniej 5 lat, jeĪeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomoĞci;
2)

umowa leasingu, w przypadku gdy korzystającym jest osoba fizyczna nieprowadząca dziaáalnoĞci gospodarczej,
zostaáa zawarta na czas oznaczony;

3) 123) suma ustalonych opáat w umowie leasingu, o której mowa w pkt 1 lub 2, pomniejszona o naleĪny podatek od towarów i usáug, odpowiada co najmniej wartoĞci początkowej Ğrodków trwaáych lub wartoĞci niematerialnych
i prawnych, a w przypadku zawarcia przez finansującego nastĊpnej umowy leasingu Ğrodka trwaáego lub wartoĞci
niematerialnej i prawnej bĊdących uprzednio przedmiotem takiej umowy odpowiada co najmniej jego wartoĞci rynkowej z dnia zawarcia nastĊpnej umowy leasingu; przepis art. 14 stosuje siĊ odpowiednio.
2. JeĪeli finansujący w dniu zawarcia umowy leasingu korzysta ze zwolnieĔ w podatku dochodowym przysáugujących
na podstawie:
1)

art. 6,

2)

przepisów o specjalnych strefach ekonomicznych,

3)

art. 23 i 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o spóákach z udziaáem zagranicznym (Dz. U. z 1997 r. Nr 26, poz. 143,

120

) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnoĞniku 67; do umów leasingu zawartych przed dniem
1 stycznia 2013 r. stosuje siĊ przepis w brzmieniu dotychczasowym na podstawie art. 18 tej ustawy.
121
) W brzmieniu ustalonym przez art. 12 pkt 5 lit. a ustawy, o której mowa w odnoĞniku 64.
122
) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 3 lit. a ustawy, o której mowa w odnoĞniku 67; do umów leasingu zawartych przed dniem 1
stycznia 2013 r. stosuje siĊ przepis w brzmieniu dotychczasowym na podstawie art. 18 tej ustawy.
123
) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 3 lit. b ustawy, o której mowa w odnoĞniku 67; do umów leasingu zawartych przed dniem
1 stycznia 2013 r. stosuje siĊ przepis w brzmieniu dotychczasowym na podstawie art. 18 tej ustawy.
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z 1998 r. Nr 160, poz. 1063 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 484 i Nr 101, poz. 1178) 124)
– do umowy tej stosuje siĊ zasady opodatkowania okreĞlone w art. 17f–17h.
3. 125) W przypadku finansującego bĊdącego spóáką niebĊdącą osobą prawną ograniczenia, o których mowa w ust. 2,
dotyczą takĪe wspólników tych spóáek.
Art. 17c. JeĪeli po upáywie podstawowego okresu umowy leasingu, o której mowa w art. 17b ust. 1, finansujący
przenosi na korzystającego wáasnoĞü Ğrodków trwaáych lub wartoĞci niematerialnych i prawnych, bĊdących przedmiotem
tej umowy:
1)

przychodem ze sprzedaĪy Ğrodków trwaáych lub wartoĞci niematerialnych i prawnych jest ich wartoĞü wyraĪona
w cenie okreĞlonej w umowie sprzedaĪy; jeĪeli jednak cena ta jest niĪsza od hipotetycznej wartoĞci netto Ğrodków
trwaáych lub wartoĞci niematerialnych i prawnych, przychód ten okreĞla siĊ w wysokoĞci wartoĞci rynkowej wedáug
zasad okreĞlonych w art. 14;

2)

kosztem uzyskania przychodów przy ustalaniu dochodu ze sprzedaĪy jest rzeczywista wartoĞü netto.

Art. 17d. 1. JeĪeli po upáywie podstawowego okresu umowy leasingu, o której mowa w art. 17b ust. 1, finansujący
przenosi na osobĊ trzecią wáasnoĞü Ğrodków trwaáych lub wartoĞci niematerialnych i prawnych, bĊdących przedmiotem tej
umowy, oraz wypáaca korzystającemu z tytuáu spáaty ich wartoĞci uzgodnioną kwotĊ – przy okreĞlaniu przychodu ze
sprzedaĪy i kosztu jego uzyskania stosuje siĊ przepisy art. 12–16.
2. Kwota wypáacona korzystającemu, w przypadku okreĞlonym w ust. 1, stanowi koszt uzyskania przychodów finansującego w dniu zapáaty do wysokoĞci róĪnicy pomiĊdzy rzeczywistą wartoĞcią netto a hipotetyczną wartoĞcią netto.
3. Kwota otrzymana przez korzystającego, w przypadku okreĞlonym w ust. 1, stanowi jego przychód w dniu jej
otrzymania.
Art. 17e. 126) 1. JeĪeli po upáywie podstawowego okresu umowy leasingu, o której mowa w art. 17b ust. 1 pkt 1, finansujący oddaje korzystającemu do dalszego uĪywania Ğrodki trwaáe lub wartoĞci niematerialne i prawne, bĊdące przedmiotem tej umowy, przychodem finansującego i odpowiednio kosztem uzyskania przychodów korzystającego są opáaty ustalone przez strony tej umowy.
2. JeĪeli po upáywie podstawowego okresu umowy leasingu, o której mowa w art. 17b ust. 1 pkt 2, finansujący oddaje
korzystającemu do dalszego uĪywania Ğrodki trwaáe lub wartoĞci niematerialne i prawne, bĊdące przedmiotem tej umowy,
przychodem finansującego są opáaty ustalone przez strony tej umowy, takĪe wtedy, gdy odbiegają znacznie od wartoĞci rynkowej.
Art. 17f. 1. Do przychodów finansującego, z zastrzeĪeniem ust. 3, i odpowiednio do kosztów uzyskania przychodów
korzystającego nie zalicza siĊ opáat, o których mowa w art. 17b ust. 1, w czĊĞci stanowiącej spáatĊ wartoĞci początkowej
Ğrodków trwaáych lub wartoĞci niematerialnych i prawnych, jeĪeli są speánione áącznie nastĊpujące warunki: 127)
1)

umowa leasingu zostaáa zawarta na czas oznaczony;

2) 128) suma ustalonych w umowie leasingu opáat, pomniejszona o naleĪny podatek od towarów i usáug, odpowiada co najmniej wartoĞci początkowej Ğrodków trwaáych lub wartoĞci niematerialnych i prawnych, a w przypadku zawarcia
przez finansującego nastĊpnej umowy leasingu Ğrodka trwaáego lub wartoĞci niematerialnej i prawnej bĊdących
uprzednio przedmiotem takiej umowy odpowiada co najmniej jego wartoĞci rynkowej z dnia zawarcia nastĊpnej
umowy leasingu; przepis art. 14 stosuje siĊ odpowiednio;
3) 129) umowa zawiera postanowienie, Īe w podstawowym okresie umowy leasingu:
a) odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający, w przypadku gdy nie jest osobą wymienioną w lit. b, albo
124

) Ustawa utraciáa moc z dniem 1 stycznia 2001 r. na podstawie art. 99 pkt 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo dziaáalnoĞci
gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178), która weszáa w Īycie z tym dniem.
125
) Dodany przez art. 12 pkt 5 lit. b ustawy, o której mowa w odnoĞniku 64; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 ustawy, o której
mowa w odnoĞniku 2.
126
) W brzmieniu ustalonym przez art. 12 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnoĞniku 64.
127
) Zdanie wstĊpne w brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 4 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnoĞniku 67; do umów
leasingu zawartych przed dniem 1 stycznia 2013 r. stosuje siĊ przepis w brzmieniu dotychczasowym na podstawie art. 18 tej ustawy.
128
) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 4 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnoĞniku 67; do umów leasingu zawartych
przed dniem 1 stycznia 2013 r. stosuje siĊ przepis w brzmieniu dotychczasowym na podstawie art. 18 tej ustawy.
129
) W brzmieniu ustalonym przez art. 12 pkt 7 ustawy, o której mowa w odnoĞniku 64.
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b) finansujący rezygnuje z dokonywania odpisów amortyzacyjnych, w przypadku gdy korzystającym jest osoba fizyczna nieprowadząca dziaáalnoĞci gospodarczej.
2. JeĪeli wysokoĞü kwoty spáaty wartoĞci Ğrodków trwaáych lub wartoĞci niematerialnych i prawnych przypadających
na poszczególne opáaty nie jest okreĞlona w umowie leasingu, ustala siĊ ją proporcjonalnie do okresu trwania tej umowy.
3. 130) Do przychodów finansującego zalicza siĊ opáaty, o których mowa w art. 17b ust. 1, uzyskane z tytuáu wszystkich
umów leasingu zawartych przez finansującego dotyczących tego samego Ğrodka trwaáego lub wartoĞci niematerialnej
i prawnej, w czĊĞci przewyĪszającej spáatĊ wartoĞci początkowej, okreĞlonej zgodnie z art. 16g.
Art. 17g. 1. JeĪeli są speánione warunki, o których mowa w art. 17f ust. 1, i po upáywie podstawowego okresu umowy
leasingu finansujący przenosi na korzystającego wáasnoĞü Ğrodków trwaáych lub wartoĞci niematerialnych i prawnych
bĊdących przedmiotem tej umowy:
1)

przychodem ze sprzedaĪy Ğrodków trwaáych lub wartoĞci niematerialnych i prawnych jest ich wartoĞü wyraĪona
w cenie okreĞlonej w umowie sprzedaĪy, takĪe wtedy, gdy odbiega ona znacznie od ich wartoĞci rynkowej;

2)

do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza siĊ wydatków poniesionych przez finansującego na nabycie lub wytworzenie Ğrodków trwaáych lub wartoĞci niematerialnych i prawnych stanowiących przedmiot umowy leasingu;
kosztem są jednak te wydatki pomniejszone o spáatĊ wartoĞci początkowej, o której mowa w art. 17a pkt 7.

2. JeĪeli są speánione warunki, o których mowa w art. 17f ust. 1, i po upáywie podstawowego okresu umowy leasingu
finansujący oddaje korzystającemu do dalszego uĪywania Ğrodki trwaáe lub wartoĞci niematerialne i prawne, bĊdące
przedmiotem umowy, przychodem finansującego i odpowiednio kosztem uzyskania przychodów korzystającego są opáaty
ustalone przez strony, takĪe wtedy, gdy odbiegają znacznie od wartoĞci rynkowej.
Art. 17h. 1. JeĪeli są speánione warunki, o których mowa w art. 17f ust. 1, i po upáywie podstawowego okresu umowy
leasingu finansujący przenosi na osobĊ trzecią wáasnoĞü Ğrodków trwaáych lub wartoĞci niematerialnych i prawnych, bĊ
dących przedmiotem umowy, oraz wypáaca korzystającemu z tytuáu spáaty ich wartoĞci uzgodnioną kwotĊ:
1)

przy okreĞlaniu przychodu ze sprzedaĪy stosuje siĊ przepisy, o których mowa w art. 12–14;

2)

do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza siĊ wydatków poniesionych przez finansującego na nabycie lub wytworzenie Ğrodków trwaáych lub wartoĞci niematerialnych i prawnych stanowiących przedmiot umowy; kosztem są
jednak te wydatki pomniejszone o spáatĊ wartoĞci początkowej, o której mowa w art. 17a pkt 7.

2. Kwota wypáacona korzystającemu stanowi koszt uzyskania przychodów u finansującego i jest przychodem korzystającego w dniu jej otrzymania.
Art. 17i. 131) 1. JeĪeli przedmiotem umowy leasingu zawartej na czas oznaczony są grunty lub prawo wieczystego
uĪytkowania gruntów, a suma ustalonych w niej opáat odpowiada co najmniej wartoĞci gruntów lub prawa wieczystego
uĪytkowania gruntów równej wydatkom na ich nabycie – do przychodów finansującego i odpowiednio do kosztów uzyskania przychodów korzystającego nie zalicza siĊ opáat ustalonych w tej umowie, ponoszonych przez korzystającego
w podstawowym okresie tej umowy z tytuáu uĪywania przedmiotu umowy, w czĊĞci stanowiącej spáatĊ tej wartoĞci; przepis art. 17f ust. 2 stosuje siĊ odpowiednio.
2. JeĪeli po upáywie podstawowego okresu umowy leasingu finansujący przenosi na korzystającego lub osobĊ trzecią
wáasnoĞü gruntów lub prawo wieczystego uĪytkowania gruntów bĊdących przedmiotem tej umowy, albo oddaje je korzystającemu do dalszego uĪywania, do ustalenia przychodów i kosztów uzyskania przychodów stron umowy przepisy
art. 17g i art. 17h stosuje siĊ odpowiednio.
Art. 17j. 1. 132) JeĪeli w umowie leasingu zostaáa okreĞlona cena, po której korzystający ma prawo nabyü przedmiot
umowy po zakoĔczeniu podstawowego okresu tej umowy, cenĊ tĊ uwzglĊdnia siĊ w sumie opáat, o których mowa
w art. 17b ust. 1 pkt 3 i art. 17f ust. 1 pkt 2.
2. Do sumy opáat, o której mowa w ust. 1, nie zalicza siĊ:
1)

páatnoĞci na rzecz finansującego za Ğwiadczenia dodatkowe, o ile są one wyodrĊbnione z opáat leasingowych;

130

) Dodany przez art. 4 pkt 4 lit. b ustawy, o której mowa w odnoĞniku 67; do umów leasingu zawartych przed dniem 1 stycznia
2013 r. stosuje siĊ przepis w brzmieniu dotychczasowym na podstawie art. 18 tej ustawy.
131
) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnoĞniku 67; do umów leasingu zawartych przed dniem 1
stycznia 2013 r. stosuje siĊ przepis w brzmieniu dotychczasowym na podstawie art. 18 tej ustawy.
132
) W brzmieniu ustalonym przez art. 12 pkt 8 ustawy, o której mowa w odnoĞniku 64.
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2)

podatków, w których obowiązek podatkowy ciąĪy na finansującym z tytuáu wáasnoĞci lub posiadania Ğrodków trwaáych, bĊdących przedmiotem umowy leasingu, oraz skáadek na ubezpieczenie tych Ğrodków trwaáych, jeĪeli
w umowie leasingu zastrzeĪono, Īe korzystający bĊdzie ponosiá ciĊĪar tych podatków i skáadek niezaleĪnie od opáat
za uĪywanie;

3)

kaucji okreĞlonej w umowie leasingu wpáaconej finansującemu przez korzystającego.

3. Kaucji, o której mowa w ust. 2 pkt 3, nie zalicza siĊ do przychodów finansującego i odpowiednio do kosztów uzyskania przychodów korzystającego.
Art. 17k. 1. JeĪeli finansujący przeniósá na rzecz osoby trzeciej wierzytelnoĞci z tytuáu opáat, o których mowa
w art. 17b ust. 1, a nie zostaáa przeniesiona na osobĊ trzecią wáasnoĞü przedmiotu umowy leasingu:
1)

do przychodów finansującego nie zalicza siĊ kwot wypáaconych przez osobĊ trzecią z tytuáu przeniesienia wierzytelnoĞci;

2)

kosztem uzyskania przychodów finansującego jest zapáacone osobie trzeciej dyskonto lub wynagrodzenie.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, opáaty ponoszone przez korzystającego na rzecz osoby trzeciej stanowią
przychód finansującego w dniu wymagalnoĞci zapáaty.
Art. 17l. 133) Do opodatkowania stron umowy zawartej na czas nieoznaczony lub na czas oznaczony, lecz niespeániają
cej warunków, okreĞlonych w art. 17b ust. 1 pkt 3 lub art. 17f ust. 1 lub art. 17i ust. 1, stosuje siĊ przepisy, o których mowa w art. 12–16, dla umów najmu i dzierĪawy.
Rozdziaá 5
Podstawa opodatkowania i wysokoĞü podatku
Art. 18. 1. PodstawĊ opodatkowania, z zastrzeĪeniem art. 21 i 22, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 7 albo
w art. 7a ust. 1, po odliczeniu:
1)

darowizn przekazanych na cele okreĞlone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaáalnoĞci poĪytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o którym mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równowaĪnym organizacjom,
okreĞlonym w przepisach regulujących dziaáalnoĞü poĪytku publicznego, obowiązujących w innym niĪ Rzeczpospolita Polska paĔstwie czáonkowskim Unii Europejskiej lub innym paĔstwie naleĪącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym dziaáalnoĞü poĪytku publicznego w sferze zadaĔ publicznych, realizującym te cele –
áącznie do wysokoĞci nieprzekraczającej 10% dochodu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 albo w art. 7a ust. 1;

2)

(uchylony);

3)

(uchylony);

4)

(uchylony);

5)

(uchylony);

6)

w bankach – 20% kwoty kredytów (poĪyczek) umorzonych w związku z realizacją programu restrukturyzacji na
podstawie odrĊbnych ustaw, zakwalifikowanych do straconych kredytów (poĪyczek) i zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów;

7)

darowizn na cele kultu religijnego – áącznie do wysokoĞci nieprzekraczającej 10% dochodu, o którym mowa w art. 7
ust. 3 albo w art. 7a ust. 1.

1a. àączna kwota odliczeĔ z tytuáów okreĞlonych w ust. 1 pkt 1 i 7 nie moĪe przekroczyü 10% dochodu, o którym
mowa w art. 7 ust. 3 albo w art. 7a ust. 1, z tym Īe odliczeniom nie podlegają darowizny na rzecz:
1)

osób fizycznych;

2)

osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowoĞci prawnej, prowadzących dziaáalnoĞü gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysáu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego,
winiarskiego, piwowarskiego, a takĪe pozostaáych wyrobów alkoholowych o zawartoĞci alkoholu powyĪej 1,5%,
oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziaáem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

1b. JeĪeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane podatkiem od towarów i usáug, za kwotĊ darowizny uwaĪa siĊ wartoĞü towaru wraz z podatkiem od towarów i usáug, w czĊĞci przekraczającej kwotĊ podatku naliczonego, którą
133

) W brzmieniu ustalonym przez art. 12 pkt 9 ustawy, o której mowa w odnoĞniku 64.
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podatnik ma prawo odliczyü zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usáug z tytuáu dokonania tej darowizny. Przy
okreĞlaniu wartoĞci tych darowizn stosuje siĊ odpowiednio art. 14.
1c. 134) Odliczenie darowizn, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 7, oraz odliczenie wynikające z odrĊbnych ustaw stosuje
siĊ, jeĪeli wysokoĞü darowizny jest udokumentowana dowodem wpáaty na rachunek páatniczy obdarowanego lub jego
rachunek w banku, inny niĪ rachunek páatniczy, a w przypadku darowizny innej niĪ pieniĊĪna – dokumentem, z którego
wynika wartoĞü tej darowizny, oraz oĞwiadczeniem obdarowanego o jej przyjĊciu.
1d. (uchylony).
1e. Podatnicy, z zastrzeĪeniem ust. 1h, otrzymujący darowizny, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 7 oraz w art. 26 ust. 1
pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, są obowiązani:
1)

w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1, wyodrĊbniü z przychodów kwotĊ ogóáem otrzymanych darowizn ze
wskazaniem celu jej przeznaczenia zgodnie ze sferą dziaáalnoĞci poĪytku publicznego, o której mowa w art. 4 ustawy
wymienionej w ust. 1 pkt 1, a takĪe celu, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, wraz z wyszczególnieniem darowizn pochodzących od osób prawnych z podaniem nazwy i adresu darczyĔcy, jeĪeli jednorazowa kwota darowizny przekracza 15 000 zá lub jeĪeli suma wszystkich darowizn otrzymanych w danym roku podatkowym od jednego darczyĔcy
przekracza 35 000 zá;

2)

w terminie skáadania zeznania, o którym mowa w art. 27 ust. 1, udostĊpniü do publicznej wiadomoĞci, poprzez publikacje w Internecie, Ğrodkach masowego przekazu lub wyáoĪenie dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie
dostĊpnych, informacje, o których mowa w pkt 1, i w formie pisemnej zawiadomiü o tym wáaĞciwego naczelnika
urzĊdu skarbowego. Z obowiązku tego zwolnione są podmioty, których dochód za dany rok podatkowy nie przekracza kwoty 20 000 zá.

