USTAWA
z dnia 15 lutego 1992 r.
o podatku dochodowym od osób prawnych
(ostatnia zmiana: Dz.U. z 2011 r., Nr 134, poz. 781)
Rozdzia 1
Podmiot i przedmiot opodatkowania
Art. 1. [Zakres regulacji] 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym
dochodów osób prawnych i spó ek kapita owych w organizacji, zwanych dalej
„podatnikami”.
2. Przepisy ustawy maj równie zastosowanie do jednostek organizacyjnych niemaj cych
osobowo ci prawnej, z wyj tkiem spó ek niemaj cych osobowo ci prawnej, z zastrze eniem
ust. 1 i 3.
3. Przepisy ustawy maj równie zastosowanie do spó ek niemaj cych osobowo ci prawnej
maj cych siedzib lub zarz d w innym pa stwie, je eli zgodnie z przepisami prawa
podatkowego tego pa stwa s traktowane jak osoby prawne i podlegaj w tym pa stwie
opodatkowaniu od ca ci swoich dochodów bez wzgl du na miejsce ich osi gania.
Art. 1a. [Podatkowe grupy kapita owe] 1. Podatnikami mog by równie grupy co
najmniej dwóch spó ek prawa handlowego maj cych osobowo prawn , które pozostaj w
zwi zkach kapita owych, zwane dalej „podatkowymi grupami kapita owymi”.
2. Podatkowa grupa kapita owa jest podatnikiem, je eli spe nione s
warunki:

cznie nast puj ce

1) podatkow grup kapita ow mog
tworzy wy cznie spó ki z ograniczon
odpowiedzialno ci lub spó ki akcyjne, maj ce siedzib na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, je eli:
a) przeci tny kapita zak adowy, okre lony w sposób, o którym mowa w art. 16 ust. 7,
przypadaj cy na ka
z tych spó ek, jest nie ni szy ni 1 000 000 z ,
b) jedna ze spó ek, zwana dalej „spó
dominuj ”, posiada bezpo redni 95% udzia w
kapitale zak adowym lub w tej cz ci kapita u zak adowego pozosta ych spó ek, zwanych
dalej „spó kami zale nymi”, która na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji
nie zosta a nieodp atnie lub na zasadach preferencyjnych nabyta przez pracowników,
rolników lub rybaków albo która nie stanowi rezerwy mienia Skarbu Pa stwa na cele
reprywatyzacji,
c) spó ki zale ne nie posiadaj udzia ów w kapitale zak adowym innych spó ek tworz cych t
grup ,

d) w spó kach tych nie wyst puj zaleg
bud etu pa stwa;

ci we wp atach podatków stanowi cych dochód

2) spó ka dominuj ca i spó ki zale ne zawar y, w formie aktu notarialnego, umow o
utworzeniu, na okres co najmniej 3 lat podatkowych, podatkowej grupy kapita owej i umowa
ta, zwana dalej „umow ”, zosta a zarejestrowana przez naczelnika urz du skarbowego;
3) po utworzeniu podatkowej grupy kapita owej spó ki tworz ce t grup spe niaj warunki
wymienione w pkt 1 lit. a–c, a ponadto:
a) nie korzystaj ze zwolnie od podatku dochodowego na podstawie odr bnych ustaw,
b) nie pozostaj w zwi zkach powoduj cych zaistnienie okoliczno ci, o których mowa w
art. 11, z podatnikami podatku dochodowego niewchodz cymi w sk ad podatkowej grupy
kapita owej;
4) podatkowa grupa kapita owa osi gnie za ka dy rok podatkowy udzia dochodów w
przychodach, okre lony zgodnie z art. 7a ust. 1, w wysoko ci co najmniej 3%.
2a. Warunek okre lony w ust. 2 pkt 1 lit. d uwa a si za spe niony równie wtedy, gdy spó ka
po przyst pieniu do podatkowej grupy kapita owej dokona korekty deklaracji podatkowej i
ureguluje t zaleg
wraz z nale nymi odsetkami w terminie 14 dni od dnia z enia
korekty deklaracji albo w terminie 14 dni od dnia dor czenia decyzji organu pierwszej
instancji, okre laj cej wysoko zobowi zania, ureguluje t zaleg
wraz z nale nymi
odsetkami.
3. Umowa musi zawiera co najmniej:
1) wykaz spó ek tworz cych podatkow
zak adowego;

grup

kapita ow

oraz wysoko

ich kapita u

2) informacj o udzia owcach (akcjonariuszach) i wysoko ci ich udzia u w kapitale
zak adowym w spó ce dominuj cej i w spó kach zale nych tworz cych podatkow grup
kapita ow , posiadaj cych co najmniej 5% udzia ów (akcji) tych spó ek;
3) okre lenie czasu trwania umowy;
4) wskazanie spó ki reprezentuj cej podatkow grup kapita ow w zakresie obowi zków
wynikaj cych z ustawy oraz z przepisów Ordynacji podatkowej;
5) okre lenie przyj tego roku podatkowego.
4. Umowa podlega zg oszeniu przez spó , wskazan zgodnie z ust. 3 pkt 4, do w ciwego
wed ug jej siedziby naczelnika urz du skarbowego, co najmniej na 3 miesi ce przed
rozpocz ciem roku podatkowego przyj tego przez podatkow grup kapita ow . Organ ten
jest w ciwy w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym podatkowej grupy
kapita owej.

5. Naczelnik urz du skarbowego dokonuje, w formie decyzji, rejestracji umowy. W tej samej
formie naczelnik urz du skarbowego odmówi zarejestrowania umowy, je eli nie zostan
spe nione warunki, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz w ust. 3 i 4.
6. Po rejestracji umowy nie mo e by ona rozszerzona na inne spó ki.
7. Podatek dochodowy oraz zaliczki na ten podatek s obliczane, pobierane i wp acane przez
spó , o której mowa w ust. 3 pkt 4. Spó ce tej nie przys uguje wynagrodzenie z tytu u
terminowego wp acania podatku dochodowego od osób prawnych nale nego od podatkowej
grupy kapita owej.
8. Spó ka, o której mowa w ust. 3 pkt 4, obowi zana jest zg osi naczelnikowi urz du
skarbowego, o którym mowa w ust. 4, wszelkie zmiany umowy oraz zmiany w kapitale
zak adowym spó ek tworz cych podatkow grup kapita ow – w terminie 30 dni od dnia
zaistnienia tych okoliczno ci.
9. Do przed enia okresu funkcjonowania podatkowej grupy kapita owej jest wymagane
zawarcie nowej umowy, podlegaj cej zg oszeniu i zarejestrowaniu przez w ciwego
naczelnika urz du skarbowego.
10. W razie gdy w okresie obowi zywania umowy wyst pi zmiany w stanie faktycznym lub
w stanie prawnym, zale ne od którejkolwiek ze stron umowy, które naruszaj warunki
uznania podatkowej grupy kapita owej za podatnika podatku dochodowego, dzie naruszenia
któregokolwiek z tych warunków, z zastrze eniem ust. 12, oznacza utrat statusu podatnika
oraz koniec jej roku podatkowego.
11. Zbycie udzia ów (akcji), obj tych na podstawie przepisów o komercjalizacji i
prywatyzacji lub w zwi zku z reprywatyzacj , oraz dalszy obrót tymi udzia ami (akcjami)
przez ich posiadaczy nie stanowi naruszenia warunków uznania podatkowej grupy
kapita owej za podatnika podatku dochodowego.
12. W przypadku niezachowania warunku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, za dzie utraty
statusu podatnika przez podatkow grup kapita ow uznaje si ostatni dzie miesi ca, w
którym z ono zeznanie podatkowe, nie pó niej jednak ni dzie , na który, zgodnie z art. 27
ust. 1, przypada termin z enia tego zeznania.
13. Przyst pienie do innej podatkowej grupy kapita owej przez któr kolwiek ze spó ek
wchodz cych uprzednio w sk ad grupy, która utraci a ten status ze wzgl du na naruszenie
warunków, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 4, nie jest mo liwe przed up ywem roku
podatkowego spó ki, nast puj cego po roku, w którym podatkowa grupa kapita owa utraci a
prawo do uznania jej za podatnika.
14. Spó ki tworz ce podatkow grup kapita ow odpowiadaj solidarnie za jej zobowi zania
z tytu u podatku dochodowego nale nego za okres obowi zywania umowy.
15. Informacje o zarejestrowaniu i wykre leniu podatkowej grupy kapita owej podlegaj
og oszeniu w Monitorze S dowym i Gospodarczym.
Art. 2. [Wy czenia] 1. Przepisów ustawy nie stosuje si do:

1) przychodów z dzia alno ci rolniczej, z wyj tkiem dochodów z dzia ów specjalnych
produkcji rolnej, chyba e ustalenie przychodów jest wymagane dla celów okre lenia
dochodów wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4e;
2) przychodów z gospodarki le nej w rozumieniu ustawy o lasach;
3) przychodów wynikaj cych z czynno ci, które nie mog
skutecznej umowy;

by

przedmiotem prawnie

4) przychodów (dochodów) armatora opodatkowanych na zasadach wynikaj cych z ustawy z
dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tona owym (Dz. U. Nr 183, poz. 1353 oraz z 2008 r. Nr
209, poz. 1316), z zastrze eniem art. 9 ust. 1a.
2. Dzia alno ci rolnicz w rozumieniu ust. 1 pkt 1 jest dzia alno
polegaj ca na
wytwarzaniu produktów ro linnych lub zwierz cych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym)
z w asnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym równie produkcja materia u siewnego,
szkó karskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa,
szklarniowa i pod foli , produkcja ro lin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza,
hodowla i produkcja materia u zarodowego zwierz t, ptactwa i owadów u ytkowych,
produkcja zwierz ca typu przemys owo-fermowego oraz hodowla ryb, a tak e dzia alno , w
której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierz t i ro lin, w trakcie których
nast puje ich biologiczny wzrost, wynosz co najmniej:
1) miesi c – w przypadku ro lin,
2) 16 dni – w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego g si i kaczek,
3) 6 tygodni – w przypadku pozosta ego drobiu rze nego,
4) 2 miesi ce – w przypadku pozosta ych zwierz t
– licz c od dnia nabycia.
3. Dzia ami specjalnymi produkcji rolnej s : uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach
foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy ro lin „in vitro”, fermowa hodowla i chów
drobiu rze nego i nie nego, wyl garnie drobiu, hodowla i chów zwierz t futerkowych i
laboratoryjnych, hodowla d ownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników,
prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierz t poza gospodarstwem rolnym.
4. Ilekro w ustawie jest mowa o gospodarstwie rolnym, oznacza to gospodarstwo rolne w
rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym.
5. Nie stanowi dzia ów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierz t w
rozmiarach nieprzekraczaj cych wielko ci okre lonych w za czniku nr 2.
6. Je eli rozmiary dzia ów specjalnych produkcji rolnej przekraczaj wielko ci okre lone w
za czniku nr 2, opodatkowaniu podlegaj dochody uzyskane w roku podatkowym z ca ej
powierzchni upraw lub wszystkich jednostek produkcji.