1f. Podatnicy otrzymujący darowizny, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 7 oraz w art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26
lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, którzy nie skáadają zeznania, o którym mowa w art. 27 ust. 1, są
obowiązani w terminie, o którym mowa w art. 27 ust. 1:
1)

przekazaü urzĊdowi skarbowemu informacje o kwocie ogóáem otrzymanych darowizn ze wskazaniem celu jej przeznaczenia zgodnie ze sferą dziaáalnoĞci poĪytku publicznego, o której mowa w art. 4 ustawy wymienionej w ust. 1 pkt
1, a takĪe celu, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, wraz z wyszczególnieniem darowizn pochodzących od osób prawnych
z podaniem nazwy i adresu darczyĔcy, jeĪeli jednorazowa kwota darowizny przekracza 15 000 zá lub jeĪeli suma
wszystkich darowizn otrzymanych w danym roku podatkowym od jednego darczyĔcy przekracza 35 000 zá;

2)

udostĊpniü do publicznej wiadomoĞci, poprzez publikacje w Internecie, Ğrodkach masowego przekazu lub wyáoĪenie
dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostĊpnych, informacje, o których mowa w pkt 1, i w formie pisemnej zawiadomiü o tym wáaĞciwego naczelnika urzĊdu skarbowego. Z obowiązku tego zwolnione są podmioty,
których dochód za dany rok podatkowy nie przekracza kwoty 20 000 zá.

1g. Podatnicy korzystający z odliczenia darowizn, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 7 oraz wynikającego z odrĊbnych
ustaw, są obowiązani wykazaü w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1, kwotĊ przekazanej darowizny, kwotĊ dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikacjĊ obdarowanego, w szczególnoĞci jego nazwĊ, adres i numer
identyfikacji podatkowej lub numer uzyskany w innym niĪ Rzeczpospolita Polska paĔstwie czáonkowskim Unii Europejskiej lub innym paĔstwie naleĪącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym obdarowany ma siedzibĊ, sáuĪący dla celów podatkowych identyfikacji.
1h. Do podatników, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4a, skáadających zeznanie, o którym mowa w art. 27 ust. 1,
otrzymujących darowizny, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 7 oraz w art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisy ust. 1e i 1f stosuje siĊ odpowiednio.
1i. Przepisy ust. 1e, 1f i 1h stosuje siĊ odpowiednio do podatników otrzymujących darowizny, które podlegają odliczeniu na podstawie odrĊbnych ustaw.
1j. Prawo do odliczenia darowizny na rzecz organizacji, okreĞlonej w przepisach regulujących dziaáalnoĞü poĪytku
publicznego, obowiązujących w innym niĪ Rzeczpospolita Polska paĔstwie czáonkowskim Unii Europejskiej lub innym
paĔstwie naleĪącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącej dziaáalnoĞü poĪytku publicznego w sferze
zadaĔ publicznych, przysáuguje podatnikowi pod warunkiem:
1)

udokumentowania przez podatnika oĞwiadczeniem tej organizacji, iĪ na dzieĔ przekazania darowizny byáa ona rów-

134

) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 ustawy z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o usáugach páatniczych oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. poz. 1036), która weszáa w Īycie z dniem 7 paĨdziernika 2013 r.
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nowaĪną organizacją do organizacji, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dziaáalnoĞci poĪytku publicznego i o wolontariacie, realizującą cele okreĞlone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dziaáalnoĞci poĪytku publicznego i o wolontariacie i prowadzącą dziaáalnoĞü poĪytku publicznego w sferze
zadaĔ publicznych, oraz
2)

istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania lub z innej ratyfikowanej umowy miĊdzynarodowej, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy
informacji podatkowych od organu podatkowego paĔstwa, na którego terytorium organizacja posiada siedzibĊ.

1k. Odliczenia darowizn, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie stosuje siĊ w przypadku, gdy podatnik zaliczyá wartoĞü
przekazanej darowizny do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 14.
2. (uchylony).
3. (uchylony).
3a. (uchylony).
4. (uchylony).
5. (uchylony).
6. (uchylony).
6a. (uchylony).
6b. (uchylony).
6c. (uchylony).
7. (uchylony).
Art. 18a. (uchylony).
Art. 18b. 1. Od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, odlicza siĊ wydatki poniesione przez podatnika
na nabycie nowych technologii.
2. Za nowe technologie, w rozumieniu ust. 1, uwaĪa siĊ wiedzĊ technologiczną w postaci wartoĞci niematerialnych
i prawnych, w szczególnoĞci wyniki badaĔ i prac rozwojowych, która umoĪliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalanie
wyrobów lub usáug i która nie jest stosowana na Ğwiecie przez okres dáuĪszy niĪ ostatnich 5 lat, co potwierdza opinia niezaleĪnej od podatnika jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki
(Dz. U. Nr 96, poz. 615, z póĨn. zm. 135)).
2a. Przez nabycie nowej technologii rozumie siĊ nabycie praw do wiedzy technologicznej, o której mowa w ust. 2,
w drodze umowy o ich przeniesienie, oraz korzystanie z tych praw.
3. Prawo do odliczeĔ nie przysáuguje podatnikowi, jeĪeli w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym prowadziá
dziaáalnoĞü na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia.
4. Podstawą ustalenia wielkoĞci odliczenia jest kwota wydatków poniesionych przez podatnika na nabycie nowej
technologii, uwzglĊdnionych w wartoĞci początkowej, w czĊĞci, w jakiej zostaáa zapáacona podmiotowi uprawnionemu
w roku podatkowym, w którym nową technologiĊ wprowadzono do ewidencji Ğrodków trwaáych oraz wartoĞci niematerialnych i prawnych lub w roku nastĊpującym po tym roku, oraz w której nie zostaáa zwrócona podatnikowi
w jakiejkolwiek formie.
5. JeĪeli podatnik dokonaá przedpáat (zadatków) na poczet wydatków okreĞlonych w ust. 4 w roku poprzedzającym
rok, w którym wprowadziá nową technologiĊ do ewidencji Ğrodków trwaáych oraz wartoĞci niematerialnych i prawnych,
uznaje siĊ je za poniesione w roku jej wprowadzenia do tej ewidencji.
6. Odliczenia dokonuje siĊ w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki, o których mowa w ust. 4 i 5.
135

) Zmiany wymienionej ustawy zostaáy ogáoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092, z 2013 r. poz. 675 oraz
z 2014 r. poz. 379 i 423.
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W sytuacji gdy podatnik osiąga za rok podatkowy stratĊ lub wielkoĞü dochodu z pozarolniczej dziaáalnoĞci podatnika jest
niĪsza od kwoty przysáugujących mu odliczeĔ, odliczenia odpowiednio w caáej kwocie lub w pozostaáej czĊĞci dokonuje
siĊ w zeznaniach za kolejno nastĊpujące po sobie trzy lata podatkowe licząc od koĔca roku, w którym nową technologiĊ
wprowadzono do ewidencji Ğrodków trwaáych oraz wartoĞci niematerialnych i prawnych.
7. Odliczenia związane z nabyciem nowej technologii nie mogą przekroczyü 50% kwoty ustalonej zgodnie z ust. 4 i 5.
8. Podatnik traci prawo do odliczeĔ związanych z nabyciem nowej technologii, jeĪeli przed upáywem trzech lat podatkowych licząc od koĔca roku podatkowego, w którym wprowadziá nową technologiĊ do ewidencji Ğrodków trwaáych
oraz wartoĞci niematerialnych i prawnych:
1)

udzieli w jakiejkolwiek formie lub czĊĞci innym podmiotom prawa do nowej technologii; nie dotyczy to przeniesienia prawa w wyniku przeksztaácenia formy prawnej oraz áączenia lub podziaáu dotychczasowych przedsiĊbiorców –
dokonywanych na podstawie przepisów Kodeksu spóáek handlowych, albo

2)

zostanie ogáoszona jego upadáoĞü obejmująca likwidacjĊ majątku, lub zostanie postawiony w stan likwidacji, albo

3)

otrzyma zwrot wydatków na tĊ technologiĊ w jakiejkolwiek formie.

9. W razie wystąpienia okolicznoĞci, o których mowa w ust. 8, podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym
skáadanym za rok, w którym wystąpiáy te okolicznoĞci, do zwiĊkszenia podstawy opodatkowania o kwotĊ dokonanych
odliczeĔ, do których utraciá prawo, a w razie poniesienia straty – do jej zmniejszenia o tĊ kwotĊ. W przypadku, o którym
mowa w ust. 8 pkt 3, kwotĊ odliczeĔ, do której podatnik utraciá prawo, okreĞla siĊ proporcjonalnie do udziaáu zwróconych
wydatków w wartoĞci początkowej nowej technologii.
10. Przepisy ust. 9 stosuje siĊ odpowiednio w razie utraty przez podatkową grupĊ kapitaáową statusu podatnika. Obowiązek, o którym mowa w ust. 9, ciąĪy wówczas na spóáce, która wprowadziáa nową technologiĊ do ewidencji Ğrodków
trwaáych oraz wartoĞci niematerialnych i prawnych.
11. Do odliczeĔ, o których mowa w ust. 1, nie mają zastosowania przepisy art. 16 ust. 1 pkt 48.
Art. 18c. (utraciá moc). 136)
Art. 19. 1. Podatek, z zastrzeĪeniem art. 21 i 22, wynosi 19% podstawy opodatkowania.
2. (uchylony).
3. (uchylony).
4. JeĪeli organy podatkowe lub organy kontroli skarbowej okreĞlą, na podstawie art. 11, dochód podatnika
w wysokoĞci wyĪszej (stratĊ w wysokoĞci niĪszej) niĪ zadeklarowana przez podatnika w związku z dokonaniem transakcji, o których mowa w art. 9a, a podatnik nie przedstawi tym organom wymaganej przez te przepisy dokumentacji podatkowej – róĪnicĊ miĊdzy dochodem zadeklarowanym przez podatnika a okreĞlonym przez te organy opodatkowuje siĊ
stawką 50%.
Art. 19a. (uchylony).
Art. 20. 1. JeĪeli podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1, osiągają równieĪ dochody (przychody) poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i dochody te podlegają w obcym paĔstwie opodatkowaniu, a nie zachodzą okolicznoĞci wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 3, w rozliczeniu za rok podatkowy dochody (przychody) te áączy siĊ z dochodami (przychodami)
osiąganymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym wypadku od podatku obliczonego od áącznej sumy dochodów
odlicza siĊ kwotĊ równą podatkowi zapáaconemu w obcym paĔstwie. Kwota odliczenia nie moĪe jednak przekroczyü tej
czĊĞci podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w obcym
paĔstwie.
2. W przypadku gdy:
1) 137) spóáka mająca siedzibĊ lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskuje dochody (przychody) z tytuáu
dywidend oraz inne przychody z tytuáu udziaáu w zyskach osób prawnych, oraz

136

) Z dniem 31 grudnia 2006 r. na podstawie wyroku Trybunaáu Konstytucyjnego z dnia 20 lipca 2006 r., sygn. akt K 40/05 (Dz. U.
Nr 136, poz. 970).
137
) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 ustawy, o której mowa w odnoĞniku 2.
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2)

dochody (przychody), o których mowa w pkt 1, uzyskiwane są z tytuáu udziaáu w zyskach spóáki podlegającej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od caáoĞci swoich dochodów, bez wzglĊdu na miejsce ich osiągania, na terytorium paĔstwa, z którym Rzeczpospolita Polska posiada obowiązującą umowĊ o unikaniu podwójnego opodatkowania, niebĊdącego paĔstwem czáonkowskim Unii Europejskiej lub innym paĔstwem naleĪącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacją Szwajcarską, oraz

3)

spóáka, o której mowa w pkt 1, posiada w kapitale spóáki, o której mowa w pkt 2, bezpoĞrednio nie mniej niĪ 75%
udziaáów (akcji)

– odliczeniu podlega równieĪ kwota podatku od dochodów, z których zysk zostaá wypáacony, zapáaconego przez spóákĊ,
o której mowa w pkt 2, w paĔstwie jej siedziby, w czĊĞci odpowiadającej udziaáowi spóáki, o której mowa w pkt 1,
w wypáaconym zysku spóáki, o której mowa w pkt 2.
2a. Przepis ust. 1 stosuje siĊ odpowiednio do podmiotów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od
caáoĞci swoich dochodów, bez wzglĊdu na miejsce ich osiągania, w innym niĪ Rzeczpospolita Polska paĔstwie czáonkowskim Unii Europejskiej lub w innym paĔstwie naleĪącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzących dziaáalnoĞü poprzez poáoĪony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakáad, o ile umowa w sprawie unikania
podwójnego opodatkowania zawarta miĊdzy Rzecząpospolitą Polską a paĔstwem siedziby tego podmiotu przewiduje
przypisanie dochodów uzyskiwanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do jego zagranicznego zakáadu. Kwota
odliczenia nie moĪe przekroczyü tej czĊĞci podatku zapáaconego w obcym paĔstwie, jaka proporcjonalnie przypada na
dochód z tego Ĩródáa przypisany do zagranicznego zakáadu.
2b. Przepis ust. 2 stosuje siĊ odpowiednio do spóáek podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od caáoĞci
swoich dochodów, bez wzglĊdu na miejsce ich osiągania, w innym niĪ Rzeczpospolita Polska paĔstwie czáonkowskim
Unii Europejskiej lub w innym paĔstwie naleĪącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzących dziaáalnoĞü
poprzez poáoĪony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakáad, przy czym kwota odliczenia nie moĪe
przekroczyü tej czĊĞci podatku zapáaconego w obcym paĔstwie, jaka proporcjonalnie przypada na dochód z tego Ĩródáa
przypisany do zagranicznego zakáadu.
3. Zwalnia siĊ od podatku dochodowego dochody (przychody) uzyskiwane przez podatników, o których mowa
w ust. 1, z tytuáu dywidend oraz innych przychodów z tytuáu udziaáu w zyskach osób prawnych mających siedzibĊ lub
zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeĪeli speánione są áącznie nastĊpujące warunki:
1)

wypáacającym dywidendĊ oraz inne przychody z tytuáu udziaáu w zyskach osób prawnych jest spóáka podlegająca
w innym niĪ Rzeczpospolita Polska paĔstwie czáonkowskim Unii Europejskiej lub w innym paĔstwie naleĪącym do
Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od caáoĞci swoich dochodów, bez
wzglĊdu na miejsce ich osiągania;

2)

uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytuáu udziaáu w zyskach osób prawnych,
o których mowa w pkt 1, jest spóáka bĊdąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibĊ lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3)

spóáka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpoĞrednio nie mniej niĪ 10% udziaáów (akcji) w kapitale spóáki, o której
mowa w pkt 1;

4)

spóáka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od caáoĞci
swoich dochodów, bez wzglĊdu na Ĩródáo ich osiągania.
4. (uchylony).
5. (uchylony).

6. àączna kwota odliczenia, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie moĪe przekroczyü tej czĊĞci podatku, która zostaáa obliczona przed dokonaniem odliczenia i która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany z tego Ĩródáa dochodu.
7. (uchylony).
8. OkreĞlając wielkoĞü odliczenia, o którym mowa w ust. 1 i 2, oraz zwolnienia, o którym mowa w ust. 3, kwotĊ podatku zapáaconego w obcym paĔstwie oraz osiągniĊtego dochodu (przychodu) przelicza siĊ na záote wedáug kursu Ğredniego ogáaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzieĔ zapáaty tego podatku
lub dzieĔ osiągniĊcia dochodu (przychodu).
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9. Odliczenie, o którym mowa w ust. 2, oraz zwolnienie, o którym mowa w ust. 3, ma zastosowanie w przypadku, gdy
spóáka, o której mowa w ust. 2 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 2, posiada udziaáy (akcje) spóáki, o której mowa w ust. 2 pkt 2 oraz
ust. 3 pkt 1, w wysokoĞci okreĞlonej w ust. 2 pkt 3 oraz odpowiednio w ust. 3 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.
10. Odliczenie, o którym mowa w ust. 2, oraz zwolnienie, o którym mowa w ust. 3, ma równieĪ zastosowanie
w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziaáów (akcji), w wysokoĞci okreĞlonej w ust. 2 pkt 3
oraz ust. 3 pkt 3, upáywa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziaáów (akcji), w wysokoĞci okreĞlonej w ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spóáka,
która dokonaáa odliczenia lub skorzystaáa ze zwolnienia, jest obowiązana zgodnie z odrĊbnymi przepisami do záoĪenia
korekty zeznania, o którym mowa w art. 27 ust. 1, za lata podatkowe, w których dokonaáa odliczenia lub korzystaáa ze
zwolnienia.
11. Przepisów ust. 2–10 nie stosuje siĊ, jeĪeli wypáata dywidendy lub innych naleĪnoĞci z tytuáu udziaáu w zyskach
osób prawnych zostaáa dokonana w wyniku likwidacji spóáki dokonującej wypáaty.
12. Przepisy ust. 3, 9–11 stosuje siĊ odpowiednio do:
1)

spóádzielni zawiązanych na podstawie rozporządzenia nr 1435/2003/WE z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie statutu
Spóádzielni Europejskiej (SCE) (Dz. Urz. WE L 207 z 18.08.2003, z póĨn. zm.);

2)

dochodów (przychodów), o których mowa w ust. 3, wypáacanych przez spóáki podlegające w Konfederacji Szwajcarskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od caáoĞci swoich dochodów, bez wzglĊdu na miejsce ich osiągania, spóákom, o których mowa w ust. 3 pkt 2, przy czym okreĞlony w ust. 3 pkt 3 bezpoĞredni udziaá procentowy
w kapitale spóáki, o której mowa w ust. 3 pkt 1, ustala siĊ w wysokoĞci nie mniejszej niĪ 25%;

3)

spóáek podlegających w innym niĪ Rzeczpospolita Polska paĔstwie czáonkowskim Unii Europejskiej lub w innym
paĔstwie naleĪącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od caáoĞci
swoich dochodów, bez wzglĊdu na miejsce ich osiągania, prowadzących dziaáalnoĞü poprzez poáoĪony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakáad, przy czym kwota odliczenia nie moĪe przekroczyü równieĪ tej czĊĞci
podatku zapáaconego w obcym paĔstwie, jaka proporcjonalnie przypada na dochód z tego Ĩródáa przypisany do zagranicznego zakáadu.
13. (uchylony).

14. Przepisy ust. 3, 9–11 oraz 15 stosuje siĊ odpowiednio równieĪ do podmiotów wymienionych w zaáączniku nr 4 do
ustawy, przy czym w przypadku Konfederacji Szwajcarskiej przepisy te mają zastosowanie, jeĪeli zostanie speániony
warunek, o którym mowa w ust. 12 pkt 2.
15. Odliczenie i zwolnienie, o których mowa w ust. 2 i 3, stosuje siĊ:
1)

jeĪeli posiadanie udziaáów (akcji), o którym mowa w ust. 2 pkt 3, ust. 3 pkt 3 i ust. 12 pkt 2, wynika z tytuáu wáasnoĞci;

2)

w odniesieniu do dochodów uzyskanych z udziaáów (akcji) posiadanych na podstawie tytuáu:

a)

wáasnoĞci,
b) innego niĪ wáasnoĞü, pod warunkiem Īe te dochody (przychody) korzystaáyby ze zwolnienia, gdyby posiadanie
tych udziaáów (akcji) nie zostaáo przeniesione.

Art. 21. 1. Podatek dochodowy z tytuáu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników,
o których mowa w art. 3 ust. 2, przychodów:
1)

z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych
i wzorów zdobniczych, w tym równieĪ ze sprzedaĪy tych praw, z naleĪnoĞci za udostĊpnienie tajemnicy receptury
lub procesu produkcyjnego, za uĪytkowanie lub prawo do uĪytkowania urządzenia przemysáowego, w tym takĪe
Ğrodka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doĞwiadczeniem
w dziedzinie przemysáowej, handlowej lub naukowej (know-how),

2)

z opáat za Ğwiadczone usáugi w zakresie dziaáalnoĞci widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez
osoby prawne mające siedzibĊ za granicą, organizowanej za poĞrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych
prowadzących dziaáalnoĞü w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2a) z tytuáu ĞwiadczeĔ: doradczych, ksiĊgowych, badania rynku, usáug prawnych, usáug reklamowych, zarządzania
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i kontroli, przetwarzania danych, usáug rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i porĊczeĔ oraz
ĞwiadczeĔ o podobnym charakterze
– ustala siĊ w wysokoĞci 20% przychodów;
3)

z tytuáu naleĪnych opáat za wywóz áadunków i pasaĪerów przyjĊtych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiĊbiorstwa morskiej Īeglugi handlowej, z wyjątkiem áadunków i pasaĪerów tranzytowych,

4)

uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiĊbiorstwa Īeglugi powietrznej

– ustala siĊ w wysokoĞci 10% tych przychodów.
2. Przepisy ust. 1 stosuje siĊ z uwzglĊdnieniem umów w sprawie zapobieĪenia podwójnemu opodatkowaniu, których
stroną jest Rzeczpospolita Polska.
3. Zwalnia siĊ od podatku dochodowego przychody, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jeĪeli speánione są áącznie nastĊ
pujące warunki:
1) wypáacającym naleĪnoĞci, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest:
a) spóáka bĊdąca podatnikiem podatku dochodowego mająca siedzibĊ lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej albo
b) poáoĪony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakáad spóáki podlegającej w paĔstwie czáonkowskim Unii Europejskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od caáoĞci swoich dochodów bez wzglĊdu na miejsce ich osiągania, jeĪeli wypáacane przez ten zagraniczny zakáad naleĪnoĞci, o których mowa w ust. 1 pkt 1, podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów przy okreĞlaniu dochodów podlegających opodatkowaniu
w Rzeczypospolitej Polskiej;
2)

uzyskującym przychody, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest spóáka podlegająca w innym niĪ Rzeczpospolita Polska
paĔstwie czáonkowskim Unii Europejskiej lub w innym paĔstwie naleĪącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od caáoĞci swoich dochodów bez wzglĊdu na miejsce ich osiągania;

3) spóáka:
a) o której mowa w pkt 1, posiada bezpoĞrednio nie mniej niĪ 25% udziaáów (akcji) w kapitale spóáki, o której mowa w pkt 2, lub
b) 138) o której mowa w pkt 2, posiada bezpoĞrednio nie mniej niĪ 25% udziaáów (akcji) w kapitale spóáki, o której
mowa w pkt 1;
c) (uchylona); 139)
4) odbiorcą naleĪnoĞci, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest:
a) spóáka, o której mowa w pkt 2, albo
b) zagraniczny zakáad spóáki, o której mowa w pkt 2, jeĪeli dochód osiągniĊty w nastĊpstwie uzyskania tych naleĪnoĞci podlega opodatkowaniu w tym paĔstwie czáonkowskim Unii Europejskiej, w którym ten zagraniczny zakáad jest
poáoĪony.
3a. Warunek posiadania udziaáów (akcji), o którym mowa w ust. 3 pkt 3, uwaĪa siĊ takĪe za speániony, jeĪeli zarówno
w kapitale spóáki, o której mowa w ust. 3 pkt 1, jak i w kapitale spóáki, o której mowa w ust. 3 pkt 2, inna spóáka podlegająca w paĔstwie czáonkowskim Unii Europejskiej lub w innym paĔstwie naleĪącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od caáoĞci swoich dochodów, bez wzglĊdu na miejsce ich osiągania, posiada bezpoĞrednio – nie mniej niĪ 25% udziaáów (akcji). Przepisy ust. 4 i 5 stosuje siĊ odpowiednio.
3b. 140) Zwolnienie, o którym mowa w ust. 3, stosuje siĊ, jeĪeli posiadanie udziaáów (akcji), o którym mowa w ust. 3 pkt
3 oraz ust. 3a, wynika z tytuáu wáasnoĞci.
3c. 141) Zwolnienie, o którym mowa w ust. 3, stosuje siĊ, jeĪeli spóáka, o której mowa w ust. 3 pkt 2, nie korzysta ze
zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od caáoĞci swoich dochodów, bez wzglĊdu na Ĩródáo ich osiągania.

138

)
)
140
)
141
)
139

W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 4 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnoĞniku 13.
Przez art. 3 pkt 4 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnoĞniku 13.
W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 4 lit. b ustawy, o której mowa w odnoĞniku 13.
Dodany przez art. 3 pkt 4 lit. c ustawy, o której mowa w odnoĞniku 13.
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4. Przepis ust. 3 ma zastosowanie w przypadku, kiedy spóáki, o których mowa w ust. 3 pkt 3, posiadają udziaáy (akcje)
w wysokoĞci, o której mowa w ust. 3 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.
5. Przepisy ust. 3 i 4 mają równieĪ zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziaáów (akcji), w wysokoĞci okreĞlonej w ust. 3 pkt 3, upáywa po dniu uzyskania przez spóákĊ, o której mowa w ust. 3 pkt 2,
przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1. W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziaáów (akcji),
o których mowa w ust. 3 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat, spóáka, o której mowa w ust. 3 pkt 2, jest obowiązana
do zapáaty podatku, wraz z odsetkami za zwáokĊ, od przychodów okreĞlonych w ust. 1 pkt 1 w wysokoĞci 20% przychodów, z uwzglĊdnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
Odsetki nalicza siĊ od nastĊpnego dnia po upáywie terminu, o którym mowa w art. 26 ust. 3.
6. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 3, nie ma zastosowania do przychodów, które zgodnie z odrĊbnymi przepisami
zostaną uznane za:
1)

przychody z podziaáu zysków lub spáaty kapitaáu spóáki wypáacającej naleĪnoĞci, o których mowa w ust. 1 pkt 1;

2)

przychody z tytuáu wierzytelnoĞci dającej prawo do udziaáu w zyskach dáuĪnika;

3)

przychody z tytuáu wierzytelnoĞci uprawniającej wierzyciela do zamiany jego prawa do odsetek na prawo do udziaáu
w zyskach dáuĪnika;

4)

przychody z tytuáu wierzytelnoĞci, która nie powoduje obowiązku spáaty kwoty gáównej tej wierzytelnoĞci lub gdy
spáata jest naleĪna po upáywie co najmniej 50 lat od powstania wierzytelnoĞci.

7. JeĪeli w wyniku szczególnych powiązaĔ, o których mowa w art. 11 ust. 1, miĊdzy podmiotem wypáacającym
i uzyskującym naleĪnoĞci, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zostaną ustalone lub narzucone warunki róĪniące siĊ od warunków, które ustaliáyby miĊdzy sobą niezaleĪne podmioty, w wyniku czego kwota wypáaconych naleĪnoĞci jest wyĪsza od
tej, jakiej naleĪaáoby oczekiwaü, gdyby powiązania te nie istniaáy, zwolnienie, o którym mowa w ust. 3, stosuje siĊ tylko
do kwoty naleĪnoĞci okreĞlonej bez uwzglĊdniania warunków wynikających z tych powiązaĔ. Przepisy art. 11 ust. 2 i 3
stosuje siĊ odpowiednio.
8. Przepisy ust. 3–7 stosuje siĊ odpowiednio do podmiotów wymienionych w zaáączniku nr 5 do ustawy.
9. 142) Zwolnienia, o którym mowa w ust. 3, nie stosuje siĊ jeĪeli wypáacającym naleĪnoĞci jest spóáka, o której mowa
w art. 1 ust. 3 pkt 1.
Art. 22. 1. Podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytuáu udziaáu
w zyskach osób prawnych mających siedzibĊ lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala siĊ w wysokoĞci
19% uzyskanego przychodu.
1a. 143) Zryczaátowany podatek, obliczony zgodnie z ust. 1, od przychodów uzyskiwanych przez komplementariusza
z tytuáu udziaáu w zyskach spóáki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1, pomniejsza siĊ o kwotĊ odpowiadającą iloczynowi
procentowego udziaáu komplementariusza w zysku tej spóáki i podatku naleĪnego od dochodu tej spóáki, obliczonego
zgodnie z art. 19, za rok podatkowy, z którego przychód z tytuáu udziaáu w zysku zostaá uzyskany.
1b.143) Kwota pomniejszenia, o którym mowa w ust. 1a, nie moĪe przekroczyü kwoty podatku obliczonego zgodnie
z ust. 1.
1c.143) Przepisy ust. 1a i 1b stosuje siĊ równieĪ w przypadku, gdy przychód z tytuáu udziaáu w zysku spóáki, o której
mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1, za dany rok podatkowy zostanie uzyskany przez komplementariusza w innym roku niĪ rok
nastĊpujący po danym roku podatkowym, jednak nie dáuĪej niĪ przez 5 kolejnych lat podatkowych, licząc od koĔca roku
podatkowego nastĊpującego po roku, w którym zysk zostaá osiągniĊty.
1d.143) Przepis ust. 1c stosuje siĊ odpowiednio do podatku dochodowego od przychodów (dochodów) komplementariusza z likwidacji spóáki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1, albo z jego wystąpienia z takiej spóáki.
1e.143) W przypadku komplementariusza uzyskującego przychody z tytuáu prawa do udziaáu w zysku w wiĊcej niĪ
jednej spóáce, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1, pomniejszenie, o którym mowa w ust. 1a, przysáuguje w odniesieniu do
podatku od przychodów uzyskiwanych odrĊbnie z kaĪdej z tych spóáek.

142

) Dodany przez art. 1 pkt 15 ustawy, o której mowa w odnoĞniku 2.
) Dodany przez art. 1 pkt 16 lit. a ustawy, o której mowa w odnoĞniku 2.

143
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2. (uchylony).
3. (uchylony).
4. Zwalnia siĊ od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytuáu udziaáu
w zyskach osób prawnych, z wyjątkiem dochodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytuáu udziaáu w zyskach
spóáki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1, jeĪeli speánione są áącznie nastĊpujące warunki: 144)
1) 145) wypáacającym dywidendĊ oraz inne przychody z tytuáu udziaáu w zyskach osób prawnych jest spóáka mająca siedzibĊ lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2)

uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytuáu udziaáu w zyskach osób prawnych,
o których mowa w pkt 1, jest spóáka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niĪ Rzeczpospolita Polska paĔstwie czáonkowskim Unii Europejskiej lub w innym paĔstwie naleĪącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od caáoĞci swoich dochodów, bez wzglĊdu na miejsce ich osiągania;

3)

spóáka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpoĞrednio nie mniej niĪ 10% udziaáów (akcji) w kapitale spóáki, o której
mowa w pkt 1;

4)

spóáka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od caáoĞci
swoich dochodów, bez wzglĊdu na Ĩródáo ich osiągania.

4a. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, ma zastosowanie w przypadku, kiedy spóáka uzyskująca dochody (przychody)
z dywidend oraz inne przychody z tytuáu udziaáu w zyskach osób prawnych mających siedzibĊ lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziaáy (akcje) w spóáce wypáacającej te naleĪnoĞci w wysokoĞci, o której
mowa w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.
4b. Zwolnienie to ma równieĪ zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziaáów
(akcji), w wysokoĞci okreĞlonej w ust. 4 pkt 3, przez spóákĊ uzyskującą dochody (przychody) z tytuáu udziaáu
w zysku osoby prawnej mającej siedzibĊ lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upáywa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziaáów (akcji),
w wysokoĞci okreĞlonej w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spóáka, o której mowa w ust. 4 pkt 2, jest
obowiązana do zapáaty podatku, wraz z odsetkami za zwáokĊ, od dochodów (przychodów) okreĞlonych w ust. 1
w wysokoĞci 19% dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca nastĊpującego po miesiącu, w którym utraciáa prawo
do zwolnienia. Odsetki nalicza siĊ od nastĊpnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystaáa ze zwolnienia.
4c. Przepisy ust. 4–4b stosuje siĊ odpowiednio do:
1)

spóádzielni zawiązanych na podstawie rozporządzenia nr 1435/2003/WE z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie statutu
Spóádzielni Europejskiej (SCE) (Dz. Urz. WE L 207 z 18.08.2003, z póĨn. zm.);

2)

dochodów (przychodów), o których mowa w ust. 1, wypáacanych przez spóáki, o których mowa w ust. 4 pkt 1,
spóákom podlegającym w Konfederacji Szwajcarskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od caáoĞci swoich
dochodów, bez wzglĊdu na miejsce ich osiągania, przy czym okreĞlony w ust. 4 pkt 3 bezpoĞredni udziaá procentowy w kapitale spóáki, o której mowa w ust. 4 pkt 1, ustala siĊ w wysokoĞci nie mniejszej niĪ 25%;

3)

dochodów wypáacanych (przypisanych) na rzecz poáoĪonego na terytorium paĔstwa czáonkowskiego Unii Europejskiej lub innego paĔstwa naleĪącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej
zagranicznego zakáadu spóáki, o której mowa w ust. 4 pkt 2, jeĪeli spóáka ta speánia warunki okreĞlone w ust. 4–4b.
4d. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, stosuje siĊ:

1)

jeĪeli posiadanie udziaáów (akcji), o którym mowa w ust. 4 pkt 3, wynika z tytuáu wáasnoĞci;

2)

w odniesieniu do dochodów uzyskanych z udziaáów (akcji) posiadanych na podstawie tytuáu:
a) wáasnoĞci,
b) innego niĪ wáasnoĞü, pod warunkiem Īe te dochody (przychody) korzystaáyby ze zwolnienia, gdyby posiadanie
tych udziaáów (akcji) nie zostaáo przeniesione.
5. (uchylony).
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) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 lit. b tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnoĞniku 2.
) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 lit. b tiret drugie ustawy, o której mowa w odnoĞniku 2.
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6. Przepisy ust. 4–4d stosuje siĊ odpowiednio równieĪ do podmiotów wymienionych w zaáączniku nr 4 do ustawy,
przy czym w przypadku Konfederacji Szwajcarskiej przepisy ust. 4–4d mają zastosowanie, jeĪeli zostanie speániony warunek, o którym mowa w ust. 4c pkt 2.
Art. 22a. Przepisy art. 20–22 stosuje siĊ z uwzglĊdnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania,
których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
Art. 22b. Zwolnienia i odliczenia wynikające z przepisów art. 20–22 stosuje siĊ pod warunkiem istnienia podstawy
prawnej wynikającej z umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania lub innej ratyfikowanej umowy miĊdzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu
podatkowego innego niĪ Rzeczpospolita Polska paĔstwa, w którym podatnik ma swoją siedzibĊ lub w którym dochód zostaá
uzyskany.
Art. 23. (uchylony).
Art. 24. (uchylony).
Rozdziaá 6
Pobór podatku
Art. 25. 1. Podatnicy, z zastrzeĪeniem ust. 1b, 2a, 3–6a oraz art. 21 i 22, są obowiązani wpáacaü na rachunek urzĊdu
skarbowego zaliczki miesiĊczne w wysokoĞci róĪnicy pomiĊdzy podatkiem naleĪnym od dochodu osiągniĊtego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek naleĪnych za poprzednie miesiące.
1a. Zaliczki miesiĊczne, o których mowa w ust. 1, podatnik wpáaca w terminie do 20 dnia kaĪdego miesiąca za miesiąc
poprzedni, z zastrzeĪeniem ust. 2a. ZaliczkĊ za ostatni miesiąc roku podatkowego podatnik wpáaca w terminie do 20 dnia
pierwszego miesiąca nastĊpnego roku podatkowego. Podatnik nie wpáaca zaliczki za ostatni miesiąc, jeĪeli przed upáywem
terminu do jej wpáaty záoĪy zeznanie i dokona zapáaty podatku na zasadach okreĞlonych w art. 27 ust. 1.
1b. Podatnicy rozpoczynający dziaáalnoĞü, w pierwszym roku podatkowym, z zastrzeĪeniem ust. 1c, oraz mali podatnicy,
mogą wpáacaü zaliczki kwartalne w wysokoĞci róĪnicy pomiĊdzy podatkiem naleĪnym od dochodu osiągniĊtego od początku
roku podatkowego a sumą zaliczek naleĪnych za poprzednie kwartaáy. Przez kwartaá rozumie siĊ kwartaá roku kalendarzowego.
1c. Zaliczki kwartalne, o których mowa w ust. 1b, podatnik wpáaca w terminie do 20 dnia kaĪdego miesiąca nastĊpującego po kwartale, za który jest wpáacana zaliczka, z zastrzeĪeniem ust. 2a. ZaliczkĊ za ostatni kwartaá roku podatkowego
podatnik wpáaca w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca nastĊpnego roku podatkowego. Podatnik nie wpáaca zaliczki
za ostatni kwartaá, jeĪeli przed upáywem terminu do jej wpáaty záoĪy zeznanie i dokona zapáaty podatku na zasadach okreĞlonych w art. 27 ust. 1.
1d. Do podatników rozpoczynających dziaáalnoĞü, którzy zamierzają wpáacaü zaliczki kwartalne, o których mowa
w ust. 1b, przepisy art. 16k ust. 11 stosuje siĊ odpowiednio.
1e. Podatnicy, którzy wybrali kwartalne wpáaty zaliczek, o których mowa w ust. 1b, mają obowiązek w terminie do
dnia 20 drugiego miesiąca roku podatkowego zawiadomiü w formie pisemnej wáaĞciwego naczelnika urzĊdu skarbowego
o wyborze tej metody.
2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1e, dotyczy lat nastĊpnych, chyba Īe podatnik w terminie wpáaty pierwszej
zaliczki za dany rok podatkowy zawiadomi w formie pisemnej wáaĞciwego naczelnika urzĊdu skarbowego o rezygnacji
z kwartalnych wpáat zaliczek.
2a. Podatnicy uzyskujący w roku podatkowym przychody z dziaáalnoĞci rolniczej, okreĞlone w art. 2 ust. 2, oraz
z innych Ĩródeá, u których w roku poprzedzającym rok podatkowy udziaá przychodów z dziaáalnoĞci rolniczej w ogólnej
kwocie przychodów, ustalony zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4e, wynosiá co najmniej 50%, mogą wpáacaü zaliczki, o których
mowa w ust. 1–1c, począwszy od dnia 20 paĨdziernika kaĪdego roku.
3. Przepis ust. 1, z zastrzeĪeniem ust. 3a, nie ma zastosowania do podatników, których dochody w caáoĞci są wolne od
podatku, z wyjątkiem podatników, o których mowa w art. 17 ust. 1, przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne
cele okreĞlone w tym przepisie.
3a. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania takĪe do podatników wymienionych w art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a.
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4. JeĪeli podatnicy, o których mowa w art. 17 ust. 1, uprzednio zadeklarowali, Īe przeznaczą dochód na cele okreĞlone
w tych przepisach i dochód ten wydatkowali na inne cele albo na cele okreĞlone w tych przepisach, ale po terminie w nich
okreĞlonym – podatek od tego dochodu, bez wezwania, wpáaca siĊ do 20. dnia miesiąca nastĊpującego po miesiącu,
w którym dokonano wydatku lub w którym upáynąá termin do dokonania wydatku; przepis ten stosuje siĊ równieĪ do dochodów za lata poprzedzające rok podatkowy, zadeklarowanych i niewydatkowanych w tych latach na cele okreĞlone
w art. 17 ust. 1b, z zastrzeĪeniem art. 17 ust. 1 pkt 5a.
4a. Przepis ust. 4 stosuje siĊ odpowiednio w przypadku likwidacji podatnika w okresie uprawniającym do skorzystania
ze zwolnienia.
5. Podatnik, który záoĪy wáaĞciwemu naczelnikowi urzĊdu skarbowego w formie pisemnej oĞwiadczenie, Īe:
1)

zaprzestaá dziaáalnoĞci albo

2)

jest podatnikiem, o którym mowa w ust. 4 i nie osiąga przychodów z dziaáalnoĞci wymienionej w art. 17 ust. 1a pkt 1
oraz nie dokonuje wydatków na cele inne niĪ okreĞlone w art. 17 ust. 1b, 1e i 1f