Art. 3. [Nieograniczony obowi zek podatkowy] 1. Podatnicy, je eli maj siedzib lub
zarz d na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegaj obowi zkowi podatkowemu od
ca ci swoich dochodów, bez wzgl du na miejsce ich osi gania.
2. Podatnicy, je eli nie maj na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarz du,
podlegaj obowi zkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osi gaj na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 4. [Zasi g terytorialny] Za terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu ustawy,
uwa a si równie znajduj
si poza morzem terytorialnym wy czn stref ekonomiczn ,
w której Rzeczpospolita Polska na podstawie prawa wewn trznego i zgodnie z prawem
mi dzynarodowym wykonuje prawa odnosz ce si do badania i eksploatacji dna morskiego i
jego podglebia oraz ich zasobów naturalnych.
Art. 4a. [Definicje legalne] Ilekro w ustawie jest mowa o:
1) inwestycjach – oznacza to rodki trwa e w budowie w rozumieniu ustawy z dnia 29
wrze nia 1994 r. o rachunkowo ci (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241 i Nr
165, poz. 1316 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278), zwanej dalej „ustaw o rachunkowo ci”;
2) sk adnikach maj tkowych – oznacza to aktywa w rozumieniu ustawy o rachunkowo ci,
pomniejszone o przej te d ugi funkcjonalnie zwi zane z prowadzon dzia alno ci
gospodarcz zbywcy, o ile d ugi te nie zosta y uwzgl dnione w cenie nabycia, o której mowa
w art. 16g ust. 3;
3) przedsi biorstwie – oznacza to przedsi biorstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu
cywilnego;
4) zorganizowanej cz ci przedsi biorstwa – oznacza to organizacyjnie i finansowo
wyodr bniony w istniej cym przedsi biorstwie zespó sk adników materialnych i
niematerialnych, w tym zobowi zania, przeznaczonych do realizacji okre lonych zada
gospodarczych, który zarazem móg by stanowi niezale ne przedsi biorstwo samodzielnie
realizuj ce te zadania;
5) programie restrukturyzacji na podstawie odr bnych ustaw – oznacza to restrukturyzacj na
podstawie ustaw:
a) z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa w gla kamiennego do
funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i
zadaniach gmin górniczych (Dz. U. Nr 162, poz. 1112, z pó n. zm.) ,
b) z dnia 7 pa dziernika 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemys owego potencja u
obronnego i modernizacji technicznej Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 83,
poz. 932, z pó n. zm.),
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 wrze nia 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji
przedsi biorstwa pa stwowego „Polskie Koleje Pa stwowe” (Dz. U. Nr 84, poz. 948, z pó n.
zm.),
e) z dnia 24 sierpnia 2001 r. o restrukturyzacji hutnictwa elaza i stali (Dz. U. Nr 111, poz.
1196, z pó n. zm.),
f) z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zak adów
opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684, z pó n. zm.);
6) urz dzie skarbowym – rozumie si przez to urz d skarbowy, którym kieruje w
podatnika naczelnik urz du skarbowego;

ciwy dla

7) ustawie o podatku od towarów i us ug – oznacza to ustaw z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i us ug (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z pó n. zm.);
8) ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym – oznacza to ustaw z dnia 19 grudnia 2008 r.
o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100 oraz z 2010 r. Nr 106,
poz. 675);
9) (uchylony);
10) ma ym podatniku – oznacza to podatnika, u którego warto przychodu ze sprzeda y
(wraz z kwot nale nego podatku od towarów i us ug) nie przekroczy a w poprzednim roku
podatkowym wyra onej w z otych kwoty odpowiadaj cej równowarto ci 1 200 000 euro;
przeliczenia kwot wyra onych w euro dokonuje si wed ug redniego kursu euro og aszanego
przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzie roboczy pa dziernika poprzedniego roku
podatkowego, w zaokr gleniu do 1 000 z ;
11) zagranicznym zak adzie – oznacza to:
a) sta placówk , poprzez któr podmiot maj cy siedzib lub zarz d na terytorium jednego
pa stwa wykonuje ca kowicie lub cz ciowo dzia alno na terytorium innego pa stwa, a w
szczególno ci oddzia , przedstawicielstwo, biuro, fabryk , warsztat albo miejsce
wydobywania bogactw naturalnych,
b) plac budowy, budow , monta lub instalacj , prowadzone na terytorium jednego pa stwa
przez podmiot maj cy siedzib lub zarz d na terytorium innego pa stwa,
c) osob , która w imieniu i na rzecz podmiotu maj cego siedzib lub zarz d na terytorium
jednego pa stwa dzia a na terytorium innego pa stwa, je eli osoba ta ma pe nomocnictwo do
zawierania w jego imieniu umów i pe nomocnictwo to faktycznie wykonuje
– chyba e umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stron jest Rzeczpospolita
Polska, stanowi inaczej;
12) certyfikacie rezydencji – oznacza to za wiadczenie o miejscu siedziby podatnika dla
celów podatkowych wydane przez w ciwy organ administracji podatkowej pa stwa miejsca
siedziby podatnika;

13) ubezpieczycielu – rozumie si przez to zak ad ubezpiecze albo zak ad reasekuracji
prowadz cy dzia alno
na podstawie przepisów o dzia alno ci ubezpieczeniowej i
reasekuracyjnej;
14) spó ce nieb
dochodowego.

cej osob prawn – oznacza to spó

nieb

podatnikiem podatku

Art. 4b. (uchylony).
Art. 5. [Przychody] 1. Przychody z udzia u w spó ce nieb cej osob prawn , z
zastrze eniem art. 1 ust. 3, ze wspólnej w asno ci, wspólnego przedsi wzi cia, wspólnego
posiadania lub wspólnego u ytkowania rzeczy lub praw maj tkowych
czy si z
przychodami ka dego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udzia u w zysku
(udzia u). W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje si , e prawa do udzia u w
zysku (udzia u) s równe.
2. Zasady wyra one w ust. 1 stosuje si odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania
przychodów, wydatków niestanowi cych kosztów uzyskania przychodów, zwolnie i ulg
podatkowych oraz obni enia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku.
Art. 6. [Zwolnienia od podatku] 1. Zwalnia si od podatku:
1) Skarb Pa stwa;
2) Narodowy Bank Polski;
3) jednostki bud etowe;
4)40 pa stwowe fundusze celowe, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, pó n. zm.);
4a) Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej;
4b) wojewódzkie fundusze ochrony rodowiska i gospodarki wodnej;
5) przedsi biorstwa mi dzynarodowe i inne jednostki gospodarcze utworzone przez organ
administracji pa stwowej wspólnie z innymi pa stwami na podstawie porozumienia lub
umowy, chyba e porozumienia te lub umowy stanowi inaczej;
6) jednostki samorz du terytorialnego w zakresie dochodów okre lonych w przepisach
ustawy o dochodach jednostek samorz du terytorialnego;
7) Agencj Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
8) (uchylony);
9) Agencj Rynku Rolnego;
10) fundusze inwestycyjne dzia aj ce na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r.
o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z pó n. zm.);

10a) instytucje wspólnego inwestowania posiadaj ce siedzib w innym ni Rzeczpospolita
Polska pa stwie cz onkowskim Unii Europejskiej lub w innym pa stwie nale cym do
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które spe niaj cznie nast puj ce warunki:
a) podlegaj w pa stwie, w którym maj siedzib , opodatkowaniu podatkiem dochodowym
od ca ci swoich dochodów, bez wzgl du na miejsce ich osi gania,
b) wy cznym przedmiotem ich dzia alno ci jest zbiorowe lokowanie rodków pieni nych
zebranych w drodze publicznego oraz niepublicznego proponowania nabycia ich tytu ów
uczestnictwa w papiery warto ciowe, instrumenty rynku pieni nego i inne prawa maj tkowe,
c) prowadz swoj dzia alno
którym maj siedzib ,
d) ich dzia alno

na podstawie zezwolenia w

podlega nadzorowi w

ciwych w adz pa stwa, w

ciwych w adz pa stwa, w którym maj siedzib ,

e) posiadaj depozytariusza przechowuj cego aktywa tej instytucji;
11) fundusze emerytalne utworzone na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu
funduszy emerytalnych;
11a) podatników posiadaj cych siedzib w innym ni Rzeczpospolita Polska pa stwie
cz onkowskim Unii Europejskiej lub w innym pa stwie nale cym do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego prowadz cych program emerytalny, w zakresie dochodów zwi zanych z
gromadzeniem oszcz dno ci na cele emerytalne, którzy spe niaj
cznie nast puj ce
warunki:
a) podlegaj w pa stwie, w którym maj siedzib , opodatkowaniu podatkiem dochodowym
od ca ci swoich dochodów, bez wzgl du na miejsce ich osi gania,
b) prowadz swoj dzia alno
którym maj siedzib ,
c) ich dzia alno

na podstawie zezwolenia w

podlega nadzorowi w

ciwych w adz pa stwa, w

ciwych w adz pa stwa, w którym maj siedzib ,

d) posiadaj depozytariusza prowadz cego rejestr aktywów tych podatników,
e) przedmiotem ich dzia alno ci jest wy cznie gromadzenie rodków pieni nych i ich
lokowanie, z przeznaczeniem na wyp at uczestnikom programu emerytalnego po osi gni ciu
przez nich wieku emerytalnego;
12) Zak ad Ubezpiecze Spo ecznych, o którym mowa w ustawie z dnia 13 pa dziernika
1998 r. o systemie ubezpiecze spo ecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z pó n.
zm.);
13) Agencj Nieruchomo ci Rolnych;
14) (uchylony);
15) Agencj Rezerw Materia owych.

2. (uchylony).
3. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 10a i 11a, stosuje si pod warunkiem istnienia
podstawy prawnej, wynikaj cej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innej
ratyfikowanej umowy mi dzynarodowej, której stron jest Rzeczpospolita Polska, do
uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego pa stwa,
w którym podatnik ma siedzib .
Art. 7. [Przedmiot opodatkowania] 1. Przedmiotem opodatkowania podatkiem
dochodowym jest dochód bez wzgl du na rodzaj róde przychodów, z jakich dochód ten
zosta osi gni ty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania
jest przychód.
2. Dochodem jest, z zastrze eniem art. 10 i 11, nadwy ka sumy przychodów nad kosztami ich
uzyskania, osi gni ta w roku podatkowym; je eli koszty uzyskania przychodów przekraczaj
sum przychodów, ró nica jest strat .
3. Przy ustalaniu dochodu stanowi cego podstaw opodatkowania nie uwzgl dnia si :
1) przychodów ze róde przychodów po onych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
lub za granic , je eli dochody z tych róde nie podlegaj opodatkowaniu podatkiem
dochodowym albo s wolne od podatku;
2) przychodów wymienionych w art. 21 i 22, przy czym w przypadku podatników, o których
mowa w art. 3 ust. 2, prowadz cych dzia alno
poprzez po ony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zak ad uwzgl dnia si przychody wymienione w
art. 21, je eli zwi zane s z dzia alno ci zak adu;
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, prowadz cych dzia alno poprzez po ony na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zak ad uwzgl dnia si koszty uzyskania
przychodów wymienionych w art. 21, je eli przychody te zosta y uwzgl dnione przez
podatnika przy ustalaniu dochodu przypadaj cego na zagraniczny zak ad;
4) strat przedsi biorców przekszta canych, czonych, przejmowanych lub dzielonych – w
razie przekszta cenia formy prawnej, czenia lub podzia u przedsi biorców, z wyj tkiem
przekszta cenia spó ki kapita owej w inn spó kapita ow ;
5) strat przedsi biorstw pa stwowych przejmowanych lub nabywanych na podstawie
przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji;
6) strat instytucji kredytowej zwi zanych z dzia alno ci oddzia u tej instytucji, którego
sk adniki maj tkowe zosta y wniesione do spó ki tytu em wk adu niepieni nego na
utworzenie banku na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo
bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z pó n. zm.).
4. Przy ustalaniu straty nie uwzgl dnia si przychodów i kosztów uzyskania przychodów, o
których mowa w ust. 3, a w razie przekszta cenia formy prawnej, czenia lub podzia u
przedsi biorców, tak e straty przedsi biorców przekszta canych, czonych, przejmowanych
lub dzielonych, z wyj tkiem przekszta conych spó ek kapita owych w inne spó ki kapita owe.