– jest zwolniony od obowiązków wynikających z ust. 1 od dnia záoĪenia tego oĞwiadczenia. W przypadku zmiany stanu
faktycznego uzasadniającego to zwolnienie podatnik, bez wezwania, jest obowiązany stosowaü przepisy ust. 1–4.
5a. W przypadku zawieszenia wykonywania dziaáalnoĞci gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie dziaáalnoĞci gospodarczej podatnik jest zwolniony od obowiązków wynikających z ust. 1, 1b, 6 i 6a za okres objĊty zawieszeniem.
5b.146) Podatnik bĊdący wspólnikiem spóáki jawnej lub spóáki komandytowej, która zawiesiáa wykonywanie dziaáalnoĞci gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie dziaáalnoĞci gospodarczej, jest zwolniony, w zakresie tej dziaáalnoĞci, z obowiązków wynikających z ust. 1, 1b, 6 i 6a za okres objĊty zawieszeniem.
5c. Przepisy ust. 5a i 5b stosuje siĊ, jeĪeli podatnik nie póĨniej niĪ przed upáywem 7 dni od dnia záoĪenia wniosku
o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania dziaáalnoĞci gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie dziaáalnoĞci gospodarczej zawiadomi w formie pisemnej wáaĞciwego naczelnika urzĊdu skarbowego o okresie zawieszenia wykonywania tej dziaáalnoĞci.
5d. Po okresie zawieszenia wykonywania dziaáalnoĞci gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie dziaáalnoĞci
gospodarczej podatnicy, o których mowa w ust. 5a i 5b, wpáacają zaliczki wedáug zasad, o których mowa w ust. 1–1c, 6
i 6a.
6. Podatnicy mogą wpáacaü zaliczki miesiĊczne w danym roku podatkowym w uproszczonej formie w wysokoĞci 1/12
podatku naleĪnego wykazanego w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1, záoĪonym w roku poprzedzającym dany rok
podatkowy. JeĪeli w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali podatku naleĪnego, mogą wpáacaü zaliczki miesiĊczne
w wysokoĞci 1/12 podatku naleĪnego wynikającego z zeznania záoĪonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy
o dwa lata. JeĪeli równieĪ w tym roku podatnicy nie wykazali podatku naleĪnego, nie są moĪliwe wpáaty zaliczek
w uproszczonej formie.
6a. JeĪeli zeznanie, o którym mowa w art. 27 ust. 1, záoĪone w roku poprzedzającym dany rok podatkowy dotyczy roku podatkowego, który trwaá krócej lub dáuĪej niĪ 12 kolejnych miesiĊcy – podatnicy mogą wpáacaü zaliczki miesiĊczne
za dany rok podatkowy w uproszczonej formie w wysokoĞci podatku naleĪnego, wykazanego w tym zeznaniu, przypadającego proporcjonalnie na kaĪdy miesiąc tego roku podatkowego, którego zeznanie dotyczy. JeĪeli w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali podatku naleĪnego, mogą wpáacaü zaliczki miesiĊczne w sposób wskazany powyĪej, z tym Īe wysokoĞü
podatku naleĪnego musi wynikaü z zeznania záoĪonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata. Przepis
ust. 6 zdanie ostatnie stosuje siĊ odpowiednio.
7. Podatnicy, którzy wybrali formĊ wpáacania zaliczek na zasadach okreĞlonych w ust. 6 i 6a, są obowiązani:
1)

w formie pisemnej zawiadomiü o tym wáaĞciwego naczelnika urzĊdu skarbowego w terminie wpáaty pierwszej zaliczki w roku podatkowym, w którym po raz pierwszy wybrali uproszczoną formĊ wpáacania zaliczek;

2)

stosowaü tĊ formĊ wpáacania zaliczek w caáym roku podatkowym;

3)

wpáacaü zaliczki w terminach okreĞlonych w ust. 1a i 2a, uwzglĊdniając zasady wyraĪone w tych przepisach;

4)

(uchylony);
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) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 lit. a ustawy, o której mowa w odnoĞniku 2.
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dokonaü rozliczenia podatku za rok podatkowy zgodnie z art. 27.

7a. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dotyczy lat nastĊpnych, chyba Īe podatnik w terminie wpáaty
pierwszej zaliczki za dany rok podatkowy zawiadomi w formie pisemnej wáaĞciwego naczelnika urzĊdu skarbowego
o rezygnacji z uproszczonej formy wpáacania zaliczek.
8. Przepisy ust. 6, 6a i 7 nie mają zastosowania do podatników, którzy po raz pierwszy podjĊli dziaáalnoĞü w roku poprzedzającym rok podatkowy lub w roku podatkowym.
9. JeĪeli podatnik záoĪy korektĊ zeznania, o którym mowa w art. 27 ust. 1, powodującą zmianĊ wysokoĞci podstawy
obliczenia miesiĊcznych zaliczek páaconych w uproszczonej formie, kwota tych zaliczek:
1)

ulega zwiĊkszeniu lub zmniejszeniu, odpowiednio do zmiany wysokoĞci podstawy ich obliczenia – jeĪeli zeznanie
korygujące zostaáo záoĪone w urzĊdzie skarbowym do koĔca roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, za
który zaliczki są páacone w formie uproszczonej;

2)

ulega zwiĊkszeniu lub zmniejszeniu począwszy od miesiąca nastĊpującego po miesiącu, w którym zostaáa záoĪona
korekta, odpowiednio do zmiany wysokoĞci podstawy ich obliczenia – jeĪeli zeznanie korygujące zostaáo záoĪone
w roku podatkowym, za który zaliczki są páacone w formie uproszczonej;

3)

nie zmienia siĊ – jeĪeli zeznanie korygujące zostaáo záoĪone w terminie póĨniejszym niĪ wymieniony w pkt 1 i 2.

10. W przypadku gdy wáaĞciwy organ podatkowy okreĞli naleĪny podatek dochodowy w wysokoĞci innej niĪ wykazana w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1, albo w zeznaniu korygującym, przepisy ust. 9 stosuje siĊ odpowiednio.
11. Podatnicy bĊdący, od dnia rozpoczĊcia prowadzenia dziaáalnoĞci gospodarczej do pierwszego dnia miesiąca roku
podatkowego, w którym rozpoczynają korzystanie ze zwolnienia, maáymi przedsiĊbiorcami w rozumieniu przepisów
o dziaáalnoĞci gospodarczej są zwolnieni z obowiązków wynikających z ust. 1 w roku podatkowym nastĊpującym bezpoĞrednio po:
1)

pierwszym roku podatkowym, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 2a – w przypadku gdy ten rok podatkowy trwaá co
najmniej peánych 10 miesiĊcy kalendarzowych albo

2)

drugim roku podatkowym – w przypadkach innych niĪ wymienione w pkt 1

– pod warunkiem záoĪenia wáaĞciwemu naczelnikowi urzĊdu skarbowego oĞwiadczenia o korzystaniu z tego zwolnienia;
oĞwiadczenie to skáada siĊ w formie pisemnej w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca roku podatkowego objĊtego tym
zwolnieniem.
12. Podatnicy korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 11, są obowiązani do záoĪenia zeznania, o którym
mowa w art. 27 ust. 1, oraz do uiszczenia naleĪnego podatku za rok objĊty tym zwolnieniem w piĊciu kolejnych latach
podatkowych nastĊpujących bezpoĞrednio po roku, w którym korzystali ze zwolnienia – w wysokoĞci 20% naleĪnego
podatku wykazanego w zeznaniu skáadanym za rok objĊty zwolnieniem; podatek ten páatny jest w terminach okreĞlonych
dla záoĪenia zeznaĔ za piĊü kolejnych lat podatkowych nastĊpujących bezpoĞrednio po roku objĊtym tym zwolnieniem.
13. Przepisy ust. 11 i 12 nie mają zastosowania do podatników:
1)

utworzonych w wyniku przeksztaácenia, poáączenia lub podziaáu podatników, o których mowa w art. 3 ust. 1, albo

2) 147) utworzonych w wyniku przeksztaácenia przedsiĊbiorcy bĊdącego osobą fizyczną wykonującą we wáasnym imieniu
dziaáalnoĞü gospodarczą, spóáek niebĊdących osobami prawnymi, albo
3)

utworzonych przez osoby fizyczne, które wniosáy na poczet kapitaáu nowo utworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsiĊbiorstwo albo skáadniki majątku tego przedsiĊbiorstwa o wartoĞci przekraczającej
áącznie równowartoĞü w záotych kwoty co najmniej 10 000 euro przeliczonej wedáug Ğredniego kursu euro, ogáaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roku poprzedzającego rok korzystania ze zwolnienia, przy
czym wartoĞü tych skáadników oblicza siĊ, stosując odpowiednio art. 14, albo

4) 148) utworzonych przez osoby prawne lub fizyczne lub spóáki, o których mowa w art. 1 ust. 3, wnoszące – tytuáem wkáadów niepieniĊĪnych na poczet ich kapitaáu – skáadniki majątku uzyskane przez te osoby lub spóáki w wyniku likwidacji podatników, którzy skorzystali ze zwolnieĔ okreĞlonych w ust. 11 i 12, o ile te osoby lub spóáki posiadaáy
udziaáy (akcje) tych zlikwidowanych podatników, albo
147

) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 lit. b tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnoĞniku 2.
) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 lit. b tiret drugie ustawy, o której mowa w odnoĞniku 2.
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5)

którzy uzyskali w okresie poprzedzającym rok korzystania ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 11, przychód ĞredniomiesiĊcznie w wysokoĞci stanowiącej równowartoĞü w záotych kwoty niĪszej niĪ 1000 euro przeliczonej wedáug
Ğredniego kursu euro, ogáaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roku poprzedzającego rok rozpoczĊcia dziaáalnoĞci, albo

6)

którzy w okresie poprzedzającym rok korzystania ze zwolnienia zatrudniali, na podstawie umowy o pracĊ, w kaĪdym
miesiącu mniej niĪ 5 osób w przeliczeniu na peáne etaty.
14. Podatnicy, o których mowa w ust. 11, tracą prawo do zwolnienia, jeĪeli:

1) zostali postawieni w stan likwidacji albo ogáoszona zostaáa ich upadáoĞü obejmująca likwidacjĊ majątku w okresie
korzystania ze zwolnienia albo w piĊciu nastĊpnych latach podatkowych, albo
2) w którymkolwiek z miesiĊcy roku korzystania ze zwolnienia albo w jednym z piĊciu nastĊpnych lat podatkowych
zmniejszą przeciĊtne miesiĊczne zatrudnienie na podstawie umowy o pracĊ, o wiĊcej niĪ 10%, w stosunku do najwyĪszego przeciĊtnego miesiĊcznego zatrudnienia w roku poprzedzającym rok podatkowy, albo
3) w roku korzystania ze zwolnienia albo w piĊciu nastĊpnych latach podatkowych osiągną przychody z dziaáalnoĞci
gospodarczej ĞredniomiesiĊcznie w wysokoĞci stanowiącej równowartoĞü w záotych kwoty niĪszej niĪ 1000 euro
przeliczonej wedáug Ğredniego kursu euro, ogáaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia w roku poprzednim, albo
4) odpowiednio w roku lub za rok korzystania ze zwolnienia lub w piĊciu nastĊpnych latach podatkowych mają zalegáoĞci z tytuáu podatków stanowiących dochód budĪetu paĔstwa, ceá oraz skáadek na ubezpieczenie spoáeczne
i ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Ğwiadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze Ğrodków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z póĨn. zm. 149)); okreĞlenie lub wymierzenie w innej formie – w wyniku postĊpowania prowadzonego przez wáaĞciwy organ – zalegáoĞci z wymienionych
tytuáów nie pozbawia podatnika prawa do skorzystania ze zwolnienia, jeĪeli zalegáoĞü ta wraz z odsetkami za zwáokĊ
zostanie uregulowana w terminie 14 dni od dnia dorĊczenia decyzji ostatecznej.
15. PrzeciĊtne miesiĊczne zatrudnienie, o którym mowa w ust. 13 pkt 6 oraz ust. 14 pkt 2, ustala siĊ w przeliczeniu na
peáne etaty, pomijając liczby po przecinku; w przypadku gdy przeciĊtne miesiĊczne zatrudnienie jest mniejsze od jednoĞci,
przyjmuje siĊ liczbĊ jeden.
16. Podatnicy, którzy utracili prawo do zwolnienia:
1)

w roku podatkowym, w którym korzystają z tego zwolnienia – są obowiązani do wpáaty naleĪnych zaliczek
w terminie do 20 dnia miesiąca nastĊpującego po miesiącu, w którym utracili prawo do zwolnienia, chyba Īe przed
upáywem tego terminu záoĪyli zeznanie i zapáacili podatek na zasadach okreĞlonych w art. 27 ust. 1; w tych przypadkach nie nalicza siĊ odsetek za zwáokĊ od zalegáoĞci z tytuáu zaliczek za poszczególne miesiące roku, w którym podatnicy korzystali ze zwolnienia;

2)

w pierwszych trzech miesiącach roku nastĊpującego bezpoĞrednio po roku, w którym korzystali ze zwolnienia – są
obowiązani do záoĪenia zeznania o wysokoĞci osiągniĊtego dochodu (poniesionej straty) i zapáaty podatku na zasadach okreĞlonych w art. 27 ust. 1; w tym przypadku nie nalicza siĊ odsetek za zwáokĊ od zalegáoĞci z tytuáu zaliczek
za poszczególne miesiące roku, w którym podatnicy korzystali ze zwolnienia;

3)

w okresie od upáywu terminu okreĞlonego dla záoĪenia zeznania za rok podatkowy, w którym korzystali ze zwolnienia, do koĔca piątego roku podatkowego nastĊpującego po roku, w którym korzystali ze zwolnienia – są obowiązani
do zapáaty naleĪnego podatku, o którym mowa w ust. 12, wraz z odsetkami za zwáokĊ; odsetki nalicza siĊ od dnia nastĊpnego po upáywie terminu okreĞlonego dla záoĪenia zeznania, o którym mowa w art. 27 ust. 1, w którym mieli
obowiązek záoĪyü to zeznanie.