4a. Przy ustalaniu straty nie uwzgl dnia si równie strat przedsi biorstw pa stwowych
przejmowanych lub nabywanych na podstawie przepisów o komercjalizacji i
prywatyzacji oraz strat instytucji kredytowej zwi zanych z dzia alno ci oddzia u tej
instytucji, którego sk adniki maj tkowe zosta y wniesione do spó ki tytu em wk adu
niepieni nego na utworzenie banku na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. – Prawo bankowe.
5. O wysoko straty, o której mowa w ust. 2, poniesionej w roku podatkowym mo na
obni
dochód w najbli szych kolejno po sobie nast puj cych pi ciu latach podatkowych, z
tym e wysoko obni enia w którymkolwiek z tych lat nie mo e przekroczy 50% kwoty tej
straty.
Art. 7a. [Opodatkowanie dochodu w grupach kapita owych] 1. W podatkowych grupach
kapita owych przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym, obliczanym zgodnie z
art. 19, jest osi gni ty w roku podatkowym dochód stanowi cy nadwy
sumy dochodów
wszystkich spó ek tworz cych grup nad sum ich strat. Je eli za rok podatkowy suma strat
przekracza sum dochodów spó ek, ró nica stanowi strat podatkowej grupy kapita owej.
Dochody i straty spó ek oblicza si zgodnie z art. 7 ust. 1–3.
2. Straty, o której mowa w ust. 1, poniesionej przez podatkow grup kapita ow nie pokrywa
si z dochodu poszczególnych spó ek w razie up ywu okresu obowi zywania umowy lub po
utracie statusu podatkowej grupy kapita owej, z przyczyn okre lonych w art. 1a ust. 10.
3. Z dochodu podatkowej grupy kapita owej nie pokrywa si strat spó ek wchodz cych w
sk ad grupy, poniesionych przez nie w okresie przed powstaniem grupy.
Art. 8. [Rok podatkowy] 1. Rokiem podatkowym, z zastrze eniem ust. 2, 2a, 3 i 6, jest rok
kalendarzowy, chyba e podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spó ki, albo w
innym dokumencie odpowiednio reguluj cym zasady ustrojowe innych podatników i
zawiadomi o tym w ciwego naczelnika urz du skarbowego; wówczas rokiem podatkowym
jest okres kolejnych dwunastu miesi cy kalendarzowych.
2. W przypadku podj cia po raz pierwszy dzia alno ci, pierwszy rok podatkowy trwa od dnia
rozpocz cia dzia alno ci do ko ca roku kalendarzowego albo do ostatniego dnia wybranego
roku podatkowego, nie d ej jednak ni dwana cie kolejnych miesi cy kalendarzowych.
2a. W przypadku podj cia po raz pierwszy dzia alno ci w drugiej po owie roku
kalendarzowego i wybrania roku podatkowego pokrywaj cego si z rokiem kalendarzowym,
pierwszy rok podatkowy mo e trwa od dnia rozpocz cia dzia alno ci do ko ca roku
kalendarzowego nast puj cego po roku, w którym rozpocz to dzia alno .
3. W razie zmiany roku podatkowego, za pierwszy po zmianie rok podatkowy uwa a si
okres od pierwszego miesi ca nast puj cego po zako czeniu poprzedniego roku podatkowego
do ko ca roku podatkowego nowo przyj tego. Okres ten nie mo e by krótszy ni dwana cie
i d szy ni dwadzie cia trzy kolejne miesi ce kalendarzowe.
4. Zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, nale y dokona najpó niej w terminie 30 dni,
licz c od dnia zako czenia ostatniego roku podatkowego.

5. Osoby prawne i jednostki organizacyjne, które nie by y dotychczas podatnikami w
rozumieniu ustawy, dokonuj zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od
dnia rozpocz cia dzia alno ci.
6. Je eli z odr bnych przepisów wynika obowi zek zamkni cia ksi g rachunkowych
(sporz dzenia bilansu) przed up ywem przyj tego przez podatnika roku podatkowego, za rok
podatkowy uwa a si okres od pierwszego dnia miesi ca nast puj cego po zako czeniu
poprzedniego roku podatkowego do dnia zamkni cia ksi g rachunkowych. W tym przypadku
za nast pny rok podatkowy uwa a si okres od dnia otwarcia ksi g rachunkowych do ko ca
przyj tego przez podatnika roku podatkowego.
7. Przepisy ust. 1–5 stosuje si odpowiednio do podatkowych grup kapita owych. Dla
poszczególnych spó ek tworz cych grup :
1) dzie poprzedzaj cy pocz tek roku podatkowego przyj tego przez grup
ko cz cym rok podatkowy tych spó ek;

jest dniem

2) dzie nast puj cy po dniu, w którym up yn okres obowi zywania umowy lub w którym
grupa utraci a status podatkowej grupy kapita owej, jest dniem rozpoczynaj cym rok
podatkowy tych spó ek.
Art. 9. [Ustalanie dochodu] 1. Podatnicy s obowi zani do prowadzenia ewidencji
rachunkowej, zgodnie z odr bnymi przepisami, w sposób zapewniaj cy okre lenie wysoko ci
dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysoko ci nale nego podatku za rok podatkowy,
a tak e do uwzgl dnienia w ewidencji rodków trwa ych oraz warto ci niematerialnych i
prawnych informacji niezb dnych do obliczenia wysoko ci odpisów amortyzacyjnych
zgodnie z przepisami art. 16a–16m.
1a. Podatnicy b cy armatorami w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku
tona owym prowadz cy dzia alno
opodatkowan podatkiem tona owym oraz inn
dzia alno opodatkowan podatkiem dochodowym, s obowi zani w ewidencji, o której
mowa w ust. 1, wyodr bni przychody i zwi zane z nimi koszty na poszczególne rodzaje
dzia alno ci podlegaj cej opodatkowaniu podatkiem tona owym i podatkiem dochodowym.
2. Je eli ustalenie dochodu (straty) w sposób okre lony w ust. 1 nie jest mo liwe, dochód
(strat ) ustala si w drodze oszacowania.
2a. W przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, obowi zanych do prowadzenia
ewidencji rachunkowej wymienionej w ust. 1, gdy okre lenie dochodu na ich podstawie nie
jest mo liwe, dochód okre la si w drodze oszacowania, z zastosowaniem wska nika dochodu
w stosunku do przychodu w wysoko ci:
1) 5% – z dzia alno ci w zakresie handlu hurtowego lub detalicznego;
2) 10% – z dzia alno ci budowlanej lub monta owej albo w zakresie us ug transportowych;
3) 60% – z dzia alno ci w zakresie po rednictwa, je eli wynagrodzenie jest okre lone w
formie prowizji;
4) 80% – z dzia alno ci w zakresie us ug adwokackich lub rzeczoznawstwa;

5) 20% – z pozosta ych róde przychodów.
2b. Przez dzia alno w zakresie handlu hurtowego lub detalicznego, o której mowa w ust. 2a
pkt 1, wykonywan na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których
mowa w art. 3 ust. 2, rozumie si odp atne zbycie towarów polskim odbiorcom bez wzgl du
na miejsce zawarcia umowy.
2c. Przepisów ust. 2a i 2b nie stosuje si , je eli umowa w sprawie zapobie enia podwójnemu
opodatkowaniu, której Rzeczpospolita Polska jest stron , zawarta z krajem, na terytorium
którego podatnik ma siedzib lub miejsce zamieszkania, stanowi inaczej.
3. Minister w ciwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporz dzenia, mo e
wprowadzi obowi zek dokonywania spisu z natury niektórych towarów w przypadku
zmiany ich ceny.
Art. 9a. [Dokumentacja podatkowa transakcji] 1. Podatnicy dokonuj cy transakcji z
podmiotami powi zanymi z tymi podatnikami – w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 – lub
transakcji, w zwi zku z którymi zap ata nale no ci wynikaj cych z takich transakcji
dokonywana jest bezpo rednio lub po rednio na rzecz podmiotu maj cego miejsce
zamieszkania, siedzib lub zarz d na terytorium lub w kraju stosuj cym szkodliw
konkurencj podatkow , s obowi zani do sporz dzenia dokumentacji podatkowej takiej
(takich) transakcji, obejmuj cej:
1) okre lenie funkcji, jakie spe nia b
yte aktywa i podejmowane ryzyko);

podmioty uczestnicz ce w transakcji (uwzgl dniaj c

2) okre lenie wszystkich przewidywanych kosztów zwi zanych z transakcj oraz form i
termin zap aty;
3) metod i sposób kalkulacji zysków oraz okre lenie ceny przedmiotu transakcji;
4) okre lenie strategii gospodarczej oraz innych dzia
w jej ramach – w przypadku gdy na
warto transakcji mia a wp yw strategia przyj ta przez podmiot;
5) wskazanie innych czynników – w przypadku gdy w celu okre lenia warto ci przedmiotu
transakcji przez podmioty uczestnicz ce w transakcji uwzgl dnione zosta y te inne czynniki;
6) okre lenie oczekiwanych przez podmiot obowi zany do sporz dzenia dokumentacji
korzy ci zwi zanych z uzyskaniem wiadcze – w przypadku umów dotycz cych wiadcze
(w tym us ug) o charakterze niematerialnym.
2. Obowi zek, o którym mowa w ust. 1, obejmuje transakcj lub transakcje mi dzy
podmiotami powi zanymi, w których czna kwota (lub jej równowarto ) wynikaj ca z
umowy lub rzeczywi cie zap acona w roku podatkowym czna kwota wymagalnych w roku
podatkowym wiadcze przekracza równowarto :
1) 100 000 euro – je eli warto transakcji nie przekracza 20% kapita u zak adowego,
okre lonego zgodnie z art. 16 ust. 7, albo

2) 30 000 euro – w przypadku wiadczenia us ug, sprzeda y lub udost pnienia warto ci
niematerialnych i prawnych, albo
3) 50 000 euro – w pozosta ych przypadkach.
3. Obowi zek sporz dzenia dokumentacji, o którym mowa w ust. 1, obejmuje równie
transakcj , w zwi zku z któr zap ata nale no ci wynikaj ca z takiej transakcji dokonywana
jest bezpo rednio lub po rednio na rzecz podmiotu maj cego miejsce zamieszkania, siedzib
lub zarz d na terytorium lub w kraju stosuj cym szkodliw konkurencj podatkow , je eli
czna kwota (lub jej równowarto ) wynikaj ca z umowy lub rzeczywi cie zap acona w roku
podatkowym czna kwota wymagalnych w roku podatkowym wiadcze przekracza
równowarto 20 000 euro.
4. Na
danie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnicy s
obowi zani do przed enia dokumentacji, o której mowa w ust. 1–3, w terminie 7 dni od
dnia dor czenia dania tej dokumentacji przez te organy.
5. Wyra one w euro wielko ci, o których mowa w ust. 2 i 3, przelicza si na walut polsk po
rednim kursie og aszanym przez Narodowy Bank Polski, obowi zuj cym w ostatnim dniu
roku podatkowego poprzedzaj cego rok podatkowy, w którym zosta a zawarta transakcja
obj ta obowi zkiem, o którym mowa w ust. 1.
5a. Przepisy ust. 1–5 stosuje si odpowiednio do podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2,
prowadz cych dzia alno
poprzez po ony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
zagraniczny zak ad.
6. Minister w ciwy do spraw finansów publicznych okre li, w drodze rozporz dzenia,
wykaz krajów i terytoriów, stosuj cych szkodliw konkurencj podatkow . Sporz dzaj c
wykaz krajów i terytoriów, minister w ciwy do spraw finansów publicznych uwzgl dnia w
szczególno ci tre
ustale w tym zakresie podj tych przez Organizacj Wspó pracy
Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
Art. 9b. [Ustalanie ró nic kursowych] 1. Podatnicy ustalaj ró nice kursowe na podstawie:
1) art. 15a, albo
2) przepisów o rachunkowo ci, pod warunkiem e w okresie, o którym mowa w ust. 3,
sporz dzane przez podatników sprawozdania finansowe b
badane przez podmioty
uprawnione do ich badania.
2. Podatnicy, którzy wybrali metod , o której mowa w ust. 1 pkt 2, zaliczaj odpowiednio do
przychodów lub kosztów uzyskania przychodów uj te w ksi gach rachunkowych ró nice
kursowe z tytu u transakcji walutowych i wynikaj ce z dokonanej wyceny sk adników
aktywów i pasywów wyra onych w walucie obcej, a tak e wyceny pozabilansowych pozycji
w walutach obcych. Wycena ta dla celów podatkowych powinna by dokonywana na ostatni
dzie ka dego miesi ca i na ostatni dzie roku podatkowego lub na ostatni dzie kwarta u i na
ostatni dzie roku podatkowego albo tylko na ostatni dzie roku podatkowego, z tym e
wybrany termin wyceny musi by stosowany przez pe ny rok podatkowy i nie mo e by
zmieniany.