17. Pomoc, o której mowa w ust. 11 i 12, stanowi pomoc de minimis udzielaną w zakresie i na zasadach okreĞlonych
w bezpoĞrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis.
149

) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaáy ogáoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227,
poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92,
poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178,
poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228,
Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390,
Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887,
Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1203 i Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 123, 1016, 1342 i 1548, z 2013 r. poz. 154, 879, 983,
1290, 1623, 1646 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 24, 295, 496, 567 i 619.
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Art. 25a. 1. W przypadku dochodu, o którym mowa w art. 10 ust. 2 pkt 2, spóáka przejmująca obowiązana jest, bez
wezwania, w terminie do 7 dnia miesiąca nastĊpującego po miesiącu, w którym powstaá dochód, wpáaciü na rachunek
urzĊdu skarbowego podatek, o którym mowa w art. 22 ust. 1.
2. Przepis ust. 1 stosuje siĊ odpowiednio do podmiotów wymienionych w zaáączniku nr 3 do ustawy.
Art. 26. 1. 150) Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowoĞci prawnej oraz bĊdące przedsiĊbiorcami
osoby fizyczne, które dokonują wypáat naleĪnoĞci z tytuáów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1, są obowiązane, jako páatnicy, pobieraü, z zastrzeĪeniem ust. 2 i 2b, w dniu dokonania wypáaty, zryczaátowany podatek dochodowy od tych wypáat, z uwzglĊdnieniem odliczeĔ przewidzianych w art. 22 ust. 1a–1e. JednakĪe od naleĪnoĞci z tytuáu
odsetek od papierów wartoĞciowych wyemitowanych przez Skarb PaĔstwa i zapisanych na rachunkach papierów wartoĞciowych albo na rachunkach zbiorczych, wypáacanych na rzecz podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, zryczaátowany podatek dochodowy pobierają, jako páatnicy, podmioty prowadzące te rachunki, jeĪeli wypáata naleĪnoĞci nastĊpuje
za ich poĞrednictwem. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z wáaĞciwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest moĪliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby
podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.
1a. Zryczaátowanego podatku dochodowego, o którym mowa w ust. 1, nie pobiera siĊ, jeĪeli podatnicy, wymienieni
w art. 17 ust. 1, korzystający ze zwolnienia w związku z przeznaczeniem dochodów na cele statutowe lub inne cele okreĞlone w tym przepisie, záoĪą páatnikowi najpóĨniej w dniu dokonania wypáaty naleĪnoĞci oĞwiadczenie, Īe przeznaczą dochody z dywidend oraz z innych przychodów z tytuáu udziaáów w zyskach osób prawnych – na cele wymienione w tym
przepisie.
1b. JeĪeli przychody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3, są uzyskiwane od zleceniodawców zagranicznych, zagraniczne przedsiĊbiorstwa morskiej Īeglugi handlowej są obowiązane przed wyjĞciem statku z portu polskiego wpáaciü na
rachunek urzĊdu skarbowego, którym kieruje wáaĞciwy wedáug siedziby Morskiej Agencji naczelnik urzĊdu skarbowego
naleĪny podatek obliczony od przychodu z tytuáu wywozu áadunku i pasaĪerów przyjĊtych do przewozu w porcie polskim.
Dowód wpáaty podatku zagraniczne przedsiĊbiorstwo morskiej Īeglugi handlowej jest obowiązane przekazaü wáaĞciwej
miejscowo Morskiej Agencji. JeĪeli jednak przed wyjĞciem statku z portu polskiego nie jest moĪliwe ustalenie wysokoĞci
przychodu za wywóz áadunków i pasaĪerów, zagraniczne przedsiĊbiorstwo morskiej Īeglugi handlowej jest obowiązane
wpáaciü zaliczkĊ na podatek od przewidywanego przychodu, a nastĊpnie w ciągu 60 dni od dnia wyjĞcia z portu wpáaciü
róĪnicĊ miĊdzy kwotą naleĪnego podatku a kwotą wpáaconej zaliczki.
1c. Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowoĞci prawnej, które dokonują wypáat naleĪnoĞci
z tytuáów wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1, w związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego na
podstawie art. 21 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4, stosują zwolnienia wynikające z tych przepisów wyáącznie pod warunkiem
udokumentowania przez spóákĊ, o której mowa w art. 21 ust. 3 pkt 2 albo w art. 22 ust. 4 pkt 2, mającą siedzibĊ w innym
niĪ Rzecz-pospolita Polska paĔstwie czáonkowskim Unii Europejskiej lub w innym paĔstwie naleĪącym do Europejskiego
Obszaru Gospodarczego:
1)

jej miejsca siedziby dla celów podatkowych, uzyskanym od niej certyfikatem rezydencji, lub

2)

istnienia zagranicznego zakáadu – zaĞwiadczeniem wydanym przez wáaĞciwy organ administracji podatkowej paĔ
stwa, w którym znajduje siĊ jej siedziba lub zarząd, albo przez wáaĞciwy organ podatkowy paĔstwa, w którym ten
zagraniczny zakáad jest poáoĪony.

1d. Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowoĞci prawnej oraz bĊdące przedsiĊbiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypáat naleĪnoĞci z tytuáów wymienionych w art. 21 ust. 1 na rzecz podatników, o których mowa
w art. 3 ust. 2, prowadzących dziaáalnoĞü poprzez poáoĪony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakáad,
nie pobierają zryczaátowanego podatku od dokonywanych wypáat pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby
podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2, prowadzącego dziaáalnoĞü poprzez poáoĪony na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zagraniczny zakáad, uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji, oraz uzyskania pisemnego oĞwiadczenia, Īe
naleĪnoĞci te związane są z dziaáalnoĞcią tego zakáadu; przepis ust. 3d stosuje siĊ odpowiednio.
1e. OĞwiadczenie, o którym mowa w ust. 1d, powinno zawieraü dane identyfikujące podatnika prowadzącego dziaáalnoĞü poprzez poáoĪony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakáad, a w szczególnoĞci peáną nazwĊ, adres
i numer identyfikacji podatkowej podatnika oraz adres zagranicznego zakáadu podatnika.
1f. 151) W przypadku naleĪnoĞci, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1, wypáacanych na rzecz spóáki,
o której mowa w art. 21 ust. 3 pkt 2 oraz art. 22 ust. 4 pkt 2, lub jej zagranicznego zakáadu, osoby prawne i jednostki orga150

) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 lit. a ustawy, o której mowa w odnoĞniku 2.
) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnoĞniku 13.
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nizacyjne niemające osobowoĞci prawnej, które dokonują wypáat tych naleĪnoĞci, stosują zwolnienia wynikające z art. 21
ust. 3 oraz art. 22 ust. 4, z uwzglĊdnieniem ust. 1c, pod warunkiem uzyskania pisemnego oĞwiadczenia, Īe w stosunku do
wypáacanych naleĪnoĞci speánione zostaáy warunki, o których mowa odpowiednio w art. 21 ust. 3a i 3c lub w art. 22 ust. 4
pkt 4.
1g. Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowoĞci prawnej oraz bĊdące przedsiĊbiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypáat naleĪnoĞci z tytuáów wymienionych w art. 21 ust. 1 lub art. 22 ust. 1 na rzecz podmiotów
wymienionych w art. 6 ust. 1 pkt 10a i 11a, stosują zwolnienia wynikające z tych przepisów wyáącznie pod warunkiem:
1)

udokumentowania przez podmiot, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10a i 11a, jego miejsca siedziby dla celów podatkowych, uzyskanym od tego podmiotu certyfikatem rezydencji, oraz

2)

záoĪenia przez podmiot, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10a i 11a, pisemnego oĞwiadczenia, Īe jest rzeczywistym
wáaĞcicielem wypáaconych przez páatnika naleĪnoĞci oraz speánia on warunki, o których mowa w tych przepisach.

1h. Ocena warunków okreĞlonych w ust. 1g dokonywana jest niezaleĪnie od warunku istnienia podstawy prawnej do
wymiany informacji podatkowej miĊdzy Rzecząpospolitą Polską a paĔstwem naleĪącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym pomiot wymieniony w art. 6 ust. 1 pkt 10a i 11a ma siedzibĊ.
2. 152) W razie przeznaczenia dochodu na podwyĪszenie kapitaáu zakáadowego, a w spóádzielniach funduszu udziaáowego, páatnicy, o których mowa w ust. 1, pobierają podatek w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia siĊ postanowienia
sądu rejestrowego o dokonaniu wpisu o podwyĪszeniu kapitaáu zakáadowego, a w przypadku braku wymogu rejestracji
podwyĪszenia kapitaáu zakáadowego – od dnia podjĊcia przez walne zgromadzenie uchwaáy o podwyĪszeniu tego kapitaáu,
a w spóádzielniach – od dnia podjĊcia przez walne zgromadzenie uchwaáy o podwyĪszeniu funduszu udziaáowego. W tym
przypadku podatnikom nie przysáuguje uprawnienie do záoĪenia oĞwiadczenia, o którym mowa w ust. 1a.
2a. 153) W przypadku gdy wypáata naleĪnoĞci z tytuáu okreĞlonego w art. 21 ust. 1 lub w art. 22 ust. 1 dokonywana jest
na rzecz podatników bĊdących osobami uprawnionymi z papierów wartoĞciowych zapisanych na rachunkach zbiorczych,
których toĪsamoĞü nie zostaáa páatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w ustawie, o której mowa w art. 4a pkt 15,
podatek, o którym mowa w ust. 1, páatnik pobiera w wysokoĞci wynikającej z art. 21 ust. 1 albo art. 22 ust. 1 od áącznej
wartoĞci dochodów (przychodów) przekazanych przez niego na rzecz wszystkich takich podatników za poĞrednictwem
posiadacza rachunku zbiorczego. W tym przypadku przepisów ust. 1a, 1c, 1d, 1f, 1g oraz 3b–3d nie stosuje siĊ w zakresie
dotyczącym podatników, których toĪsamoĞü nie zostaáa páatnikowi ujawniona.
2b.153) W przypadku i w zakresie okreĞlonych w ust. 2a, a takĪe w przypadku przychodów z tytuáu odsetek od papierów wartoĞciowych wyemitowanych przez Skarb PaĔstwa i zapisanych na rachunkach zbiorczych, wypáacanych na rzecz
podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, do poboru podatku obowiązane są podmioty prowadzące rachunki zbiorcze,
za poĞrednictwem których naleĪnoĞü jest wypáacana. Podatek pobiera siĊ w dniu przekazania naleĪnoĞci z danego tytuáu
do dyspozycji posiadacza rachunku zbiorczego.
3. 154) Páatnicy, o których mowa w ust. 1, przekazują kwoty podatku w terminie do 7 dnia miesiąca nastĊpującego po
miesiącu, w którym zgodnie z ust. 1, 2–2b pobrano podatek, na rachunek urzĊdu skarbowego, którym kieruje naczelnik
urzĊdu skarbowego wáaĞciwy wedáug siedziby podatnika, a w przypadku podatników wymienionych w art. 3 ust. 2 oraz
podatników bĊdących osobami uprawnionymi z papierów wartoĞciowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których
toĪsamoĞü nie zostaáa páatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w ustawie, o której mowa w art. 4a pkt 15 – na rachunek urzĊdu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzĊdu skarbowego wáaĞciwy w sprawach opodatkowania osób
zagranicznych. Páatnicy są obowiązani przesáaü podatnikom, o których mowa w:
1)

art. 3 ust. 1 – informacjĊ o wysokoĞci pobranego podatku,

2)

art. 3 ust. 2, oraz urzĊdowi skarbowemu – informacjĊ o dokonanych wypáatach i pobranym podatku

– sporządzone wedáug ustalonego wzoru.
Obowiązek przesáania tych informacji podatnikom oraz urzĊdowi skarbowemu nie powstaje w przypadku i w zakresie okreĞlonych w ust. 2a zdanie pierwsze.
3a. Páatnicy są obowiązani przesáaü informacjĊ, o której mowa w ust. 3 pkt 1, w terminie przekazania kwoty pobranego podatku, a informacjĊ, o której mowa w ust. 3 pkt 2, w terminie do koĔca trzeciego miesiąca roku nastĊpującego po
roku podatkowym, w którym dokonano wypáat, o których mowa w ust. 1, równieĪ wówczas, gdy páatnik w roku podatko152

) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 lit. b ustawy, o której mowa w odnoĞniku 2.
) Dodany przez art. 5 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnoĞniku 15.
154
) W brzmieniu ustalonym przez art. 5 pkt 2 lit. c ustawy, o której mowa w odnoĞniku 15.
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wym sporządzaá i przekazywaá informacje w trybie przewidzianym w ust. 3b.
3b. Na pisemny wniosek podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2, páatnik, w terminie 14 dni od dnia záoĪenia tego
wniosku, jest obowiązany do sporządzenia i przesáania podatnikowi oraz urzĊdowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik
wáaĞciwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, informacji, o której mowa w ust. 3 pkt 2.
3c. W razie zaprzestania przez páatnika prowadzenia dziaáalnoĞci przed upáywem terminu, o którym mowa w ust. 3a,
páatnik przekazuje informacjĊ, o której mowa w ust. 3 pkt 2, w terminie do dnia zaprzestania dziaáalnoĞci.
3d. InformacjĊ, o której mowa w ust. 3 pkt 2, sporządzają i przekazują równieĪ podmioty, które dokonują wypáat naleĪnoĞci z tytuáów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, gdy na podstawie umowy o unikaniu podwójnego
opodatkowania lub ustawy nie są obowiązane do poboru podatku. Przepisy ust. 3b i 3c stosuje siĊ odpowiednio.
4. Podatnicy, o których mowa w ust. 1a, są obowiązani, bez wezwania, wpáaciü naleĪny zryczaátowany podatek na rachunek urzĊdu skarbowego okreĞlonego w ust. 3, jeĪeli dochody z dywidend oraz innych przychodów z tytuáu udziaáów
w zyskach osób prawnych, od których páatnik nie pobraá podatku w związku z oĞwiadczeniem, o którym mowa w ust. 1a,
zostaáy wydatkowane na inne cele niĪ wymienione w art. 17 ust. 1.
5. Podatek, o którym mowa w ust. 4, wpáaca siĊ do 20 dnia miesiąca nastĊpującego po miesiącu, w którym dokonano
tego wydatku.
6. 155) W przypadku dochodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 i 8, spóáka przejmująca, nowo zawiązana lub powstaáa w wyniku przeksztaácenia jest obowiązana jako páatnik, w terminie do 7 dnia miesiąca nastĊpującego po miesiącu,
w którym powstaá dochód, wpáaciü podatek, o którym mowa w art. 22 ust. 1, na rachunek urzĊdu skarbowego, którym
kieruje naczelnik urzĊdu skarbowego wáaĞciwy wedáug siedziby podatnika, a w przypadku podatników wymienionych
w art. 3 ust. 2 oraz podatników bĊdących osobami uprawnionymi z papierów wartoĞciowych zapisanych na rachunkach
zbiorczych, których toĪsamoĞü nie zostaáa páatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w ustawie, o której mowa
w art. 4a pkt 15 – na rachunek urzĊdu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzĊdu skarbowego wáaĞciwy w sprawach
opodatkowania osób zagranicznych. Podatnik jest obowiązany przed tym terminem przekazaü páatnikowi kwotĊ tego podatku. W terminie wpáaty podatku páatnik jest obowiązany przesáaü podatnikowi informacjĊ o wpáaconym podatku, sporządzoną wedáug ustalonego wzoru. Obowiązek przesáania informacji o wpáaconym podatku nie powstaje w przypadku
i w zakresie okreĞlonych w ust. 2a zdanie pierwsze.
7. Wypáata, o której mowa w ust. 1, 1c i 1d, oznacza wykonanie zobowiązania w jakiejkolwiek formie, w tym poprzez
zapáatĊ, potrącenie lub kapitalizacjĊ odsetek.
Art. 26a. 1. 156) W terminie do koĔca pierwszego miesiąca roku nastĊpującego po roku podatkowym, w którym powstaá obowiązek zapáaty podatku, páatnicy, o których mowa w art. 26, i podatnicy, o których mowa w art. 22 ust. 4b,
art. 25a oraz art. 26 ust. 1b i 4, są obowiązani przesáaü do urzĊdu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzĊdu skarbowego wáaĞciwy wedáug siedziby podatnika, a w przypadku podatników wymienionych w art. 3 ust. 2 – do urzĊdu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzĊdu skarbowego wáaĞciwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, roczne deklaracje sporządzone wedáug ustalonego wzoru.
2. 157) Roczne deklaracje sporządzane przez páatników, o których mowa w art. 26 ust. 2b, mają charakter zbiorczy i nie
wskazują podatników, o których mowa w art. 26 ust. 2a zdanie pierwsze.
Art. 27. 1. Podatnicy, z wyjątkiem zwolnionych od podatku na podstawie art. 6 ust. 1, art. 17 ust. 1 pkt 4a
lit. a i przepisów ustawy wymienionej w art. 40 ust. 2 pkt 8, są obowiązani skáadaü urzĊdom skarbowym zeznanie, wedáug
ustalonego wzoru, o wysokoĞci dochodu (straty) osiągniĊtego w roku podatkowym – do koĔca trzeciego miesiąca roku
nastĊpnego i w tym terminie wpáaciü podatek naleĪny albo róĪnicĊ miĊdzy podatkiem naleĪnym od dochodu wykazanego
w zeznaniu a sumą naleĪnych zaliczek za okres od początku roku.
1a. (uchylony).
1b. (uchylony).
2. Podatnicy obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do urzĊdu skarbowego sprawozdanie
wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdaĔ finansowych, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spóáki – takĪe odpis uchwaáy zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Obowiązek záoĪenia opinii i raportu nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe, na pod155

) W brzmieniu ustalonym przez art. 5 pkt 2 lit. d ustawy, o której mowa w odnoĞniku 15.
) Oznaczenie ust. 1 nadane przez art. 5 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnoĞniku 15.
157
) Dodany przez art. 5 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnoĞniku 15.
156
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stawie odrĊbnych przepisów, są zwolnione z obowiązku badania.
3. Podatnicy, którym wáaĞciwy organ podatkowy, na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, wydaá decyzjĊ
o uznaniu prawidáowoĞci wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej miĊdzy podmiotami powiązanymi,
doáączają do zeznania sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej.
4. Minister wáaĞciwy do spraw finansów publicznych okreĞli, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania, o którym
mowa w ust. 3, w celu usprawnienia weryfikacji stosowania metody okreĞlonej w decyzji o uznaniu prawidáowoĞci wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej miĊdzy podmiotami powiązanymi, uwzglĊdniający w szczególnoĞci
dane identyfikujące podmioty powiązane, wielkoĞü sprzedaĪy uzyskanej przy zastosowaniu uznanej metody ustalania ceny
transakcyjnej, ceny stosowane w transakcjach z podmiotami powiązanymi oraz okres stosowania metody.
Art. 28. 1. Podatnicy posiadający zakáady (oddziaáy) poáoĪone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej
niĪ wáaĞciwa dla ich siedziby są obowiązani skáadaü do urzĊdu skarbowego w terminie wpáat zaliczek miesiĊcznych lub
kwartalnych oraz zaáączaü do zeznania o wysokoĞci dochodu (straty) informacje, sporządzone zgodnie z odrĊbnymi przepisami, w celu ustalenia dochodów z tytuáu udziaáu jednostek samorządu terytorialnego we wpáywach z podatku dochodowego od osób prawnych.
2. Przepis ust. 1 stosuje siĊ odpowiednio do podatkowej grupy kapitaáowej, reprezentowanej przez spóákĊ, o której
mowa w art. 1a ust. 3 pkt 4.
Art. 28a. Minister wáaĞciwy do spraw finansów publicznych okreĞli, w drodze rozporządzenia, wzory:
1)

deklaracji i informacji, o których mowa w art. 26 ust. 3 i 6 oraz w art. 26a,

2)

zeznania, o którym mowa w art. 27 ust. 1,

3)

oĞwiadczeĔ, o których mowa w art. 26 ust. 1a,

4)

informacji, o której mowa w art. 18 ust. 1f pkt 1

– wraz z objaĞnieniami co do sposobu ich wypeániania, terminu i miejsca skáadania.
Rozdziaá 7
Zmiany w przepisach obowiązujących
Art. 29–36. (pominiĊte).
Rozdziaá 8
Przepisy przejĞciowe i koĔcowe
Art. 37. (pominiĊty).
Art. 38. (uchylony).
Art. 38a. 1. W latach 2007–2009 banki są uprawnione do pomniejszenia zobowiązania podatkowego (kwoty podatku)
o kwotĊ równą odpowiednio:
1)

za 2007 r. – 20%,

2)

za 2008 r. – 40%,

3)