3. W przypadku wyboru metody, o której mowa w ust. 1 pkt 2, podatnicy maj obowi zek
stosowa t metod przez okres nie krótszy ni trzy lata podatkowe, licz c od pocz tku roku
podatkowego, w którym zosta a przyj ta ta metoda, z tym e podatnicy maj obowi zek w
terminie do ko ca pierwszego miesi ca roku podatkowego, a w przypadku podatników
rozpoczynaj cych dzia alno – w terminie 30 dni od dnia jej rozpocz cia, zawiadomi w
formie pisemnej w ciwego naczelnika urz du skarbowego o wyborze tej metody.
4. W przypadku rezygnacji ze stosowania metody ustalania ró nic kursowych, o której mowa
w ust. 1 pkt 2, podatnicy s obowi zani zawiadomi w formie pisemnej w ciwego
naczelnika urz du skarbowego w terminie do ko ca roku podatkowego poprzedzaj cego rok
podatkowy, w którym zamierzaj zrezygnowa ze stosowania tej metody. Rezygnacja mo e
nast pi po up ywie okresu, o którym mowa w ust. 3.
5. W przypadku wyboru metody ustalania ró nic kursowych, o której mowa w ust. 1 pkt 2,
podatnicy na pierwszy dzie roku podatkowego, w którym zosta a wybrana ta metoda,
zaliczaj odpowiednio do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów naliczone ró nice
kursowe ustalone na podstawie przepisów o rachunkowo ci na ostatni dzie poprzedniego
roku podatkowego. Od pierwszego dnia roku podatkowego, w którym wybrali t metod ,
stosuj zasady, o których mowa w ust. 2.
6. W przypadku rezygnacji z metody ustalania ró nic kursowych, o której mowa w ust. 1 pkt
2, podatnicy:
1) zaliczaj na ostatni dzie roku podatkowego, w którym stosowali t metod , odpowiednio
do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów naliczone ró nice kursowe ustalone na
podstawie przepisów o rachunkowo ci;
2) od pierwszego dnia roku podatkowego, nast puj cego po roku, w którym stosowali t
metod , stosuj zasady, o których mowa w art. 15a, ustalaj c ró nice kursowe od dnia, o
którym mowa w pkt 1.
Art. 10. [Udzia w zyskach] 1. Dochodem (przychodem) z udzia u w zyskach osób prawnych,
z zastrze eniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego
udzia u (akcji), w tym tak e:
1) dochód z umorzenia udzia ów (akcji);
2) (uchylony);
3) warto

maj tku otrzymanego w zwi zku z likwidacj osoby prawnej;

4) dochód przeznaczony na podwy szenie kapita u zak adowego, a w spó dzielniach – dochód
przeznaczony na podwy szenie funduszu udzia owego oraz dochód stanowi cy równowarto
kwot przekazanych na ten kapita (fundusz) z innych kapita ów (funduszy) osoby prawnej;
5) w przypadku po czenia lub podzia u spó ek – dop aty w gotówce otrzymane przez
udzia owców (akcjonariuszy) spó ki przejmowanej, spó ek czonych lub dzielonych;
6) w przypadku podzia u spó ek, je eli maj tek przejmowany na skutek podzia u, a przy
podziale przez wydzielenie maj tek przejmowany na skutek podzia u lub maj tek pozostaj cy

w spó ce, nie stanowi zorganizowanej cz ci przedsi biorstwa – ustalona na dzie podzia u
nadwy ka nominalnej warto ci udzia ów (akcji) przydzielonych w spó ce przejmuj cej lub
nowo zawi zanej nad kosztami nabycia lub obj cia udzia ów (akcji) w spó ce dzielonej,
obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k albo art. 16 ust. 1 pkt 8; je eli podzia spó ki nast puje
przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest warto
lub kwota wydatków
poniesionych przez udzia owca (akcjonariusza) na obj cie lub nabycie udzia ów (akcji) w
spó ce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udzia owca warto
nominalna unicestwianych udzia ów (akcji) w spó ce dzielonej do warto ci nominalnej
udzia ów (akcji) przed podzia em;
7) zap ata, o której mowa w art. 12 ust. 4d;
8) warto niepodzielonych zysków w spó kach kapita owych w przypadku przekszta cenia
tych spó ek w spó ki osobowe; przychód okre la si na dzie przekszta cenia.
1a. Je eli osoba prawna uzyskuje przychody z dzia alno ci rolniczej oraz z innych róde
przychodów, czn kwot dochodu, o którym mowa w ust. 1, zmniejsza si o dochód z
dzia alno ci rolniczej, uzyskany za ten sam okres sprawozdawczy, z wyj tkiem dochodu z
dzia ów specjalnych produkcji rolnej. Gdy ustalenie dochodu zmniejszaj cego jego czn
kwot nie jest mo liwe, dochód ten ustala si w takim stosunku, w jakim pozostaj przychody
z dzia alno ci rolniczej, z wyj tkiem przychodów z dzia ów specjalnych produkcji rolnej, w
ogólnej kwocie przychodów.
1b. Przepisów ust. 1 pkt 1 i 2 nie stosuje si w przypadku umorzenia udzia ów (akcji)
obj tych za wk ad niepieni ny w postaci przedsi biorstwa lub jego zorganizowanej cz ci.
2. Przy po czeniu lub podziale spó ek kapita owych:
1) dla spó ki przejmuj cej lub nowo zawi zanej nie stanowi dochodu, o którym mowa w
ust. 1, nadwy ka warto ci otrzymanego przez spó
przejmuj
lub nowo zawi zan
maj tku spó ki przejmowanej lub dzielonej ponad nominaln warto udzia ów (akcji)
przyznanych udzia owcom (akcjonariuszom) spó ki przejmowanej lub dzielonej;
2) dla spó ki przejmuj cej, która posiada w kapitale zak adowym spó ki przejmowanej lub
dzielonej udzia w wysoko ci mniejszej ni 10%, dochód stanowi nadwy ka warto ci
przej tego maj tku odpowiadaj ca procentowemu udzia owi w kapitale zak adowym spó ki
przejmowanej lub dzielonej nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 15
ust. 1k lub art. 16 ust. 1 pkt 8; dochód ten okre la si na dzie wykre lenia spó ki
przejmowanej lub dzielonej z rejestru albo na dzie wydzielenia.
3. (uchylony).
4. Przepisów ust. 2 pkt 1 oraz art. 12 ust. 4 pkt 12 nie stosuje si w przypadkach, gdy
po czenie lub podzia spó ek nie s przeprowadzane z uzasadnionych przyczyn
ekonomicznych, lecz g ównym b
jednym z g ównych celów takiej operacji jest unikni cie
lub uchylenie si od opodatkowania.
5. Przepis ust. 2 ma zastosowanie wy cznie do spó ek b

cych podatnikami:

1) o których mowa w art. 3 ust. 1, przejmuj cych maj tek innych spó ek maj cych siedzib
lub zarz d na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo
2) o których mowa w art. 3 ust. 1, przejmuj cych maj tek spó ek podlegaj cych w pa stwie
cz onkowskim Unii Europejskiej lub w innym pa stwie nale cym do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego opodatkowaniu od ca ci swoich dochodów, bez wzgl du na miejsce ich
osi gania, albo
3) o których mowa w art. 3 ust. 2, podlegaj cych w pa stwie cz onkowskim Unii Europejskiej
lub w innym pa stwie nale cym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu
od ca ci swoich dochodów, bez wzgl du na miejsce ich osi gania, przejmuj cych maj tek
spó ek b cych podatnikami, o których mowa w art. 3 ust. 1.
6. Przepisy ust. 1–5 stosuje si odpowiednio do podmiotów wymienionych w za czniku nr 3
do ustawy.
Art. 11. [Powi zania] 1. Je eli:
1) podatnik podatku dochodowego maj cy siedzib (zarz d) lub miejsce zamieszkania na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej „podmiotem krajowym”, bierze udzia
bezpo rednio lub po rednio w zarz dzaniu przedsi biorstwem po onym za granic lub w
jego kontroli albo posiada udzia w kapitale tego przedsi biorstwa, albo
2) osoba fizyczna lub prawna maj ca miejsce zamieszkania albo siedzib (zarz d) za granic ,
zwana dalej „podmiotem zagranicznym”, bierze udzia bezpo rednio lub po rednio w
zarz dzaniu podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udzia w kapitale tego
podmiotu krajowego, albo
3) te same osoby prawne lub fizyczne równocze nie bezpo rednio lub po rednio bior udzia
w zarz dzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym lub w ich kontroli albo
posiadaj udzia w kapitale tych podmiotów
– i je eli w wyniku takich powi za zostan ustalone lub narzucone warunki ró ni ce si od
warunków, które ustali yby mi dzy sob niezale ne podmioty, i w wyniku tego podmiot nie
wykazuje dochodów albo wykazuje dochody ni sze od tych, jakich nale oby oczekiwa ,
gdyby wymienione powi zania nie istnia y – dochody danego podmiotu oraz nale ny podatek
okre la si bez uwzgl dnienia warunków wynikaj cych z tych powi za .
2. Dochody, o których mowa w ust. 1, okre la si w drodze oszacowania, stosuj c nast puj ce
metody:
1) porównywalnej ceny niekontrolowanej;
2) ceny odprzeda y;
3) rozs dnej mar y („koszt plus”).
3. Je eli nie jest mo liwe zastosowanie metod wymienionych w ust. 2, stosuje si metody
zysku transakcyjnego.

3a. W przypadku wydania przez w ciwy organ podatkowy, na podstawie przepisów
Ordynacji podatkowej, decyzji o uznaniu prawid owo ci wyboru i stosowania metody
ustalania ceny transakcyjnej mi dzy podmiotami powi zanymi, w zakresie okre lonym w tej
decyzji stosuje si metod w niej wskazan .
4. Przepisy ust. 1–3a stosuje si odpowiednio, gdy:
1) podmiot krajowy bierze udzia bezpo rednio lub po rednio w zarz dzaniu innym
podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udzia w kapitale innego podmiotu
krajowego, albo
2) te same osoby prawne lub fizyczne równocze nie bezpo rednio lub po rednio bior udzia
w zarz dzaniu podmiotami krajowymi lub w ich kontroli albo posiadaj udzia w kapitale
tych podmiotów.
4a. W przypadku gdy podmiot krajowy dokonuje transakcji z podmiotem maj cym miejsce
zamieszkania, siedzib lub zarz d na terytorium lub w kraju wymienionym w rozporz dzeniu,
o którym mowa w art. 9a ust. 6, a warunki ustalone w takiej transakcji odbiegaj od
warunków, jakie ustali yby mi dzy sob niezale ne podmioty, i w wyniku tego podmiot
krajowy nie wykazuje dochodów lub wykazuje dochody w zani onej wysoko ci – dochody
podmiotu krajowego okre la si w drodze oszacowania stosuj c metody wskazane w ust. 2 i 3
lub stosuje si odpowiednio art. 14.
5. Przepisy ust. 4 stosuje si równie do powi za o charakterze rodzinnym lub wynikaj cych
ze stosunku pracy albo maj tkowych pomi dzy podmiotami krajowymi lub osobami
pe ni cymi w tych podmiotach funkcje zarz dzaj ce lub kontrolne albo nadzorcze oraz je eli
którakolwiek osoba czy funkcje zarz dzaj ce lub kontrolne albo nadzorcze w tych
podmiotach.
5a. Posiadanie udzia u w kapitale innego podmiotu, o którym mowa w ust. 1 i 4, oznacza
sytuacj , w której dany podmiot bezpo rednio lub po rednio posiada w kapitale innego
podmiotu udzia nie mniejszy ni 5%.
5b. Okre laj c wielko udzia u po redniego, jaki podmiot posiada w kapitale innego
podmiotu, przyjmuje si zasad , e je eli jeden podmiot posiada w kapitale drugiego
podmiotu okre lony udzia , a ten drugi posiada taki sam udzia w kapitale innego podmiotu,
to pierwszy podmiot posiada udzia po redni w kapitale tego innego podmiotu w tej samej
wysoko ci; je eli warto ci te s ró ne, za wysoko udzia u po redniego przyjmuje si
warto ni sz .
6. Przez poj cie powi za rodzinnych, o których mowa w ust. 5, rozumie si ma
pokrewie stwo lub powinowactwo do drugiego stopnia.

stwo oraz

7. (uchylony).
7a. (uchylony).
8. Przepisy ust. 4 nie maj zastosowania w przypadku
tworz cymi podatkow grup kapita ow .

wiadcze

mi dzy spó kami

8a. Przepisy ust. 1–3 stosuje si odpowiednio przy okre laniu cz ci dochodu podatnika, o
którym mowa w art. 3 ust. 2, prowadz cego dzia alno poprzez po ony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zak ad, podlegaj cej przypisaniu temu zak adowi.
8b. Je eli dochody podatnika b cego podmiotem krajowym zostan przez administracj
podatkow innego pa stwa uznane za dochody powi zanego z podatnikiem podmiotu
zagranicznego i zaliczone do podlegaj cych opodatkowaniu dochodów tego podmiotu
zagranicznego, w celu wyeliminowania podwójnego opodatkowania dokonuje si korekty
dochodów podatnika b cego podmiotem krajowym, je eli przepisy w ciwych umów
mi dzynarodowych, których stron jest Rzeczpospolita Polska, tak korekt przewiduj .
8c. Korekta dochodów, o której mowa w ust. 8b, s y okre leniu dochodów podatnika
cego podmiotem krajowym, jakie by yby przez ten podmiot uzyskane, gdyby warunki
handlowe lub finansowe ustalone z podmiotem zagranicznym, o którym mowa w ust. 8b,
odpowiada y warunkom, jakie by yby uzgodnione mi dzy podmiotami niezale nymi.
8d. Przepisy ust. 8b i 8c stosuje si odpowiednio do podmiotu zagranicznego posiadaj cego
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zak ad, w zakresie dochodów
uzyskanych za po rednictwem tego zak adu i uwzgl dnionych w jego dochodach.
9. Minister w ciwy do spraw finansów publicznych okre li, w drodze rozporz dzenia,
sposób i tryb okre lania dochodów w drodze oszacowania oraz sposób i tryb eliminowania
podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsi biorstw powi zanych,
uwzgl dniaj c w szczególno ci wytyczne Organizacji Wspó pracy Gospodarczej i Rozwoju, a
tak e postanowienia Konwencji z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie eliminowania podwójnego
opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsi biorstw powi zanych oraz Kodeksu
post powania wspieraj cego skuteczne wykonanie Konwencji w sprawie unikania
podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsi biorstw powi zanych (Dz.
Urz. UE C 176 z 28.07.2006, str. 8–12).
Rozdzia 2
Przychody
Art. 12. [Przychody] 1. Przychodami, z zastrze eniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, s
szczególno ci:

w

1) otrzymane pieni dze, warto ci pieni ne, w tym równie ró nice kursowe;
2) warto otrzymanych nieodp atnie lub cz ciowo odp atnie rzeczy lub praw, a tak e
warto innych nieodp atnych lub cz ciowo odp atnych wiadcze , z wyj tkiem wiadcze
zwi zanych z u ywaniem rodków trwa ych otrzymanych przez samorz dowe zak ady
bud etowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz
spó ki u yteczno ci publicznej z wy cznym udzia em jednostek samorz du terytorialnego lub
ich zwi zków od Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub ich zwi zków w
nieodp atny zarz d lub u ywanie;
3) warto , z zastrze eniem ust. 4 pkt 8, umorzonych lub przedawnionych:

a) zobowi za , w tym z tytu u zaci gni tych po yczek (kredytów), z wyj tkiem umorzonych
po yczek z Funduszu Pracy,
b) rodków na rachunkach bankowych – w bankach;
4) warto zwróconych wierzytelno ci, które uprzednio, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 25 lub 43,
zosta y odpisane jako nie ci galne lub umorzone i zaliczone do kosztów uzyskania
przychodów;
4a) dla uczestników funduszy inwestycyjnych – otrzymane dochody funduszu, w przypadku
gdy statut przewiduje wyp acanie tych dochodów bez odkupywania jednostek uczestnictwa
albo wykupywania certyfikatów inwestycyjnych;
4b) dla zarz dców przedsi biorstw pa stwowych – wynagrodzenia z tytu u realizacji umowy
o zarz dzanie, w tym prawo do udzia u w zysku przedsi biorstwa;
4c) warto zwróconych wierzytelno ci wynikaj cych z umowy, o której mowa w art. 17f,
zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 17h;
4d) warto nale no ci umorzonych, przedawnionych lub odpisanych jako nie ci galne w tej
cz ci, od której dokonane odpisy aktualizuj ce zosta y uprzednio zaliczone do kosztów
uzyskania przychodów;
4e) równowarto odpisów aktualizuj cych warto nale no ci, uprzednio zaliczonych do
kosztów uzyskania przychodów, w przypadku ustania przyczyn, dla których dokonano tych
odpisów;
4f) w przypadku obni enia lub zwrotu podatku od towarów i us ug lub zwrotu podatku
akcyzowego zgodnie z odr bnymi przepisami – naliczony podatek od towarów i us ug lub
zwrócony podatek akcyzowy, w tej cz ci, w której podatek uprzednio zosta zaliczony do
kosztów uzyskania przychodów;
4g) kwota podatku od towarów i us ug:
a) nieuwzgl dniona w warto ci pocz tkowej rodków trwa ych oraz warto ci niematerialnych
i prawnych, podlegaj cych amortyzacji zgodnie z art. 16a–16m, lub
b) dotycz ca innych rzeczy lub praw nieb cych
niematerialnymi i prawnymi, o których mowa w lit. a

rodkami trwa ymi lub warto ciami

– w tej cz ci, w jakiej dokonano korekty powoduj cej zwi kszenie podatku odliczonego
zgodnie z art. 91 ustawy o podatku od towarów i us ug;
5) u ubezpieczycieli – kwota stanowi ca równowarto
zmniejszenia stanu rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych, utworzonych zgodnie z odr bnymi przepisami;
5a) równowarto rozwi zanych lub zmniejszonych rezerw, o których mowa w art. 16 ust. 1
pkt 27, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów;

5b) rodki zak adowego funduszu szkoleniowego, o którym mowa w art. 67 ustawy z dnia 20
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69,
poz. 415, z pó n. zm.), w cz ci uznanej za koszt uzyskania przychodów:
a) niewykorzystane w roku podatkowym, w którym zosta y wp acone do tego funduszu, lub w
ci gu roku podatkowego nast puj cego po tym roku,
b) wykorzystane niezgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy lub przepisami ustawy o agodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników
i przedsi biorców,
c) w przypadku likwidacji funduszu szkoleniowego;
5c) w centrach badawczo-rozwojowych, o których mowa w ustawie z dnia 30 maja 2008 r. o
niektórych formach wspierania dzia alno ci innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz. 730 oraz z
2010 r. Nr 75, poz. 473, Nr 96, poz. 620 i Nr 257, poz. 1726) – rodki funduszu
innowacyjno ci, o którym mowa w art. 21 tej ustawy:
a) niewykorzystane w roku podatkowym, w którym zosta y przekazane do tego funduszu, lub
w ci gu roku podatkowego nast puj cego 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 dzia alno ci innowacyjnej,
c) w przypadku utraty przez podatnika statusu centrum badawczo-rozwojowego;
6) w bankach – kwota stanowi ca równowarto :
a) rezerwy na ryzyko ogólne, utworzonej zgodnie z ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo
bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z pó n. zm.), rozwi zanej lub wykorzystanej w
inny sposób,
b) rozwi zanych lub zmniejszonych rezerw, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 26,
zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów, z zastrze eniem ust. 4 pkt 15 lit. b;
7) nominalna warto udzia ów (akcji) w spó ce kapita owej albo wk adów w spó dzielni
obj tych w zamian za wk ad niepieni ny w innej postaci ni przedsi biorstwo lub jego
zorganizowana cz ; przepisy art. 14 ust. 1–3 stosuje si odpowiednio;
8) wynagrodzenie podatnika otrzymane w wyniku umorzenia udzia ów (akcji) obj tych w
zamian za wk ad niepieni ny w postaci przedsi biorstwa lub jego zorganizowanej cz ci;
9) w spó ce podlegaj cej podzia owi, je eli maj tek przejmowany na skutek podzia u, a przy
podziale przez wydzielenie maj tek przejmowany na skutek podzia u lub maj tek pozostaj cy
w spó ce, nie stanowi zorganizowanej cz ci przedsi biorstwa – warto
rynkowa
sk adników maj tkowych przeniesionych na spó ki przejmuj ce lub nowo zawi zane ustalona
na dzie podzia u lub wydzielenia; przepisy art. 14 ust. 2 i 3 stosuje si odpowiednio;
10) przychody osi gni te w zwi zku ze zwrotem lub otrzymaniem po yczki (kredytu), je eli
po yczka (kredyt) by a waloryzowana kursem waluty obcej, w przypadku gdy:

a) po yczkodawca (kredytodawca) otrzymuje rodki pieni ne stanowi ce sp at kapita u w
wysoko ci wy szej od kwoty udzielonej po yczki (kredytu) – w wysoko ci ró nicy pomi dzy
kwot zwróconego kapita u a kwot udzielonej po yczki (kredytu),
b) po yczkobiorca (kredytobiorca) zwraca tytu em sp aty po yczki (kredytu) rodki pieni ne
stanowi ce sp at kapita u w wysoko ci ni szej od kwoty otrzymanej po yczki (kredytu) – w
wysoko ci ró nicy pomi dzy kwot otrzymanej po yczki (kredytu) a kwot zwróconego
kapita u.
1a. W razie zwrotu cz ci wierzytelno ci, o których mowa w ust. 1 pkt 4, przychód ustala si
proporcjonalnie do udzia u zwróconej cz ci wierzytelno ci w jej ogólnej kwocie.
1b. Przychód okre lony w ust. 1 pkt 7 powstaje w dniu:
1) zarejestrowania spó ki kapita owej albo
2) wpisu do rejestru podwy szenia kapita u zak adowego spó ki kapita owej, albo
3) wydania dokumentów akcji, je eli obj cie akcji zwi zane jest z warunkowym
podwy szeniem kapita u zak adowego.
2. Przychody w walutach obcych przelicza si na z ote wed ug kursu redniego og aszanego
przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzaj cego dzie uzyskania
przychodu.
2a. (uchylony).
3. Za przychody zwi zane z dzia alno ci gospodarcz i z dzia ami specjalnymi produkcji
rolnej, osi gni te w roku podatkowym, uwa a si tak e nale ne przychody, cho by nie
zosta y jeszcze faktycznie otrzymane, po wy czeniu warto ci zwróconych towarów,
udzielonych bonifikat i skont.
3a. Za dat powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uwa a si , z zastrze eniem
ust. 3c–3e, dzie wydania rzeczy, zbycia prawa maj tkowego lub wykonania us ugi albo
cz ciowego wykonania us ugi, nie pó niej ni dzie :
1) wystawienia faktury albo
2) uregulowania nale no ci.
3b. (uchylony).
3c. Je eli strony ustal , i us uga jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za dat
powstania przychodu uznaje si ostatni dzie okresu rozliczeniowego okre lonego w umowie
lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej ni raz w roku.
3d. Przepis ust. 3c stosuje si odpowiednio do dostawy energii elektrycznej, cieplnej oraz
gazu przewodowego.