za 2009 r. – 40%

– kwoty 8% áącznej wartoĞci utworzonych i niezaliczonych na dzieĔ 31 grudnia 2002 r. do kosztu uzyskania przychodów,
rezerw celowych na pokrycie wierzytelnoĞci z tytuáu kredytów (poĪyczek) zakwalifikowanych przez banki do kategorii
stracone i wątpliwe oraz naleĪnoĞci z tytuáu udzielonych przez bank po dniu 1 stycznia 1997 r. gwarancji (porĊczeĔ) spáaty
kredytów i poĪyczek zakwalifikowanych do kategorii stracone i wątpliwe; pomniejszenie nie dotyczy tych rezerw rozwią
zanych lub zmniejszonych albo zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w 2003 r.
2. Rozwiązanie czĊĞci lub caáoĞci rezerw, które stanowiáy podstawĊ pomniejszenia zobowiązania podatkowego (kwoty
podatku), o którym mowa w ust. 1, na które utworzono rezerwy celowe, powoduje obowiązek podwyĪszenia zobowiązania
podatkowego (kwoty podatku) o kwotĊ 8% rozwiązanej rezerwy celowej. PodwyĪszenie zobowiązania (kwoty podatku)
nastĊpuje w roku rozwiązania rezerwy celowej, nie wczeĞniej jednak niĪ z chwilą pomniejszenia zobowiązania podatko2014-07-11
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wego (kwoty podatku) zgodnie z ust. 1. JeĪeli podwyĪszenie zobowiązania podatkowego (kwoty podatku) wynikające
z rozwiązania rezerwy celowej przewyĪsza wartoĞü pomniejszonego zobowiązania podatkowego (kwoty podatku) w roku
okreĞlonym w ust. 1 pkt 1, wartoĞü ta zostaje uwzglĊdniona w latach nastĊpnych.
3. àączna kwota pomniejszenia zobowiązania podatkowego banków (kwota podatku), o której mowa w ust. 1, nie
moĪe byü wyĪsza od áącznej kwoty Ğrodków pieniĊĪnych przekazanych na zasilenie Funduszu PorĊczeĔ Unijnych z tytuáu
oprocentowania rezerwy obowiązkowej w latach 2004–2006, o których mowa w art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2, z póĨn. zm. 158)).
Art. 38b. 1. Banki, które na podstawie art. 45 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 29 wrzeĞnia 1994 r. o rachunkowoĞci (Dz. U.
z 2013 r. poz. 330 i 613) sporządzają sprawozdania finansowe zgodnie z MiĊdzynarodowymi Standardami RachunkowoĞci, o których mowa w art. 2 ust. 3 tej ustawy, mogą zaliczaü do kosztów uzyskania przychodów odpisy aktualizujące
z tytuáu utraty wartoĞci kredytów (poĪyczek) oraz gwarancji (porĊczeĔ) spáaty kredytów i poĪyczek, odpowiadające równowartoĞci rezerw na ryzyko związane z dziaáalnoĞcią banków, w wysokoĞci i na zasadach okreĞlonych w art. 16 ust. 1 pkt
26, ust. 2a pkt 2, ust. 2b–2d, ust. 3, 3c, 3e i 3f.
2. Do odpisów aktualizujących, o których mowa w ust. 1, przepisy art. 12 ust. 1 pkt 4, 6 lit. b, ust. 1a, ust. 4 pkt 15
lit. a–c, art. 15 ust. 1h pkt 2, art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. b i c, ust. 2 oraz art. 38a ust. 2 stosuje siĊ odpowiednio.
3. Banki, o których mowa w ust. 1, mogą stosowaü przepisy art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. b i c, pkt 26, ust. 2, ust. 2a pkt 2,
ust. 2b–2d, ust. 3, 3c, 3e i 3f do odpisów aktualizujących z tytuáu utraty wartoĞci kredytów (poĪyczek) oraz gwarancji
(porĊczeĔ) spáaty kredytów i poĪyczek dotyczących rezerw na ryzyko związane z dziaáalnoĞcią banków, utworzonych
zgodnie z przepisami o rachunkowoĞci w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2004 r., a niezaliczonych do
kosztów uzyskania przychodów.
4. Przepisy ust. 2 stosuje siĊ do odpisów, o których mowa w ust. 3.
Art. 38c. 1. Banki, które na podstawie art. 45 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 29 wrzeĞnia 1994 r. o rachunkowoĞci sporzą
dzają sprawozdania finansowe zgodnie z MiĊdzynarodowymi Standardami RachunkowoĞci, o których mowa w art. 2 ust. 3
tej ustawy, mogą zaliczaü do kosztów uzyskania przychodów, na zasadach okreĞlonych w art. 15 ust. 1h pkt 1, rezerwĊ na
poniesione nieudokumentowane ryzyko kredytowe do wysokoĞci rezerwy na ryzyko ogólne, która zostaáaby utworzona
zgodnie z art. 130 ustawy, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 6 lit. a.
2. W bankach, o których mowa w ust. 1, nie zalicza siĊ do przychodów nadwyĪki kwoty rozwiązanej lub zmniejszonej
rezerwy na ryzyko ogólne ponad kwotĊ utworzonej zgodnie z MiĊdzynarodowymi Standardami RachunkowoĞci, o których
mowa w art. 2 ust. 3 ustawy wymienionej w ust. 1, rezerwy na poniesione nieudokumentowane ryzyko kredytowe.
3. Przepisy art. 12 ust. 1 pkt 6 lit. a stosuje siĊ odpowiednio do rezerwy na poniesione nieudokumentowane ryzyko
kredytowe utworzonej zgodnie z MiĊdzynarodowymi Standardami RachunkowoĞci, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy
wymienionej w ust. 1.
Art. 39. 1. Tracą moc:
1)

ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1991 r. Nr 49, poz. 216,
Nr 80, poz. 350 i Nr 101, poz. 444);

2)

art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (Dz.
U. Nr 74, poz. 443).

2. Przepisy ustawy wymienionej w ust. 1 pkt 1 mają zastosowanie przy opodatkowaniu dochodów osiągniĊtych przed
dniem 1 stycznia 1992 r.
3. Okresowe zwolnienia od podatku dochodowego, do których podatnicy nabyli uprawnienia przed dniem 1 stycznia
1992 r., pozostają w mocy do czasu ich wygaĞniĊcia.
4. Podatnicy, którzy:
1)

w 1991 r. ponieĞli wydatki, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy wymienionej w ust. 1 pkt 1,

158

) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaáy ogáoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 157,
poz. 1119, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 410, z 2008 r. Nr 209, poz. 1315 i 1317, z 2009 r. Nr 69, poz. 589 i Nr 143,
poz. 1164 oraz z 2010 r. Nr 109, poz. 709.
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korzystali do koĔca 1991 r. z odliczeĔ wydatków od dochodu na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy wymienionej
w ust. 1 pkt 2,

zachowują prawo do odliczeĔ poniesionych w tym okresie wydatków do czasu ich wyczerpania, z uwzglĊdnieniem przepisów art. 16 ust. 3 i 4 ustawy, o której mowa w ust. 1 pkt 1.
Art. 40. 1. Uchyla siĊ, z zastrzeĪeniem ust. 2, przepisy ustaw szczególnych przyznające ulgi i zwolnienia od podatku
dochodowego od osób prawnych oraz znosi siĊ przyznane na podstawie tych przepisów ulgi i zwolnienia.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy ulg i zwolnieĔ od podatku dochodowego przysáugujących na podstawie przepisów ustaw:
1)

(uchylony);

2)

(uchylony);

3)

z dnia 20 stycznia 1990 r. o zmianach w organizacji i dziaáalnoĞci spóádzielczoĞci (Dz. U. Nr 6, poz. 36, z póĨn.
zm. 159));

4)

(uchylony);

5)

z dnia 14 czerwca 1991 r. o spóákach z udziaáem zagranicznym (Dz. U. z 1997 r. Nr 26, poz. 143, z 1998 r. Nr 160,
poz. 1063 i z 1999 r. Nr 49, poz. 484 i Nr 101, poz. 1178)124);

6)

(uchylony);

7)

(uchylony);

8) 160) ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach dziaákowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40).
Art. 41. (pominiĊty).
Art. 42. Ustawa wchodzi w Īycie z dniem ogáoszenia 161) z mocą od dnia 1 stycznia 1992 r., z wyjątkiem art. 30 i 33,
które wchodzą w Īycie z dniem ogáoszenia.

159

) Zmiany wymienionej ustawy zostaáy ogáoszone w Dz. U. z 1990 r. Nr 11, poz. 74, Nr 29, poz. 175 i Nr 34, poz. 198, z 1991 r.
Nr 83, poz. 373, z 1992 r. Nr 18, poz. 74 i Nr 80, poz. 406, z 1993 r. Nr 40, poz. 182 oraz z 1994 r. Nr 68, poz. 294 i Nr 90,
poz. 419.
160
) W brzmieniu ustalonym przez art. 56 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach dziaákowych (Dz. U. z 2014 r.
poz. 40), która weszáa w Īycie z dniem 19 stycznia 2014 r.
161
) Ustawa zostaáa ogáoszona w dniu 10 marca 1992 r.
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Zaáączniki do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.

Zaáącznik nr 1

WYKAZ ROCZNYCH STAWEK AMORTYZACYJNYCH
1

2

3

4

5

Pozycja

Stawka
%

Symbol KĝT
(grupa lub
podgrupa, lub
rodzaj)

Nazwa Ğrodków trwaáych

Powiązanie
z KRĝT

1

2

3

4

5

01

1,5

11

Budynki mieszkalne

122

Lokale mieszkalne

10

Budynki niemieszkalne

110

Z rodzaju 110 placówki opiekuĔczo-wychowawcze,
domy opieki spoáecznej bez opieki medycznej

121

Lokale niemieszkalne

102

Podziemne garaĪe i zadaszone parkingi oraz budynki kontroli
ruchu powietrznego (wieĪe)

227
293

104

Zbiorniki, silosy oraz magazyny podziemne, zbiorniki i komory
podziemne
(z wyáączeniem
budynków
magazynowych
i naziemnych)

200
202
203
205
209
220
221
222

103

Kioski towarowe o kubaturze poniĪej 500 m3 – trwale związane
z gruntem

125

109

Domki kempingowe, budynki zastĊpcze – trwale związane
z gruntem

169
198

010

Plantacje wikliny

001

224

Budowle wodne, z wyjątkiem melioracji, doków staáych zalądowionych, waáów i grobli

21

Budowle sklasyfikowane jako budowle do uzdatniania wód,
z wyjątkiem studni wierconych

250
251
253
254
255
259
293
297
256

2,5

4,5

10

02

2,5

15, 16

10, 11, 12
13, 14, 15
17, 18, 19
154 159
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3

4

5

290

Budowle sportowe i rekreacyjne, z wyáączeniem ogrodów
i parków publicznych, skwerów, ogrodów botanicznych
i zoologicznych

28

291

WieĪe przeciwpoĪarowe

291

225

Melioracje podstawowe

01

226

Melioracje szczegóáowe

01

Obiekty inĪynierii lądowej i wodnej, z wyáączeniem ogrodów
i parków publicznych, skwerów, ogrodów botanicznych
i zoologicznych

2

4,5

2

10

211

Przewody sieci technologicznych wewnątrzzakáadowych

651

221

Urządzenia zabezpieczające ruch pociągów

680

14

202

Z rodzaju 202 wieĪe ekstrakcyjne

507

20

200

Z rodzaju 200 wieĪe wiertnicze, wieĪomaszty

510

7

3

14

323

Silniki spalinowe na paliwo lekkie

323

324

Silniki spalinowe na paliwo ciĊĪkie

324

325

Silniki spalinowe na paliwo gazowe

325

326

Silniki powietrzne

326

343

Z rodzaju 343 zespoáy elektroenergetyczne przenoĞne z silnikami
spalinowymi na paliwo lekkie

343

344

Zespoáy elektroenergetyczne z silnikami spalinowymi na paliwo
ciĊĪkie

344

349

Reaktory jądrowe

349

431

431-0 filtry (prasy) báotniarki
431-4 cedzidáa mechaniczne

431

450

Piece do przerobu surowców (z wyjątkiem 450-50 piece do
przerobu surowca wielokomorowe)

450

451

Piece do przetwarzania paliw (z wyjątkiem 451-0 piece koksownicze)

451

454

Piece do wypalania tunelowe

454

475

Aparaty bĊbnowe

475

477

Suszarki komorowe: 477-0 do 4 oraz 477-6 do 8

477

7

Kotáy i maszyny energetyczne

3
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Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

14

41

Obrabiarki do metali

44

Maszyny i urządzenia do przetáaczania i sprĊĪania cieczy
i gazów

44

46

Aparaty do wymiany ciepáa (z wyjątkiem rodzaju 465 i 469-0)

46

47

Maszyny, urządzenia i aparaty do operacji i procesów materiaáowych (z wyjątkiem rodzaju 474, 475, 477-0 do 4 i 6-8 oraz
479-0)

47

449

Z rodzaju 449-90 urządzenia dystrybucyjne do benzyny i olejów
elektryczne i przepáywomierze skáadowe do cieczy i paliw páynnych

449

465

Z rodzaju 465 wymienniki páynów obiegowych przy produkcji
sody

465

469

469-0 cháodnice odmulin i prób koáowych rozkáadni gazu

469

474

Kolumny nitracyjne i denitracyjne

474

479

479-0 odbieralnice hydrauliczne rozkáadni gazu

479

481

Aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem chemicznym i elektrogalwanicznym

481

482

Aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem cieplnym

482

484

484-0 urządzenia do spawania i napawania áukowego w ochronie
gazów oraz do spawania i napawania plazmowego
Z rodzaju 484-1 wytwornice acetylenowe przenoĞne wysokiego
ciĞnienia,
484-3 zgrzewarki oporowe i tarcicowe
Z rodzaju 484-6 urządzenia do metalizacji natryskowej i do natryskiwania tworzywami sztucznymi

484

490

Maszyny i urządzenia do przygotowywania maszynowych noĞników danych oraz maszyny analityczne

490

492

Samodzielne urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania
procesami

492

493

Z rodzaju 493 roboty przemysáowe

493

434

434-01 maszyny do zamykania sáoi
Z rodzaju 434-02 maszyny do zamykania puszek

434

465

Wymienniki przeponowe rurowe sklasyfikowane jako cháodnice
kwasu siarkowego

465

18

20

4

5
4
40, 41
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491

Zespoáy komputerowe

491

7

506

506-1 i 506-2 aparaty do rektyfikacji powietrza

506

507

507-2 i 507-3 krystalizatory
507-4 komory potne

507

548

548-0 maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji materiaáu
zecerskiego

548

583

583-0 koparki i zwaáowarki w kopalniach odkrywkowych wĊgla
583-1 koparki w piaskowniach przemysáu wĊglowego

583

512

Maszyny i urządzenia do eksploatacji otworów wiertniczych

512

513

Maszyny i urządzenia do przeróbki mechanicznej rud i wĊgla

513

514

514-0 maszyny i urządzenia aglomerowni
514-1 maszyny i urządzenia wielkopiecowe
514-2 maszyny i urządzenia hutnicze stalowni
Z rodzaju 514-3 do 6 noĪyce hutnicze do ciĊcia na gorąco, tabor
hutniczy, walcowniczy
514-9 inne maszyny, urządzenia i aparaty hutnicze

514

520

Z rodzaju 520 maszyny i urządzenia przemysáu kamieniarskiego:
520-0 i 520-1 traki ramowe i tarczowe
520-2 cyrkulaki
520-3 szlifierki
520-4 tokarki i wiertarki do kamienia
520-5 kombajny do robót przygotowawczych

520

523

Maszyny i urządzenia przemysáu cementowego

523

525

525-31 autoklawy

525

529

Z rodzaju 529 maszyny i urządzenia do produkcji materiaáów
budowlanych:
529-81 do produkcji elementów z lastryko
529-82 do produkcji sztucznego kamienia

529

56

Maszyny, urządzenia i aparaty przemysáów rolnych

56

582

Z rodzaju 582-1 pojemniki do bitumu stalowe powyĪej 20 000 l
pojemnoĞci oraz z rodzaju 582-2 odĞnieĪarki o mocy silników
powyĪej 120 KM

582

50

Maszyny, urządzenia i aparaty przemysáu chemicznego

50

517

Maszyny i urządzenia torfiarskie

517

52

Maszyny dla przemysáu surowców mineralnych

52

53

Maszyny do produkcji wyrobów z metali i tworzyw sztucznych

53

10

14

4

5
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54

Maszyny, urządzenia i aparaty do obróbki i przerobu drewna,
produkcji wyrobów z drewna oraz maszyny i aparaty papiernicze
i poligraficzne

54

55

Maszyny i urządzenia do produkcji wyrobów wáókienniczych
i odzieĪowych oraz do obróbki skóry i produkcji z niej

55

561

561-6 maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji napoi

561

568

Maszyny, urządzenia i aparaty
(z wyjątkiem 568-40 do 48)

568

57

Maszyny, urządzenia i aparaty przemysáów spoĪywczych

57

59

Maszyny, urządzenia i narzĊdzia rolnicze i gospodarki leĞnej

59

505

505-1 piece praĪalnicze fluidezyjne

505

51

Maszyny, urządzenia i aparaty wiertnicze, górnicze, gazownicze,
odlewnicze, torfiarskie oraz geodezyjne i kartograficzne

51

58

Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

58

506

506-3 odgazowywacze

506

510

Maszyny i urządzenia wiertnicze

510

511

Obudowy zmechanizowane

511

518

Z rodzaju 518 aparaty i urządzenia do:
518-01 pomiarów magnetycznych
518-02 pomiarów geologicznych
518-03 pomiarów sejsmicznych i radiometrycznych
518-1 elektrycznego profilowania odwiertów, karotaĪu gazowego, perforacji otworów wiertniczych

518

535

Z rodzaju 535-0 aparaty specjalne do wytwarzania kwasu wolframowego i maszyny do redukcyjnych, próĪniowych
i specjalnych wytopów metali
Z rodzaju 535-1 maszyny do produkcji wĊglanów i past emulsyjnych
Z rodzaju 535-7 urządzenia do produkcji póáprzewodników

535

579

579-000 dystrybutory
579-003 máynki máotkowe
579-01 maszyny i urządzenia do przerobu odpadów zwierzĊcych
na mąkĊ pastewną i táuszcze utylizacyjne
579-09 inne maszyny i urządzenia do przerobu odpadów zwierzĊcych

579

580

Maszyny do robót ziemnych i fundamentowych

580

581

Maszyny do robót budowlanych

581

582

582-3 szczotki mechaniczne i osprzĊt do utrzymania dróg

582

przemysáu

piekarniczego
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501

501-0 aparaty szklane i porcelanowe do destylacji
501-1 porcelanowe máyny kulowe

501

511

Maszyny górnicze, z wyáączeniem obudów zmechanizowanych

511

524

Z rodzaju 524 piece do topienia ĪuĪla wielkopiecowego i bazaltu

524

571

571-8 autoklawy do hydrolizy
571-30 i 571-31 neutralizatory stalowe oraz neutralizatory
i hydrolizatory betonowe lub murowane

571

581

581-2 wibratory
581-4 wibromáoty oraz z rodzaju 581-3 zacieraczki do tynku

581

600

Zbiorniki naziemne ceglane

600

601

Zbiorniki naziemne betonowe (z wyjątkiem z wykáadziną chemoodporną dla kwasu ponitracyjnego)

601

623

623-7 urządzenia telefoniczne systemów noĞnych na liniach WN

623

641

Z rodzaju 641-7 wyciągi kopalniane (bez wyciągów przy gáĊbieniu szybów)