3e. W przypadku otrzymania przychodu, o którym mowa w ust. 3, do którego nie stosuje si
ust. 3a, 3c i 3d, za dat powstania przychodu uznaje si dzie otrzymania zap aty.
4. Do przychodów nie zalicza si :
1) pobranych wp at lub zarachowanych nale no ci na poczet dostaw towarów i us ug, które
zostan wykonane w nast pnych okresach sprawozdawczych, a tak e otrzymanych lub
zwróconych po yczek (kredytów), z wyj tkiem skapitalizowanych odsetek od tych po yczek
(kredytów);
2) kwot naliczonych, lecz nieotrzymanych odsetek od nale no ci, w tym równie
udzielonych po yczek (kredytów);

od

3) zwróconych udzia ów lub wk adów w spó dzielni, umorzenia udzia ów lub akcji w spó ce,
w tym kwot otrzymanych z odp atnego zbycia udzia ów (akcji) na rzecz spó ki w celu
umorzenia tych udzia ów (akcji) oraz warto ci maj tku otrzymanego w zwi zku z likwidacj
osoby prawnej – w cz ci stanowi cej koszt ich nabycia b
obj cia, a tak e zwróconych
udzia owcom (akcjonariuszom) dop at wniesionych do spó ki zgodnie z odr bnymi
przepisami – w wysoko ci okre lonej w z otych na dzie ich faktycznego wniesienia;
3a) rodków pieni nych otrzymanych przez wspólnika spó ki nieb
tytu u:

cej osob prawn z

a) likwidacji takiej spó ki,
b) wyst pienia z takiej spó ki, w cz ci odpowiadaj cej wydatkom na nabycie lub obj cie
prawa do udzia ów w takiej spó ce i uzyskanej przed wyst pieniem przez wspólnika
nadwy ce przychodów nad kosztami ich uzyskania, o których mowa w art. 5, pomniejszonej
o wyp aty dokonane z tytu u udzia u w takiej spó ce;
3b) warto ci innych ni wymienione w pkt 3a sk adników maj tku otrzymanych przez
wspólnika spó ki nieb cej osob prawn z tytu u wyst pienia z takiej spó ki lub z tytu u jej
likwidacji; przychodem jest jednak w przypadku odp atnego zbycia tych sk adników maj tku
ich warto wyra ona w cenie, za któr wspólnik je zbywa – art. 14 ust. 1–3 stosuje si
odpowiednio;
3c) przychodów z tytu u przeniesienia w asno ci sk adników maj tku b cych przedmiotem
wk adu niepieni nego (aportu) wnoszonych do spó ki nieb cej osob prawn , w tym
wnoszonych do takiej spó ki sk adników maj tku otrzymanych przez podatnika w nast pstwie
likwidacji spó ki nieb cej osob prawn b
wyst pienia z takiej spó ki;
4) przychodów otrzymanych na utworzenie lub powi kszenie kapita u zak adowego, funduszu
udzia owego albo funduszu za ycielskiego, albo funduszu statutowego w banku
pa stwowym, albo funduszu organizacyjnego ubezpieczyciela;
4a) przychodów otrzymywanych przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych z tytu u
zapisów na jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne;
5) przychodów, które w rozumieniu przepisów o zak adowym funduszu wiadcze socjalnych
zwi kszaj ten fundusz;

6) zwróconych, umorzonych lub zaniechanych podatków i op at stanowi cych dochody
bud etu pa stwa albo bud etów jednostek samorz du terytorialnego, niezaliczonych do
kosztów uzyskania przychodów;
6a) zwróconych innych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów;
6b) zwróconych, umorzonych lub zaniechanych wp at dokonywanych na Pa stwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepe nosprawnych na podstawie odr bnych przepisów, niezaliczonych do
kosztów uzyskania przychodów;
7) odsetek otrzymanych w zwi zku ze zwrotem nadp aconych zobowi za podatkowych i
innych nale no ci bud etowych, a tak e oprocentowania zwrotu ró nicy podatku od towarów
i us ug, w rozumieniu odr bnych przepisów;
8) kwot stanowi cych równowarto umorzonych zobowi za , w tym tak e z tytu u po yczek
(kredytów), je eli umorzenie zobowi za jest zwi zane z:
a) bankowym post powaniem ugodowym w rozumieniu przepisów o restrukturyzacji
finansowej przedsi biorstw i banków lub
b) post powaniem upad ciowym z mo liwo ci zawarcia uk adu w rozumieniu przepisów
prawa upad ciowego i naprawczego, lub
c) realizacj programu restrukturyzacji na podstawie odr bnych ustaw;
9) nale nego podatku od towarów i us ug;
10) zwróconej, na podstawie odr bnych przepisów, ró nicy podatku od towarów i us ug;
10a) zwolnionych od wp at nale no ci z tytu u podatku od towarów i us ug w rozumieniu
przepisów o podatku od towarów i us ug;
11) dop at wnoszonych do spó ki, je eli ich wniesienie nast puje w trybie i na zasadach
okre lonych w odr bnych przepisach, kwot i warto ci stanowi cych nadwy
ponad warto
nominaln udzia ów (akcji), otrzymanych przy ich wydaniu i przekazanych na kapita
zapasowy, oraz w spó dzielniach i ich zwi zkach – warto ci wpisowego, przeznaczonych na
fundusz zasobowy;
12) w przypadku po czenia lub podzia u spó ek kapita owych, z zastrze eniem art. 10 ust. 1
pkt 6, przychodu udzia owca (akcjonariusza) spó ki przejmowanej lub dzielonej stanowi cego
warto nominaln udzia ów (akcji) przydzielonych przez spó
przejmuj
lub nowo
zawi zan ;
13) przychodów z odp atnego zbycia na podstawie umowy przew aszczenia w celu
zabezpieczenia wierzytelno ci, w tym po yczki lub kredytu – do czasu ostatecznego
przeniesienia w asno ci przedmiotu umowy;
14) warto ci otrzymanych nieodp atnie lub cz ciowo odp atnie rzeczy lub praw, a tak e
warto ci innych nieodp atnych lub cz ciowo odp atnych wiadcze finansowanych lub
wspó finansowanych ze rodków bud etu pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego, ze

rodków agencji rz dowych, agencji wykonawczych lub ze rodków pochodz cych od
rz dów pa stw obcych, organizacji mi dzynarodowych lub mi dzynarodowych instytucji
finansowych, w ramach rz dowych programów;
15) w bankach:
a) nominalnej warto ci akcji (udzia ów) przedsi biorców obj tych programem
restrukturyzacji realizowanym na podstawie odr bnych ustaw, obj tych za wierzytelno ci z
tytu u kredytów (po yczek) udzielonych tym przedsi biorcom, na które utworzono rezerwy
zaliczone uprzednio do kosztów uzyskania przychodów; w przypadku odp atnego zbycia tych
akcji (udzia ów) nie ustala si kosztów uzyskania przychodów,
b) rezerw zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, rozwi zanych lub zmniejszonych
w wyniku zamiany wierzytelno ci z tytu u kredytów (po yczek) na akcje (udzia y)
przedsi biorców obj tych programem restrukturyzacji na podstawie odr bnych ustaw,
c) przychodów ze zbycia funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy
inwestycyjnych tworz cemu fundusz sekurytyzacyjny wierzytelno ci z tytu u kredytów
(po yczek) – do wysoko ci niesp aconej cz ci udzielonych kredytów (po yczek);
16) warto ci wiadcze wolontariuszy, udzielanych na zasadach okre lonych w przepisach o
dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie;
17) kwot odpowiadaj cych warto ci nieruchomo ci pozostawionych poza obecnymi
granicami pa stwa polskiego w cz ci zaliczonej na podstawie odr bnych przepisów na
poczet ceny sprzeda y albo op at z tytu u u ytkowania wieczystego nieruchomo ci Skarbu
Pa stwa;
18) warto ci nieodp atnie otrzymanych rzeczy lub praw, b cych 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 spó , o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o partnerstwie
publiczno-prywatnym;
19) nominalnej warto ci udzia ów (akcji) obj tych w zamian za wk ad niepieni ny, którego
przedmiotem s rodki trwa e lub warto ci niematerialne i prawne, o których mowa w
art. 16a–16c, wniesiony przez podmiot publiczny, o którym mowa w ustawie o partnerstwie
publiczno-prywatnym, do spó ki, o której mowa w art. 14 ust. 1 tej ustawy;
20) przychodów z tytu u umorzenia jednostek uczestnictwa subfunduszu funduszu
inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami, w przypadku zamiany jednostek
uczestnictwa subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu tego samego
funduszu inwestycyjnego, dokonanej zgodnie z ustaw z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach
inwestycyjnych.
4a. (uchylony).
4b. W przypadku umowy najmu lub dzier awy rzeczy albo praw maj tkowych oraz umów o
podobnym charakterze, je eli wynajmuj cy lub wydzier awiaj cy przeniós na rzecz osoby
trzeciej wierzytelno ci z tytu u op at wynikaj cych z takich umów, a umowy te mi dzy

stronami nie wygasaj , do przychodów wynajmuj cego lub wydzier awiaj cego nie zalicza
si kwot wyp aconych przez osob trzeci z tytu u przeniesienia wierzytelno ci. Op aty
ponoszone przez najemc lub dzier awc na rzecz osoby trzeciej stanowi przychód
wynajmuj cego lub wydzier awiaj cego w dniu wymagalno ci zap aty.
4c. W przypadku odp atnego zbycia po yczonych papierów warto ciowych, na zasadach
okre lonych w odr bnych przepisach (sprzeda krótka), przychód ustala si na dzie zwrotu
po yczonych papierów warto ciowych lub na dzie , w którym mia nast pi zwrot tych
papierów warto ciowych zgodnie z zawart umow po yczki.
4d. Je eli spó ka nabywa od udzia owców (akcjonariuszy) innej spó ki udzia y (akcje) tej
innej spó ki oraz w zamian za udzia y (akcje) tej innej spó ki przekazuje udzia owcom
(akcjonariuszom) tej innej spó ki w asne udzia y (akcje) albo w zamian za udzia y (akcje) tej
innej spó ki przekazuje udzia owcom (akcjonariuszom) tej innej spó ki w asne udzia y (akcje)
wraz z zap at w gotówce w wysoko ci nie wy szej ni 10% warto ci nominalnej w asnych
udzia ów (akcji), a w przypadku braku warto ci nominalnej – warto ci rynkowej tych
udzia ów (akcji), oraz je eli w wyniku nabycia:
1) spó ka nabywaj ca uzyska bezwzgl dn wi kszo
(akcje) s nabywane, albo

praw g osu w spó ce, której udzia y

2) spó ka nabywaj ca, posiadaj ca bezwzgl dn wi kszo praw g osu w spó ce, której
udzia y (akcje) s nabywane, zwi ksza ilo udzia ów (akcji) w tej spó ce
– do przychodów nie zalicza si warto ci udzia ów (akcji) przekazanych udzia owcom
(akcjonariuszom) tej innej spó ki oraz warto ci udzia ów (akcji) nabytych przez spó , pod
warunkiem e podmioty bior ce udzia w tej transakcji podlegaj w pa stwie cz onkowskim
Unii Europejskiej lub innym pa stwie nale cym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego
opodatkowaniu od ca ci swoich dochodów bez wzgl du na miejsce ich osi gni cia
(wymiana udzia ów).
4e. Zasady wymienione w ust. 4 pkt 15 lit. c nie maj zastosowania do przychodów ze zbycia
wierzytelno ci w cz ci dotycz cej odsetek, w tym odsetek skapitalizowanych od kredytów
(po yczek).
5. Warto otrzymanych nieodp atnie rzeczy lub praw okre la si na podstawie cen
rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z
uwzgl dnieniem w szczególno ci ich stanu i stopnia zu ycia oraz czasu i miejsca ich
uzyskania.
5a. Warto ci rzeczy lub praw cz ciowo odp atnych stanowi
przychód podatnika jest
ró nica mi dzy warto ci tych rzeczy lub praw, ustalon wed ug zasad okre lonych w ust. 5, a
odp atno ci ponoszon przez podatnika. Przepis art. 14 ust. 3 stosuje si odpowiednio.
6. Warto

nieodp atnych wiadcze ustala si :

1) je eli przedmiotem wiadcze s us ugi wchodz ce w zakres dzia alno ci gospodarczej
dokonuj cego wiadczenia – wed ug cen stosowanych wobec innych odbiorców;
2) je eli przedmiotem wiadcze s us ugi zakupione – wed ug cen zakupu;