641

648

Towarowe kolejki linowe i dĨwignie linowe

648

657

Akumulatory hydrauliczne

657

660

Wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane

660

4,5

4

5

10

6

Urządzenia techniczne

18

61

Z podgrupy 61 urządzenia rozdzielcze i aparatura energii elektrycznej przewoĨna

610
do 615

641

DĨwigniki, wciągarki i wciągniki przejezdne oraz nieprzejezdne,
koáowroty, wyciągniki (z wyjątkiem rodzaju 641-63 oraz
z rodzaju 641-7 wyciągniki kopalniane áącznie z wyciągami przy
gáĊbieniu szybów, a takĪe wyciągi kolei i kolejek linowych)

641

662

662-1 projektory przenoĞne 16 mm i 35 mm

662

681

Kontenery

681

629

Telefony komórkowe

629

669

Kasy fiskalne i rejestrujące (z wyjątkiem zaliczonych do poz. 04 –
zespoáy komputerowe)

669

633

Baterie akumulatorów elektrycznych stacjonarnych

633

634

Baterie akumulatorów elektrycznych zasadowych

634

662

662-5 ekrany kinowe

662

20

6
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644

644-0 do 4 przenoĞniki w kopalniach i zakáadach przetwórczych
rud i wĊgla

644

664

Z rodzaju 664 urządzenia do przeprowadzania badaĔ technicznych

664

25

644

644-0 przenoĞniki zgrzebáowe ciĊĪkie i lekkie

644

7

70

Kolejowy tabor szynowy naziemny

70

71

Kolejowy tabor szynowy podziemny

71

72

Tramwajowy tabor szynowy

72

73

Pozostaáy tabor szynowy naziemny

73

77

Tabor páywający

77

700

700-7 drezyny i przyczepy do drezyn

700-7

710

710-01 lokomotywy akumulatorowe

710
do 03

14

710-02 i 710-03 lokomotywy ognioszczelne i typu „Karlik”

710-02
i 710-03

710-10 do 14 wozy kopalniane

710-10
do 14

770

770-13 kontenerowce

770-13

773

773-1010 wodoloty

780

Samoloty

780

781

ĝmigáowce

781

743

Samochody specjalne

743

745

Z rodzaju 745 trolejbusy i samochody ciĊĪarowe o napĊdzie
elektrycznym

745

746

Ciągniki

746

747

Naczepy

747

748

Przyczepy

748
750
751
752
753
754

76

Pozostaáy tabor bezszynowy (wózki jezdniowe akumulatorowe,
widáowe i inne wózki jezdniowe)

76

773-1010
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745

Z rodzaju 745 pozostaáe samochody o napĊdzie elektrycznym

745

783

Balony

783

788

Inne Ğrodki transportu lotniczego

788

79

ĝrodki transportu pozostaáe

740

Motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe

740

741

Samochody osobowe

741

742

Samochody ciĊĪarowe

742

744

Autobusy i autokary

744

782

Szybowce

782

805

Z rodzaju 805 wyposaĪenie kin, teatrów, placówek kulturalno-oĞwiatowych oraz instrumenty muzyczne

805

806

Kioski, budki, baraki, domki kempingowe – niezwiązane trwale
z gruntem

806

14

803

803-0 do 1 maszyny biurowe
803-30 dalekopisy do maszyn matematycznych

803

20

8

25

801

801-0 elektroniczna aparatura kontrolno-pomiarowa do przeprowadzania badaĔ laboratoryjnych

801

802

802-0 aparaty i sprzĊt do hydro- i mechanoterapii

802

804

Z rodzaju 804 wyposaĪenie cyrkowe

804

20

08
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4

NarzĊdzia, przyrządy, ruchomoĞci i wyposaĪenie

5

8

ObjaĞnienia:
1. Za pogorszone warunki uĪywania budynków i budowli, o których mowa w art. 16i ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, uwaĪa siĊ
uĪywanie tych Ğrodków trwaáych pod ciągáym dziaáaniem wody, par wodnych, znacznych drgaĔ, nagáych zmian temperatury oraz innych czynników powodujących przyspieszenie zuĪycia obiektu.
2. Za záe warunki uĪywania budynków i budowli, o których mowa w art. 16i ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy, uwaĪa siĊ uĪywanie
tych Ğrodków trwaáych pod wpáywem niszczących Ğrodków chemicznych, a zwáaszcza gdy sáuĪą one produkcji, wytwarzaniu lub przechowywaniu Īrących Ğrodków chemicznych. Dotyczy to równieĪ przypadków silnego dziaáania na budynek
lub budowlĊ niszczących Ğrodków chemicznych rozproszonych w atmosferze, wodzie lub wydzielających siĊ w postaci
oparów, których Ĩródáem są inne obiekty znajdujące siĊ w pobliĪu.
3. Przez maszyny, urządzenia i Ğrodki transportu wymagające szczególnej sprawnoĞci technicznej, o których mowa
w art. 16i ust. 2 pkt 2 ustawy, rozumie siĊ te obiekty, które uĪywane są w pracy na trzy zmiany, mimo Īe nie dziaáają ze
swej istoty w ruchu ciągáym, uĪywane w warunkach terenowych, w warunkach leĞnych, pod ziemią lub innych wskazują
cych na bardziej intensywne zuĪycie.
4. Przez maszyny i urządzenia grupy 4–6 i 8 Klasyfikacji ĝrodków Trwaáych (KĝT), poddanych szybkiemu postĊpowi
technicznemu, o których mowa w art. 16i ust. 2 pkt 3 ustawy, rozumie siĊ maszyny, urządzenia i aparaturĊ, w których
zastosowane są ukáady mikroprocesorowe lub systemy komputerowe, speániające zaáoĪone funkcje dziĊki wykorzystaniu
w nich najnowszych zdobyczy techniki, a takĪe pozostaáą aparaturĊ naukowo-badawczą i doĞwiadczalno-produkcyjną.
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Zaáącznik nr 2

TABELA RODZAJÓW I ROZMIARÓW DZIAàÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ PODLEGAJĄCYCH
OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH
1

2

Lp.

Rodzaje i rozmiary upraw i produkcji

1

2

1

Uprawy w szklarniach ogrzewanych lub nieogrzewanych – powyĪej 25 m2 powierzchni ogólnej

2

Uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych – powyĪej 50 m2 powierzchni ogólnej

3

Uprawy grzybów i ich grzybni – powyĪej 25 m2 powierzchni uprawowej

4

Drób rzeĨny: kurczĊta, gĊsi, kaczki, indyki – powyĪej 100 sztuk

5

Drób nieĞny – powyĪej 80 sztuk:
a) kury nieĞne (w stadzie reprodukcyjnym)
b) kury miĊsne (w stadzie reprodukcyjnym)
c) gĊsi (w stadzie reprodukcyjnym)
d) kaczki (w stadzie reprodukcyjnym)
e) indyki (w stadzie reprodukcyjnym)
f) kury (produkcja jaj konsumpcyjnych)

6

WylĊgarnie drobiu: kurczĊta, gĊsi, kaczki, indyki – bez wzglĊdu na liczbĊ sztuk uzyskanych z wylĊgu

7

ZwierzĊta futerkowe:
a) lisy, jenoty, norki, tchórzofretki, szynszyle – 1 samica stada podstawowego i powyĪej
b) nutrie – powyĪej 50 sztuk samic stada podstawowego
c) króliki – powyĪej 50 sztuk samic stada podstawowego

8

ZwierzĊta laboratoryjne: szczury biaáe, myszy biaáe – bez wzglĊdu na liczbĊ sprzedanych sztuk

9

Jedwabniki – produkcja kokonów 1 dm3 i powyĪej

10

Pasieki – powyĪej 80 rodzin

11

Uprawy roĞlin „in vitro” – 1 m2 powierzchni póáek i powyĪej

12

Hodowla entomofagów – 1 m2 powierzchni upraw roĞlin Īywicielskich i powyĪej

13

Hodowla dĪdĪownic – 1 m2 powierzchni áoĪa hodowlanego i powyĪej
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2
Hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym:
a) krowy – powyĪej 5 sztuk
b) cielĊta – powyĪej 10 sztuk
c) bydáo rzeĨne – powyĪej 10 sztuk (z wyjątkiem opasów)
d) tuczniki – powyĪej 50 sztuk
e) prosiĊta i warchlaki – powyĪej 50 sztuk
f) chów i hodowla owiec – powyĪej 10 sztuk matek
g) tucz owiec – powyĪej 15 sztuk
h) konie rzeĨne – 1 sztuka i powyĪej
i) konie hodowlane – 1 sztuka stada podstawowego i powyĪej
j) hodowla ryb akwariowych – powyĪej 700 dm3 objĊtoĞci akwarium, obliczonej wedáug wewnĊtrznych dáugoĞci
krawĊdzi
k) hodowla psów rasowych – 1 sztuka stada podstawowego i powyĪej
l) hodowla kotów rasowych – 1 sztuka stada podstawowego i powyĪej

Zaáącznik nr 3

LISTA PODMIOTÓW, DO KTÓRYCH ZASTOSOWANIE MAJĄ ART. 10 UST. 6, ART. 12 UST. 11, ART. 15 UST. 8,
ART. 16 UST. 9, ART. 25A UST. 2 USTAWY
1

2

3

Lp.

PaĔstwo czáonkowskie Unii Europejskiej

Zakres podmiotowy

1

2

3

1

Królestwo Belgii

spóáki utworzone wedáug prawa belgijskiego, okreĞlane jako: „société
anonyme”/„naamloze vennootschap”, „société en commandite par actions”/„commanditaire vennootschap op aandelen”, „société privée à
responsabilité limitée”/„besloten vennootschap met beperkte aansprake-lijkheid”,
„société
coopérative
à
responsabilité
limitée”/„coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”,
„société coopérative à responsabilité illimitée”/„coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid”, „société en nom collectif”/„vennootschap onder firma”, „société en commandite simple”/„gewone commanditaire vennootschap”, przedsiĊbiorstwa publiczne, które przybraáy jedną z wymienionych wyĪej form prawnych,
i inne spóáki utworzone zgodnie z przepisami prawa belgijskiego podlegające opodatkowaniu belgijskim podatkiem dochodowym od osób
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prawnych

2

Królestwo Danii

spóáki utworzone wedáug prawa duĔskiego, okreĞlane jako: „aktieselskab” i „anpartsselskab” oraz inne spóáki podlegające opodatkowaniu
zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, w takim
zakresie, w jakim ich dochód podlegający opodatkowaniu jest obliczany
i opodatkowany zgodnie z ustawodawstwem podatkowym mającym
zastosowanie do „aktieselskaber”

3

Królestwo Hiszpanii

spóáki utworzone wedáug prawa hiszpaĔskiego, okreĞlane jako: „sociedad anónima”, „sociedad comanditaria por acciones”, „sociedad de
responsabilidad limitada”, jak równieĪ podmioty prawa publicznego,
które dziaáają na podstawie prawa prywatnego

4

Królestwo Niderlandów

spóáki utworzone wedáug prawa niderlandzkiego, okreĞlane jako: „naamloze vennootschap”, „besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, „open commanditaire vennootschap”, „coöperatie”, „onderlinge waarborgmaatschappij”, „fonds voor gemene rekening”, „vereniging op coöperatieve grondslag”, „vereniging welke op onderlinge
grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt” oraz inne spóáki
utworzone zgodnie z prawem niderlandzkim podlegające opodatkowaniu niderlandzkim podatkiem dochodowym od osób prawnych

5

Królestwo Szwecji

spóáki utworzone wedáug prawa szwedzkiego, okreĞlane jako: „aktiebolag”, „bankaktiebolag”, „försäkringsaktiebolag”, „ekonomiska föreningar”, „sparbanker” oraz „ömsesidiga försäkringsbolag”

6

Republika Malty

spóáki utworzone wedáug prawa maltaĔskiego, okreĞlane jako: „Kumpaniji ta’ Responsabilita Limitata” oraz „Soƛjetajiet en commandite li
l-kapital tagƫhom maqsum f’azzjonijiet”

7

Republika Austrii

spóáki utworzone wedáug prawa austriackiego, okreĞlane jako: „Aktiengesellschaft”, „Gesellschaft mit beschränkter Haftung” oraz „Erwerbsund Wirtschaftsgenossenschaften”

8

Republika Cypryjska

spóáki utworzone wedáug prawa cypryjskiego: „İĲĮȚȡİȓİȢ” jak okreĞlono
w przepisach dotyczących podatku dochodowego

9

Republika Czeska

spóáki utworzone wedáug prawa czeskiego, okreĞlane jako: „akciová
spoleþnost” oraz „spoleþnost s ruþením omezeným”

10

Republika EstoĔska

spóáki utworzone wedáug prawa estoĔskiego, okreĞlane jako:
„täisühing”, „usaldusühing”, „osaühing”, „aktsiaselts” oraz „tulundusühistu”

11

Republika Federalna Niemiec

spóáki utworzone wedáug prawa niemieckiego, okreĞlane jako: „Aktiengesellschaft”, „Kommanditgesellschaft auf Aktien”, „Gesellschaft
mit beschränkter Haftung”, „Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit”,
„Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft”, „Betriebe gewerblicher Art
von juristischen Personen des öffentlichen Rechts” i inne spóáki utworzone zgodnie z przepisami prawa niemieckiego podlegające opodatkowaniu niemieckim podatkiem dochodowym od osób prawnych

12

Republika Finlandii

spóáki utworzone wedáug prawa fiĔskiego, okreĞlane jako: „osakeyhtiö”/„aktiebolag”, „osuuskunta“/„andelslag”, „säästöpankki”/„sparbank”
oraz „vakuutusyhtiö”/„försäkringsbolag”
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13

Republika Francuska

spóáki utworzone wedáug prawa francuskiego, okreĞlane jako: „société
anonyme”, „société en commandite par actions”, „société à responsabilité limitée”, „sociétés par actions simplifiées”, „sociétés d’assurances
mutuelles”, „caisses d’épargne et de prévoyance”, „sociétés civiles”,
które automatycznie podlegają podatkowi dochodowemu od osób
prawnych, „coopératives”, „unions de coopératives”, przemysáowe
i handlowe instytucje publiczne oraz przedsiĊbiorstwa i inne spóáki
utworzone zgodnie z przepisami prawa francuskiego podlegające opodatkowaniu francuskim podatkiem dochodowym od osób prawnych

14

Republika Grecka

spóáki utworzone wedáug prawa greckiego, okreĞlane jako: „ĮvȫvȣȝȘ
İĲĮȚȡİȓĮ”, „İĲĮȚȡİȓĮ ʌİȡȚoȡȚıȝȑvȘȢ İȣșȪvȘȢ (Ǽ.Ȇ.Ǽ.)”

15

Irlandia

spóáki utworzone lub istniejące wedáug prawa irlandzkiego, podmioty
zarejestrowane zgodnie z Industrial and Provident Societies Act, „building societies”, utworzone zgodnie z Building Societies Acts i „trustee
savings banks” w rozumieniu Trustee Savings Banks Act z 1989 r.

16

Republika Litewska

spóáki utworzone wedáug prawa litewskiego

17

Republika àotewska

spóáki utworzone wedáug prawa áotewskiego, okreĞlane jako: „akciju
sabiedrƯba” oraz „sabiedrƯba ar ierobežotu atbildƯbu”

18

Republika Portugalska

spóáki handlowe lub spóáki prawa cywilnego mające formĊ handlową,
jak równieĪ inne osoby prawne prowadzące dziaáalnoĞü przemysáową
lub handlową, które są utworzone zgodnie z prawem portugalskim

19

Republika Sáowacka

spóáki utworzone wedáug prawa sáowackiego, okreĞlane jako: „akciová
spoloþnosĢ”, „spoloþnosĢ s ruþením obmedzeným”, „komanditná spoloþnosĢ”

20

Republika Sáowenii

spóáki utworzone wedáug prawa sáoweĔskiego, okreĞlane jako: „delniška družba”, „komanditna družba”, „družba z omejeno odgovornostjo”

21

Republika WĊgierska

spóáki utworzone wedáug prawa wĊgierskiego, okreĞlane jako: „közkereseti társaság”, „betéti társaság”, „közös vállalat”, „korlátolt felelĘsségĦ társaság”, „részvénytársaság”, „egyesülés”, „közhasznú társaság” oraz „szövetkezet”

22

Republika Wáoska

spóáki utworzone wedáug prawa wáoskiego, okreĞlane jako: „società per
azioni”, „società in accomandita per azioni”, „società a responsabilità
limitata”, „società cooperative”, „società di mutua assicurazione” oraz
jednostki publiczne i prywatne, których dziaáalnoĞü jest w caáoĞci lub
w przewaĪającej czĊĞci handlowa

23

Wielkie KsiĊstwo Luksemburga

spóáki utworzone wedáug prawa luksemburskiego, okreĞlane jako: „société anonyme”, „société en commandite par actions”, „société à responsabilité limitée”, „société coopérative”, „société coopérative organisée comme une société anonyme”, „association d’assurances mutuelles”, „association d’épargne-pension”, „entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l’État, des communes, des syndicats de
communes, des établissements publics et des autres personnes morales
de droit public” i inne spóáki utworzone zgodnie z przepisami prawa
luksemburskiego podlegające opodatkowaniu luksemburskim podatkiem dochodowym od osób prawnych
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Zjednoczone Królestwo Wielkiej
Brytanii i Irlandii Póánocnej
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3
spóáki utworzone wedáug prawa Zjednoczonego Królestwa

spóáki (SE) utworzone zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE)
nr 2157/2001 z dnia 8 paĨdziernika 2001 r. w sprawie statutu spóáki
europejskiej (SE) i dyrektywą Rady 2001/86/EWG z dnia 8 paĨdziernika 2001 r. uzupeániającą statut spóáki europejskiej w odniesieniu do
uczestnictwa pracowników; spóádzielnie (SCE) utworzone zgodnie
z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1435/2003 z dnia 22 lipca 2003 r.
w sprawie statutu spóádzielni europejskiej (SCE) i dyrektywą Rady
2003/72/WE z dnia 22 lipca 2003 r. uzupeániającą statut spóádzielni
europejskiej w odniesieniu do zaangaĪowania pracowników

26

Republika Buágarii

27

Rumunia

spóáki prawa buágarskiego, okreĞlane jako: „cɴɛɢpaɬeɥɧɨɬɨ
ɞɪɭɠɟɫɬɜɨ”, „ɤɨɦɚɧɞɢɬɧɨɬɨ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨ”, „ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɫ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɚ
ɨɬɝɨɜɨɪɧɨɫɬ”,
„ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɬɨ
ɞɪɭɠɟɫɬɜɨ”,
„ɤɨɦɚɧɞɢɬɧɨɬɨ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨ ɫ ɚɤɰɢɢ”, „ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɢ”, „ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢ
ɫɴɸɡɢ” oraz „ɞɴɪɠɚɜɧɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ” utworzone zgodnie
z przepisami prawa buágarskiego i prowadzące dziaáalnoĞü gospodarczą
spóáki prawa rumuĔskiego, okreĞlane jako: „societăĠi pe acĠiuni”, „societăĠi în comandită pe acĠiuni”, „societăĠi cu răspundere limitată”

28162)

Republika Chorwacji

spóáki w rozumieniu prawa chorwackiego okreĞlane jako: „dioniþko
društvo”, „društvo s ograniþenom odgovornoãüu”, jak równieĪ inne
spóáki utworzone wedáug prawa chorwackiego podlegające opodatkowaniu chorwackim podatkiem dochodowym

29163)

Rzeczpospolita Polska

spóáki utworzone wedáug prawa polskiego, okreĞlane jako: „spóáka
akcyjna”, „spóáka z ograniczoną odpowiedzialnoĞcią”

Zaáącznik nr 4

LISTA PODMIOTÓW, DO KTÓRYCH MA ZASTOSOWANIE ART. 20 UST. 14 I ART. 22 UST. 6 USTAWY

1

1

2

3

Lp.

PaĔstwo

Zakres podmiotowy

1

2

3

Królestwo Belgii

spóáki utworzone wedáug prawa belgijskiego, okreĞlane jako: „société
anonyme”/„naamloze vennootschap”, „société en commandite par actions”/„commanditaire vennootschap op aandelen”, „société privée à
responsabilité limitée”/„besloten vennootschap met beperkte aansprake-lijkheid”,
„société
coopérative
à
responsabilité
limitée”/„coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”,
„société coopérative à responsabilité illimitée”/„coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid”, „société en nom collectif”/„vennootschap onder firma”, „société en commandite simple”/„gewone commanditaire vennootschap”, przedsiĊbiorstwa publiczne, które przybraáy jedną z wymienionych wyĪej form prawnych, i inne
spóáki utworzone zgodnie z przepisami prawa belgijskiego podlegające
opodatkowaniu belgijskim podatkiem dochodowym od osób prawnych
2014-07-11

©Kancelaria Sejmu

1

s. 100/104

2

3

2

Królestwo Danii

spóáki utworzone wedáug prawa duĔskiego, okreĞlane jako: „aktieselskab” i „anpartsselskab”, oraz inne spóáki podlegające opodatkowaniu
zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, w takim
zakresie, w jakim ich dochód podlegający opodatkowaniu jest obliczany
i opodatkowany zgodnie z ustawodawstwem podatkowym mającym
zastosowanie do „aktieselskaber”

3

Królestwo Hiszpanii

spóáki utworzone wedáug prawa hiszpaĔskiego, okreĞlane jako: „sociedad anónima”, „sociedad comanditaria por acciones”, „sociedad de
responsabilidad limitada”, jak równieĪ podmioty prawa publicznego,
które dziaáają wedáug prawa prywatnego, oraz inne podmioty utworzone
zgodnie z przepisami prawa hiszpaĔskiego podlegające opodatkowaniu
hisz-paĔskim podatkiem dochodowym od osób prawnych („Impuesto
sobre Sociedades”)

4

Królestwo Niderlandów

spóáki utworzone wedáug prawa holenderskiego, okreĞlane jako: „naamloze vennnootschap”, „besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, „Open commanditaire vennootschap”, „Coöperatie”, „onderlinge waarborgmaatschappij”, „Fonds voor gemene rekening”, „vereniging op coöperatieve grondslag” i „vereniging welke op onderlinge
grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt”, i inne spóáki
utworzone zgodnie z przepisami prawa holenderskiego podlegające
opodatkowaniu holenderskim podatkiem dochodowym od osób prawnych

5

Królestwo Szwecji

spóáki utworzone wedáug prawa szwedzkiego, okreĞlane jako: „aktiebolag”, „försäkringsaktiebolag”, „ekonomiska föreningar”, „sparbanker”,
„ömsesidiga försäkringsbolag”

6

Republika Malty

spóáki ustanowione wedáug prawa maltaĔskiego, okreĞlane jako:
„Kumpaniji ta’ Responsabilita’ Limitata”, „Soƛjetajiet en commandite li
1-kapital tagƫhom maqsum fazzjonijiet”

7

Republika Austrii

spóáki utworzone wedáug prawa austriackiego, okreĞlane jako: „Aktiengesellschaft”, „Gesellschaft mit beschränkter Haftung”, „Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit”, „Erwerbs-und Wirtschaftsgenossenschaften”, „Betriebe gewerblicher Art von Körperschaften des öffentliches Rechts”, „Sparkassen”, i inne spóáki utworzone zgodnie
z przepisami prawa austriackiego podlegające opodatkowaniu austriac-kim podatkiem dochodowym od osób prawnych

8

Republika Cypryjska

spóáki ustanowione wedáug prawa cypryjskiego: „İĲĮȚȡİȓİȢ” zdefiniowane w ustawie o podatku dochodowym

9

Republika Czeska

spóáki ustanowione wedáug prawa czeskiego, okreĞlane jako: „akciová
spoleþnost”, „spoleþnost s ruþením omezeným”

10

Republika EstoĔska

spóáki ustanowione wedáug prawa estoĔskiego, okreĞlane jako:
„täisühing”, „usaldusühing”, „osaühing”, „aktsiaselts”, „tulundusühistu”

11

Republika Federalna Niemiec

spóáki utworzone wedáug prawa niemieckiego, okreĞlane jako: „Aktiengesellschaft”, „Kommanditgesellschaft auf Aktien”, „Gesellschaft
mit beschränkter Haftung”, „Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit”,
„Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft”, „betriebe gewerblicher Art
von juristischen Personen des öffentliches Rechts”, i inne spóáki utworzone zgodnie z przepisami prawa niemieckiego podlegające opodatkowaniu niemieckim podatkiem dochodowym od osób prawnych
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Republika Finlandii

spóáki utworzone wedáug prawa fiĔskiego, okreĞlone jako: „osakeyhtiö”/„aktiebolag”, „osuuskunta”/„andelslag”, „säästöpankki”/„sparbank”
i „vakuutusyhtiö”/„försäkringsbolag”

13

Republika Francuska

spóáki utworzone wedáug prawa francuskiego, okreĞlane jako: „société
anonyme”, „société en commandite par actions”, „société à responsabilité limitée”, „sociétés par actions simplifiées”, „sociétés d’assurances
mutuelles”, „caisses d’épargne et de prévoyance”, „sociétés civiles”,
które automatycznie podlegają podatkowi dochodowemu od osób
prawnych, „coopératives”, „unions de coopératives”, przemysáowe
i handlowe instytucje publiczne oraz przedsiĊbiorstwa i inne spóáki
utworzone zgodnie z przepisami prawa francuskiego podlegające opodatkowaniu francuskim podatkiem dochodowym od osób prawnych

14

Republika Grecka

spóáki utworzone wedáug prawa greckiego, okreĞlane jako: „ĮȞȫȞȣȝȘ
İĲĮȚȡİȓĮ”, „İĲĮȚȡİȓĮ ʌİȡȚȦȡȚıȝȑȞȘȢ ȣșȪȞȘȢ (Ǽ.Ȇ.Ǽ.)”, i inne spóáki
utworzone zgodnie z przepisami prawa greckiego podlegające opodatkowaniu greckim podatkiem dochodowym od osób prawnych

15

Irlandia

spóáki utworzone lub istniejące wedáug prawa irlandzkiego, podmioty
zarejestrowane zgodnie z Industrial and Provident Societies Act, „building societies” zarejestrowane zgodnie z Building Societies Acts
i „trustee savings banks” w rozumieniu Trustee Savings Banks z 1989 r.

16

Republika Litewska

spóáki ustanowione wedáug prawa litewskiego

17

Republika àotewska

spóáki ustanowione wedáug prawa áotewskiego, okreĞlane jako: „akciju
sabiedrƯba”, „sabiedrƯba ar ierobežotu atbildƯbu”

18

Republika Portugalska

spóáki utworzone wedáug prawa portugalskiego bĊdące spóákami handlowymi lub spóáki prawa cywilnego posiadające formĊ handlową oraz
spóádzielnie i przedsiĊbiorstwa publiczne

19

Republika Sáowacka

spóáki ustanowione wedáug prawa sáowackiego, okreĞlane jako: „Akciová spoloþnost”, „Spoloþnost s ruþením obmedzeným”, „Komanditná
spoloþnost”

20

Republika Sáowenii

spóáki ustanowione wedáug prawa sáoweĔskiego, okreĞlane jako: „delniška družba”, „komanditna družba”, „družba z omejeno odgovornostjo”

21

Republika WĊgierska

spóáki ustanowione wedáug prawa wĊgierskiego, okreĞlane jako: „közkereseti társaság”, „betéti társaság”, „közös vállalat”, „korlátolt felelõsségĦ társaság”, „részvénytársaság”, „egyesülés”, „szövetkezet”

22

Republika Wáoska

spóáki utworzone wedáug prawa wáoskiego, okreĞlane jako: „società per
azioni”, „società in accomandita per azioni”, „società a responsibilità
limitata”, „società cooperative”, „società di mutua assicurazione”, oraz
podmioty publiczne i prywatne, których dziaáalnoĞü jest w caáoĞci lub
w przewaĪającej czĊĞci handlowa

23

Wielkie KsiĊstwo Luksemburga

spóáki utworzone wedáug prawa luskemburskiego, okreĞlane jako: „société anonyme”, „société en commandite par actions”, „société à responsabilité limitée”, „société coopérative”, „société coopérative organisée comme une société anonyme”, „association d’assurances mutuelles”, „association d’épargne-pension”, „entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l’Etat, des communes, des syndicats de
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communes, des établissements publics et des autres personnes morales
de droit public”, i inne spóáki utworzone zgodnie z przepisami prawa
luksemburskiego podlegające opodatkowaniu luksemburskim podatkiem dochodowym od osób prawnych

24

Zjednoczone Królestwo Wielkiej
Brytanii i Irlandii Póánocnej

spóáki ustanowione wedáug prawa Zjednoczonego Królestwa

25

Konfederacja Szwajcarska

spóáki utworzone wedáug prawa szwajcarskiego, okreĞlane jako: „société anonyme”/„Aktiengesellschaft”/„societá anonima”, „société à
responsibilité limitée”/„Gesellschaft mit beschränkter Haftung”/„societá
a responsibilitá limitata”, „société en commandite par actions”/ „Kommanditaktiengesellschaft”/„societá in accomandita per azioni”

26

Republika Buágarii

Spóáki utworzone wedáug prawa buágarskiego i prowadzące dziaáalnoĞü
gospodarczą,
okreĞlane
jako:
„cɴɛɢpaɬeɥɧɨɬɨ
ɞɪɭɠɟɫɬɜɨ”,
„ɤɨɦɚɧɞɢɬɧɨɬɨ
ɞɪɭɠɟɫɬɜɨ”,
„ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ
ɫ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɚ
ɨɬɝɨɜɨɪɧɨɫɬ”, „ɧɟɩɟɪɫɨɧɢɮɢɰɢɪɚɧɨ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨ”, „ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɬɨ
ɞɪɭɠɟɫɬɜɨ”, „ɤɨɦɚɧɞɢɬɧɨɬɨ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨ c ɚɤɰɢɢ”, „ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɢ”,
„ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢ ɫɴɸɡɢ”, „ɞɴɪɠɚɜɧɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ”

27

Rumunia

Spóáki utworzone wedáug prawa rumuĔskiego, okreĞlane jako: „societăĠi
pe acĠiuni”, „societăĠi în comandită pe acĠiuni”, „societăĠi cu răspundere
limitată”

28164)

Republika Chorwacji

spóáki w rozumieniu prawa chorwackiego okreĞlane jako: „dioniþko
društvo”, „društvo s ograniþenom odgovornoãüu”, jak równieĪ inne
spóáki utworzone wedáug prawa chorwackiego podlegające opodatkowaniu chorwackim podatkiem dochodowym

Zaáącznik nr 5

LISTA PODMIOTÓW, DO KTÓRYCH MAJĄ ZASTOSOWANIE ART. 21 UST. 8 USTAWY
1
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3

Lp.

PaĔstwo

Zakres podmiotowy

1

2

3

1

Królestwo Belgii

Spóáki ustanowione wedáug prawa belgijskiego, okreĞlane jako: „naamloze
vennootschap/société anonyme”, „commanditaire vennootschap op aandelen/société en commandite par actions”, „besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid/société privée à responsabilité limitée”, oraz te
podmioty prawa publicznego, które dziaáają na podstawie prawa prywatnego

2

Królestwo Danii

spóáki ustanowione wedáug prawa duĔskiego, okreĞlane jako: „aktieselskab”, „anpartsslskab”

3

Królestwo Hiszpanii

spóáki ustanowione wedáug prawa hiszpaĔskiego, okreĞlane jako: „sociedad anónima”, „sociedad comanditaria por acciones”, „sociedad de responsabilidad limitada”, oraz te podmioty prawa publicznego, które dziaáają na podstawie prawa prywatnego
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4

Królestwo Niderlandów

spóáki ustanowione wedáug prawa holenderskiego, okreĞlane jako: „naamloze vennootschap” i „besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”

5

Królestwo Szwecji

spóáki ustanowione wedáug prawa szwedzkiego, okreĞlane jako: „aktiebolag” oraz „försäkringsaktiebolag”

6

Republika Malty

spóáki ustanowione wedáug prawa maltaĔskiego, okreĞlane jako: „Kumpaniji ta’ Responsabilita’ Limitata”, „Soƛjetajiet en commandite li 1-kapital
tagƫhom maqsum fazzjonijiet”

7

Republika Austrii

spóáki ustanowione wedáug prawa austriackiego, okreĞlane jako: „Aktiengesellschaft”, „Gesellschaft mit beschränkter Haftung”

8

Republika Cypryjska

spóáki ustanowione wedáug prawa cypryjskiego, okreĞlane jako: spóáki
zgodnie z prawem spóáek, korporacyjne podmioty publiczne, a takĪe jakiekolwiek inne podmioty, które są traktowane jak spóáki zgodnie przepisami o podatku dochodowym

9

Republika Czeska

spóáki ustanowione wedáug prawa czeskiego, okreĞlane jako: „akciová
spoleþnost”, „spoleþnost s ruþením omezeným”, „veĜejnà obchodní spoleþnost”, „komanditní spoleþnost”, „družstvo”

10

Republika EstoĔska

spóáki ustanowione wedáug prawa estoĔskiego, okreĞlane jako:
„täisähing”, „usaldusühing”, „osaühing”, „aktsiaselts”, „tulundusühistu”

11

Republika Federalna Niemiec

spóáki ustanowione wedáug prawa niemieckiego, okreĞlane jako: „Aktiengesellschaft”, „Kommanditgesellschaft auf Aktien”, „Gesellschaft mit
beschränkter Haftung” i „bergrechtliche Gewerkschaft”

12

Republika Finlandii

spóáki ustanowione wedáug prawa fiĔskiego, okreĞlane jako: „osakeyhtioe/aktiebolag”, „osuuskunta/andelslag”, „saeaestepankki/sparbank” oraz
„vakuutusyhtioe/foersaekringsbolag”

13

Republika Francuska

spóáki prawa francuskiego, okreĞlane jako: „société anonyme, société en
commandite par actions”, „société à responsabilité limitée”, oraz przemysáowe i handlowe zakáady i przedsiĊbiorstwa publiczne

14

Republika Grecka

spóáki ustanowione wedáug prawa greckiego, okreĞlane jako: „ĮȞȫȞȣȝȘ
İĲĮȚȡȓĮ”

15

Irlandia

spóáki ustanowione wedáug prawa irlandzkiego, okreĞlane jako: „public
companies limited by shares or by guarantee”, „private companies limited
by shares or by guarantee”, podmioty zarejestrowane zgodnie z Industrial
and Provident Societies Acts lub „building societies” zarejestrowane
zgodnie z Building Societies Acts

16

Republika Litewska

spóáki ustanowione wedáug prawa litewskiego

17

Republika àotewska

spóáki ustanowione wedáug prawa áotewskiego, okreĞlane jako: „akciju
sabiedrƯba”, „sabiedrƯba ar ierobežotu atbildƯbu”

18

Republika Portugalska

utworzone wedáug prawa portugalskiego spóáki handlowe lub spóáki prawa
cywilnego mające formĊ handlową oraz spóádzielnie i przedsiĊbiorstwa
publiczne

19

Republika Sáowacka

spóáki ustanowione wedáug prawa sáowackiego, okreĞlane jako: „Akciová
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spoloþnost”, „Spoloþnost s ruþením obmedzeným”, „Komanditná spoloþnost”, „Verejná obchodná spoloþnost”, „družstvo”

20

Republika Sáowenii

spóáki ustanowione wedáug prawa sáoweĔskiego, okreĞlane jako: „delniška
družba”, „komanditna delniška družba”, „komanditna družba”, „družba
z omejeno odgovornostjo”, „družba z neomejeno odgovornostjo”

21

Republika WĊgierska

spóáki ustanowione wedáug prawa wĊgierskiego, okreĞlane jako: „közkereseti társaság”, „betéti társaság”, „közös vállalat”, „korlátolt felelõsségĦ társaság”, „részvénytársaság”, „egyesülés”, „közhasznú társaság”, „szövetkezet”

22

Republika Wáoska

spóáki utworzone wedáug prawa wáoskiego, okreĞlane jako: „società per
azioni”, „società in accomandita per azioni”, „società a responsabilità
limitata”, oraz podmioty publiczne i prywatne wykonujące dziaáalnoĞü
przemysáową i handlową

23

Wielkie KsiĊstwo Luksemburga

spóáki utworzone wedáug prawa luksemburskiego, okreĞlane jako: „société
anonyme”, „société en commandite par actions” i „société à responsabilité
limitée”

24

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Póánocnej

spóáki ustanowione wedáug prawa Zjednoczonego Królestwa

25

Konfederacja Szwajcarska

spóáki utworzone wedáug prawa szwajcarskiego, okreĞlane jako: „société
anonyme”/„Aktiengesellschaft”/„societá anonima”, „société à responsibilité
limitée”/„Gesellschaft
mit
beschränkter Haftung”/„societá a responsibilitá limitata”,
„société en commandite par actions”/„Kommanditaktiengesellschaft”/„societá
in accomandita per azioni”

26

Republika Buágarii

Spóáki utworzone wedáug prawa buágarskiego i prowadzące dziaáalnoĞü
gos-podarczą,
okreĞlane
jako:
„cɴɛɢpaɬeɥɧɨɬɨ
ɞɪɭɠɟɫɬɜɨ”,
„ɤɨɦɚɧɞɢɬɧɨɬɨ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨ”, „ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɚ ɨɬɝɨɜɨɪɧɨɫɬ”,
„ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɬɨ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨ”, „ɤɨɦɚɧɞɢɬɧɨɬɨ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨ ɫ ɚɤɰɢɢ”,
„ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɢ”, „ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢ ɫɴɸɡɢ”, „ɞɴɪɠɚɜɧɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ”

27

Rumunia

Spóáki utworzone wedáug prawa rumuĔskiego, okreĞlane jako: „societăĠi
pe acĠiuni”, „societăĠi în comandită pe acĠiuni”, „societăĠi cu răspundere
limitată”

Republika Chorwacji

spóáki w rozumieniu prawa chorwackiego okreĞlane jako: „dioniþko
društvo”, „društvo s ograniþenom odgovornoãüu”, jak równieĪ inne spóáki
utworzone wedáug prawa chorwackiego podlegające opodatkowaniu
chorwackim podatkiem dochodowym
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