3) je eli przedmiotem wiadcze jest udost pnienie lokalu – w wysoko ci równowarto ci
czynszu, jaki przys ugiwa by w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu;
4) w pozosta ych przypadkach – na podstawie cen rynkowych stosowanych przy wiadczeniu
us ug lub udost pnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzgl dnieniem w
szczególno ci ich stanu i stopnia zu ycia oraz czasu i miejsca udost pnienia.
6a. Warto ci wiadcze cz ciowo odp atnych stanowi
przychód podatnika jest ró nica
mi dzy warto ci tych wiadcze , ustalon wed ug zasad okre lonych w ust. 6, a odp atno ci
ponoszon przez podatnika. Przepis art. 14 ust. 3 stosuje si odpowiednio.
7. (uchylony).
8. (uchylony).
9. Przepisu ust. 4 pkt 15 lit. c nie stosuje si do otrzymanych kwot sp at kredytów (po yczek),
nieprzekazanych funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy inwestycyjnych
tworz cemu fundusz sekurytyzacyjny – po up ywie 5 dni roboczych od dnia wymagalno ci
ich przekazania.
10. Przepis ust. 1 pkt 4g stosuje si odpowiednio w przypadku zmiany prawa do obni enia
kwoty podatku nale nego o kwot podatku naliczonego, o której mowa w art. 91 ust. 7
ustawy o podatku od towarów i us ug.
11. W przypadku gdy spó ka nabywaj ca lub spó ka, której udzia y (akcje) s nabywane, nie
jest podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 1, przepis ust. 4d stosuje si , je eli jest ona
podmiotem wymienionym w za czniku nr 3 do ustawy lub spó maj
siedzib lub zarz d
w innym ni pa stwo cz onkowskie Unii Europejskiej pa stwie nale cym do Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.
Art. 13. (uchylony).
Art. 14. [Sprzeda nieruchomo ci i praw maj tkowych] 1. Przychodem z odp atnego
zbycia rzeczy lub praw maj tkowych, z zastrze eniem ust. 4 i 5, jest ich warto wyra ona w
cenie okre lonej w umowie. Je eli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega
od warto ci rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten okre la organ podatkowy w
wysoko ci warto ci rynkowej.
2. Warto rynkow , o której mowa w ust. 1, rzeczy lub praw maj tkowych okre la si na
podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju
i gatunku, z uwzgl dnieniem w szczególno ci ich stanu i stopnia zu ycia oraz czasu i miejsca
odp atnego zbycia.
3. Je eli warto wyra ona w cenie okre lonej w umowie znacznie odbiega od warto ci
rynkowej tych rzeczy lub praw, organ podatkowy wezwie strony umowy do zmiany tej
warto ci lub wskazania przyczyn uzasadniaj cych podanie ceny znacznie odbiegaj cej od
warto ci rynkowej. W razie nieudzielenia odpowiedzi, niedokonania zmiany warto ci lub
niewskazania przyczyn, które uzasadniaj podanie ceny znacznie odbiegaj cej od warto ci
rynkowej, organ podatkowy okre li warto z uwzgl dnieniem opinii bieg ego lub bieg ych.

Je eli warto okre lona w ten sposób odbiega co najmniej o 33% od warto ci wyra onej w
cenie, koszty opinii bieg ego lub bieg ych ponosi zbywaj cy.
4. Przepisy art. 12 ust. 4 pkt 7, 9 i 10 stosuje si odpowiednio.
5. (uchylony).
Rozdzia 3
Koszty uzyskania przychodów
Art. 15. [Koszty] 1. Kosztami uzyskania przychodów s koszty poniesione w celu osi gni cia
przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia ród a przychodów, z wyj tkiem kosztów
wymienionych w art. 16 ust. 1. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza si na z ote
wed ug kursu redniego og aszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia
roboczego poprzedzaj cego dzie poniesienia kosztu.
1a. (uchylony).
1b. U ubezpieczycieli kosztem uzyskania przychodów za rok podatkowy s koszty ustalone
zgodnie z ust. 1, a tak e:
1) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe utworzone zgodnie z odr bnymi przepisami – do
wysoko ci stanowi cej przyrost tych rezerw na koniec roku podatkowego w stosunku do ich
stanu na pocz tek roku; przy ustalaniu zaliczek, o których mowa w art. 25, kosztem uzyskania
przychodu jest przyrost stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na koniec okresu, za
który wp acana jest zaliczka, w stosunku do stanu tych rezerw na pocz tek roku
podatkowego;
2) odpisy na fundusz prewencyjny w wysoko ci okre lonej w odr bnych przepisach, je eli
równowarto odpisów zwi kszy rodki funduszu;
3) (uchylony).
1c. (uchylony).
1d. Kosztami uzyskania przychodów s równie wydatki poniesione przez pracodawc na
zapewnienie prawid owej realizacji pracowniczego programu emerytalnego w rozumieniu
przepisów o pracowniczych programach emerytalnych.
1e. W powszechnych towarzystwach emerytalnych kosztem uzyskania przychodów w roku
podatkowym s koszty ustalone zgodnie z ust. 1, a tak e:
1) wydatki poniesione na pokrycie kosztów dzia alno ci otwartego funduszu emerytalnego;
2) kwoty przekazane na rachunek rezerwowy otwartego funduszu emerytalnego;
3) wydatki poniesione na pokrycie niedoboru w otwartym funduszu emerytalnym, je eli
rodki zgromadzone na rachunku rezerwowym tego funduszu s niewystarczaj ce na pokrycie
tego niedoboru;

4) wp aty dokonane na Fundusz Gwarancyjny, o których mowa w ustawie z dnia 28 sierpnia
1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz.
189, Nr 127, poz. 858 i Nr 182, poz. 1228) – do wysoko ci okre lonej w odr bnych
przepisach;
5) op aty pobierane przez Komisj
wymienionej w pkt 4.

Nadzoru Finansowego, o których mowa w ustawie

1f. W pracowniczych towarzystwach emerytalnych kosztem uzyskania przychodów w roku
podatkowym s koszty ustalone zgodnie z ust. 1, a tak e:
1) wydatki poniesione na pokrycie kosztów dzia alno ci pracowniczego
emerytalnego;
2) op aty pobierane przez Komisj
wymienionej w ust. 1e pkt 4.

funduszu

Nadzoru Finansowego, o których mowa w ustawie

1g. U pracodawców b cych akcjonariuszami pracowniczego towarzystwa emerytalnego
kosztem uzyskania przychodów w roku podatkowym s koszty ustalone zgodnie z ust. 1, a
tak e:
1) wydatki poniesione na pokrycie kosztów dzia alno ci pracowniczego towarzystwa
emerytalnego;
2) op aty pobierane przez Komisj
wymienionej w ust. 1e pkt 4.

Nadzoru Finansowego, o których mowa w ustawie

1h. W bankach kosztem uzyskania przychodów s tak e:
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 tworz cemu fundusz sekurytyzacyjny wierzytelno ci z tytu u kredytów
(po yczek), stanowi ca ró nic pomi dzy kwot uzyskan ze zbycia a warto ci
wierzytelno ci z tytu u kredytów (po yczek) – do wysoko ci uprzednio utworzonej na t
cz
wierzytelno ci rezerwy zaliczonej do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z
niniejsz ustaw ;
3) przekazane funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy inwestycyjnych
tworz cemu fundusz sekurytyzacyjny:
a) po ytki z sekurytyzowanych wierzytelno ci,
b) kwoty g ówne z sekurytyzowanych wierzytelno ci,
c) kwoty uzyskane z tytu u realizacji zabezpiecze sekurytyzowanych wierzytelno ci
– obj te umow o subpartycypacj .

1i. W przypadku odp atnego zbycia nieodp atnie lub cz ciowo odp atnie nabytych rzeczy lub
praw, a tak e innych nieodp atnie lub cz ciowo odp atnie nabytych wiadcze , w zwi zku z
którymi, stosownie do art. 12 ust. 5–6a, okre lony zosta przychód, kosztem uzyskania
przychodów z ich odp atnego zbycia, z uwzgl dnieniem aktualizacji zgodnie z odr bnymi
przepisami, jest:
1) warto

przychodu okre lonego w art. 12 ust. 5 i 6 albo

2) warto przychodu, okre lonego w art. 12 ust. 5a i 6a, powi kszona o wydatki na nabycie
cz ciowo odp atnych rzeczy lub praw albo innych wiadcze
– pomniejszona o sum odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1.
1j. W przypadku obj cia udzia ów (akcji) w spó ce albo wk adów w spó dzielni w zamian za
wk ad niepieni ny w innej postaci ni przedsi biorstwo lub jego zorganizowana cz
– na
dzie obj cia tych udzia ów (akcji), wk adów – ustala si koszt uzyskania przychodu, o
którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7, w wysoko ci:
1) warto ci pocz tkowej przedmiotu wk adu, zaktualizowanej zgodnie z odr bnymi
przepisami, pomniejszonej o dokonan przed wniesieniem tego wk adu sum odpisów
amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, je eli przedmiotem wk adu
niepieni nego s rodki trwa e lub warto ci niematerialne i prawne;
2) warto ci:
a) nominalnej wnoszonych w formie wk adu niepieni nego udzia ów (akcji) w spó ce albo
wk adów w spó dzielni, w przypadku gdy zosta y obj te w zamian za wk ad niepieni ny w
innej postaci ni przedsi biorstwo lub jego zorganizowana cz ,
b) okre lonej zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8, w przypadku gdy udzia y (akcje) w spó ce albo
wk ady w spó dzielni, które s wnoszone w formie wk adu niepieni nego, nie zosta y obj te
w zamian za wk ad niepieni ny,
c) okre lonej zgodnie z ust. 1k, w przypadku gdy udzia y (akcje) w spó ce albo wk ady w
spó dzielni, które s wnoszone w formie wk adu niepieni nego, zosta y obj te w zamian za
wk ad niepieni ny w postaci przedsi biorstwa lub jego zorganizowanej cz ci
– je eli przedmiotem wk adu niepieni nego s udzia y (akcje) w spó ce albo wk ady w
spó dzielni;
3) faktycznie poniesionych, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, wydatków na
nabycie innych ni wymienione w pkt 1 i 2 sk adników maj tku podatnika – je eli
przedmiotem wk adu s te inne sk adniki;
4) wydatków na nabycie lub wytworzenie sk adnika maj tku, niezaliczonych do kosztów
uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie lub warto ci pocz tkowej takiego sk adnika
maj tku pomniejszonej o sum dokonanych od tego sk adnika odpisów amortyzacyjnych –
je eli sk adnik ten zosta otrzymany przez podatnika w zwi zku z likwidacj spó ki
nieb cej osob prawn lub wyst pieniem z takiej spó ki.

1k. W przypadku odp atnego zbycia udzia ów (akcji) w spó ce albo wk adów w spó dzielni
obj tych w zamian za wk ad niepieni ny, na dzie zbycia tych udzia ów (akcji), wk adów,
koszt uzyskania przychodów ustala si w wysoko ci:
1) nominalnej warto ci obj tych udzia ów (akcji), wk adów z dnia ich obj cia – je eli te
udzia y (akcje), wk ady zosta y obj te w zamian za wk ad niepieni ny w innej postaci ni
przedsi biorstwo lub jego zorganizowana cz ;
1a) warto ci pocz tkowej sk adnika maj tkowego, o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o
partnerstwie publiczno-prywatnym, b cego przedmiotem wk adu w asnego, o którym
mowa w art. 2 pkt 5 tej ustawy, zaktualizowanej zgodnie z odr bnymi przepisami,
pomniejszonej o dokonan przed wniesieniem tego wk adu sum odpisów amortyzacyjnych, o
których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, a w przypadku wniesienia gruntów lub prawa
wieczystego u ytkowania gruntów warto ci równej wydatkom poniesionym na ich nabycie;
2) przyj tej dla celów podatkowych warto ci sk adników przedsi biorstwa lub jego
zorganizowanej cz ci, wynikaj cej z ewidencji, o których mowa w art. 9 ust. 1, okre lonej na
dzie obj cia tych udzia ów (akcji), wk adów, nie wy szej jednak ni ich warto nominalna z
dnia obj cia.
1l. W przypadku umorzenia udzia ów (akcji) obj tych w zamian za wk ad niepieni ny albo
ich zbycia na rzecz spó ki w celu ich umorzenia, do ustalenia kosztu, o którym mowa w
art. 12 ust. 4 pkt 3, przepisy ust. 1k stosuje si odpowiednio.
. Kosztami uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9, s wydatki,
zaktualizowane zgodnie z odr bnymi przepisami, pomniejszone o sum odpisów
amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, poniesione na nabycie sk adników
maj tkowych przeniesionych na spó ki przejmuj ce lub nowo zawi zane.
1m. W przypadku odp atnego zbycia udzia ów (akcji) obj tych w wyniku podzia u, o którym
mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, kosztem uzyskania przychodu z odp atnego zbycia udzia ów
(akcji) w spó ce przejmuj cej lub nowo zawi zanej jest ich warto nominalna ustalona na
dzie zarejestrowania podwy szenia kapita u zak adowego spó ki przejmuj cej albo na dzie
zarejestrowania spó ek nowo zawi zanych.
1n. W przypadku odp atnego zbycia po yczonych papierów warto ciowych, o którym mowa
w art. 12 ust. 4c, kosztem uzyskania przychodu s wydatki poniesione na odkupienie
papierów warto ciowych w celu ich zwrotu.
1o. Je eli podatnik w zwi zku z obejmowaniem udzia ów (akcji) w zamian za wk ad
niepieni ny poniós wydatki zwi zane z obj ciem tych udzia ów (akcji), to wydatki te
powi kszaj koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 1j.
1p. Przepisów ust. 1h pkt 2 i 3 nie stosuje si do otrzymanych kwot sp at kredytów
(po yczek), nieprzekazanych funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy
inwestycyjnych tworz cemu fundusz sekurytyzacyjny – po up ywie 5 dni roboczych od dnia
wymagalno ci ich przekazania.
1q. U przedsi biorców telekomunikacyjnych kosztem uzyskania przychodów s
ustalone zgodnie z ust. 1, a tak e:

koszty

1) kwota dop aty, o której mowa w art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z pó n. zm.);
2) kwota rocznej op aty telekomunikacyjnej, o której mowa w art. 183 ustawy wymienionej w
pkt 1.
1r. Dla partnera prywatnego lub spó ki, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o partnerstwie
publiczno-prywatnym, okre lonych w umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym, w
przypadku nieodp atnego przeniesienia na rzecz podmiotu publicznego lub innego podmiotu,
o którym mowa w art. 11 ust. 2 tej ustawy, w asno ci rodków trwa ych lub warto ci
niematerialnych i prawnych w terminie okre lonym w tej umowie, kosztem uzyskania
przychodu jest warto pocz tkowa tych rodków trwa ych lub warto ci niematerialnych i
prawnych, pomniejszona o sum odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1
pkt 1.
1s. W przypadku nabycia przedsi biorstwa lub jego zorganizowanej cz ci, w drodze wk adu
niepieni nego (aportu), warto poszczególnych sk adników maj tku, wchodz cych w sk ad
przedsi biorstwa lub jego zorganizowanej cz ci, ustala si :
1) w wysoko ci warto ci pocz tkowej, okre lonej w ewidencji rodków trwa ych oraz
warto ci niematerialnych i prawnych podmiotu wnosz cego wk ad – w przypadku sk adników
zaliczonych do rodków trwa ych lub warto ci niematerialnych i prawnych;
2) w wysoko ci przyj tej dla celów podatkowych i wynikaj cej z ksi g podatkowych
podmiotu wnosz cego wk ad na dzie nabycia – w przypadku pozosta ych sk adników.
1t. W przypadku odp atnego zbycia przez spó
nieb
osob prawn rzeczy i praw
cych przedmiotem wk adu do takiej spó ki za koszt uzyskania przychodu uwa a si :
1) warto pocz tkow przyj
przez spó
w ewidencji rodków trwa ych oraz warto ci
niematerialnych i prawnych, ustalon zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 4a, pomniejszon o sum
odpisów amortyzacyjnych – je eli rzeczy te lub prawa by y zaliczone do rodków trwa ych
lub warto ci niematerialnych i prawnych spó ki;
2) warto
poniesionych wydatków na nabycie albo wytworzenie przedmiotu wk adu,
niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie – je eli rzeczy te
lub prawa nie by y zaliczone do rodków trwa ych lub warto ci niematerialnych i prawnych
spó ki.
1u. W przypadku zbycia sk adników maj tku wchodz cych w sk ad przedsi biorstwa lub jego
zorganizowanej cz ci, nabytych w sposób, o którym mowa w ust. 1s, koszty uzyskania
przychodów ustala si w wysoko ci, o której mowa w tym przepisie, pomniejszonej o
dokonane od tych sk adników odpisy amortyzacyjne.
1w. W przypadku przekszta cenia przedsi biorcy b cego osob fizyczn w jednoosobow
spó
kapita ow warto poszczególnych sk adników maj tku ustala si na podstawie
wykazu sporz dzonego zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych na
dzie przekszta cenia.

1x. W przypadku odp atnego zbycia sk adników maj tku, o których mowa w ust. 1w, przez
spó
powsta w wyniku przekszta cenia przedsi biorcy b cego osob fizyczn w
jednoosobow spó kapita ow za koszt uzyskania przychodu uwa a si :
1) warto pocz tkow przyj
przez spó
w ewidencji rodków trwa ych oraz warto ci
niematerialnych i prawnych, ustalon zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 4b, pomniejszon o sum
odpisów amortyzacyjnych – je eli rzeczy te lub prawa by y zaliczone do rodków trwa ych
lub warto ci niematerialnych i prawnych;
2) warto poniesionych wydatków na nabycie albo wytworzenie sk adników maj tku,
niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie – je eli rzeczy te
lub prawa nie by y zaliczone do rodków trwa ych lub warto ci niematerialnych i prawnych.
2. Je eli podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze róde , z których dochód podlega
opodatkowaniu, oraz koszty zwi zane z przychodami z innych róde , a nie jest mo liwe
ustalenie kosztów uzyskania przypadaj cych na poszczególne ród a, koszty te ustala si w
takim stosunku, w jakim pozostaj przychody z tych róde w ogólnej kwocie przychodów.
2a. Zasad , o której mowa w ust. 2, stosuje si równie w przypadku, gdy podatnik ponosi
koszty uzyskania przychodów ze róde , z których cz
dochodów nie podlega
opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo jest zwolniona z tego opodatkowania; w takim
przypadku przepis art. 7 ust. 3 pkt 3 stosuje si odpowiednio.
3. W celu ustalenia warto ci zu ytych do przetwórstwa rolnego i spo ywczego lub w dzia ach
specjalnych produkcji rolnej surowców i materia ów pochodz cych z w asnej produkcji
ro linnej i zwierz cej oraz w asnej gospodarki le nej stosuje si odpowiednio przepis art. 12
ust. 5.
4. Koszty uzyskania przychodów bezpo rednio zwi zane z przychodami, poniesione w latach
poprzedzaj cych rok podatkowy oraz w roku podatkowym, s potr calne w tym roku
podatkowym, w którym osi gni te zosta y odpowiadaj ce im przychody, z zastrze eniem
ust. 4b i 4c.
4a. Koszty prac rozwojowych mog by zaliczane do kosztów uzyskania przychodów:
1) w miesi cu, w którym zosta y poniesione albo pocz wszy od tego miesi ca w równych
cz ciach w okresie nie d szym ni 12 miesi cy, albo
2) jednorazowo w roku podatkowym, w którym zosta y zako czone, albo
3) poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z art. 16m ust. 1 pkt 3 od warto ci
niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16b ust. 2 pkt 3.
4b. Koszty uzyskania przychodów bezpo rednio zwi zane z przychodami, odnosz ce si do
przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po zako czeniu tego roku podatkowego
do dnia:
1) sporz dzenia sprawozdania finansowego, zgodnie z odr bnymi przepisami, nie pó niej
jednak ni do up ywu terminu okre lonego do z enia zeznania, je eli podatnicy s
obowi zani do sporz dzania takiego sprawozdania, albo

2) z enia zeznania, nie pó niej jednak ni do up ywu terminu okre lonego do z enia tego
zeznania, je eli podatnicy, zgodnie z odr bnymi przepisami, nie s obowi zani do
sporz dzania sprawozdania finansowego
– s potr calne w roku podatkowym, w którym osi gni te zosta y odpowiadaj ce im
przychody.
4c. Koszty uzyskania przychodów bezpo rednio zwi zane z przychodami, odnosz ce si do
przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po dniu, o którym mowa w ust. 4b pkt 1
albo pkt 2, s potr calne w roku podatkowym nast puj cym po roku, za który sporz dzane
jest sprawozdanie finansowe lub sk adane zeznanie.
4d. Koszty uzyskania przychodów, inne ni koszty bezpo rednio zwi zane z przychodami, s
potr calne w dacie ich poniesienia. Je eli koszty te dotycz okresu przekraczaj cego rok
podatkowy, a nie jest mo liwe okre lenie, jaka ich cz
dotyczy danego roku podatkowego,
w takim przypadku stanowi koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do d ugo ci
okresu, którego dotycz .
4e. Za dzie poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrze eniem ust. 4a i 4f–4h,
uwa a si dzie , na który uj to koszt w ksi gach rachunkowych (zaksi gowano) na podstawie
otrzymanej faktury (rachunku), albo dzie , na który uj to koszt na podstawie innego dowodu
w przypadku braku faktury (rachunku), z wyj tkiem sytuacji gdy dotyczy oby to uj tych jako
koszty rezerw albo biernych rozlicze mi dzyokresowych kosztów.
4f. Koszty zaniechanych inwestycji s potr calne w dacie zbycia inwestycji lub ich likwidacji.
4g. Nale no ci z tytu ów, 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 2010 r. Nr 51, poz. 307, z pó n. zm.),
oraz zasi ki pieni ne z ubezpieczenia spo ecznego wyp acane przez zak ad pracy stanowi
koszty uzyskania przychodów w miesi cu, za który s nale ne, pod warunkiem e zosta y
wyp acone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikaj cym z przepisów prawa pracy,
umowy lub innego stosunku prawnego cz cego strony. W przypadku uchybienia temu
terminowi do nale no ci tych stosuje si art. 16 ust. 1 pkt 57.
4h. Sk adki z tytu u nale no ci, o których mowa w ust. 4g, okre lone w ustawie z dnia 13
pa dziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze spo ecznych, w cz ci finansowanej przez
atnika sk adek, sk adki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych wiadcze
Pracowniczych, z zastrze eniem art. 16 ust. 1 pkt 40, stanowi koszty uzyskania przychodów
w miesi cu, za który nale no ci te s nale ne, pod warunkiem e sk adki zostan op acone:
1) z tytu u nale no ci wyp acanych lub postawionych do dyspozycji w miesi cu, za który s
nale ne – w terminie wynikaj cym z odr bnych przepisów;
2) z tytu u nale no ci wyp acanych lub postawionych do dyspozycji w miesi cu nast pnym,
w terminie wynikaj cym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego
cz cego strony – nie pó niej ni do 15 dnia tego miesi ca.
W przypadku uchybienia tym terminom do sk adek tych stosuje si art. 16 ust. 1 pkt 57a i
ust. 7d.

5. Minister w ciwy do spraw finansów publicznych okre la, w drodze rozporz dzenia, tryb i
terminy aktualizacji wyceny rodków trwa ych, o których mowa w art. 16a ust. 1 i 2 pkt 1–3,
warto ci pocz tkowej sk adników maj tku, o której mowa w art. 16d ust. 1, jednostkowej
ceny nabycia cz ci sk adowych i peryferyjnych, o których mowa w art. 16g ust. 13, oraz
warto ci pocz tkowej rodków trwa ych, o której mowa w art. 16j ust. 1 pkt 1 lit. a i b, je eli
wska nik wzrostu cen nak adów inwestycyjnych w okresie trzech kwarta ów w roku
poprzedzaj cym rok podatkowy w stosunku do analogicznego okresu roku ubieg ego
przekroczy 10%.
5a. (uchylony).
5b. Wska nik wzrostu cen nak adów inwestycyjnych og asza Prezes G ównego Urz du
Statystycznego w odst pach kwartalnych.
6. Kosztem uzyskania przychodów s odpisy z tytu u zu ycia rodków trwa ych oraz warto ci
niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wy cznie zgodnie z
przepisami art. 16a–16m, z uwzgl dnieniem art. 16.
7. W przypadku umowy najmu lub dzier awy rzeczy albo praw maj tkowych oraz umów o
podobnym charakterze, je eli wynajmuj cy lub wydzier awiaj cy przeniós na rzecz osoby
trzeciej wierzytelno ci z tytu u op at wynikaj cych z takich umów, a umowy te mi dzy
stronami nie wygasaj , do kosztów uzyskania przychodów wynajmuj cego lub
wydzier awiaj cego zalicza si zap acone osobie trzeciej dyskonto lub wynagrodzenie.
8. Przepisy ust. 1k, 1l, 1m oraz 1o stosuje si odpowiednio do podmiotów wymienionych w
za czniku nr 3 do ustawy.
Art. 15a. [Ró nice kursowe] 1. Ró nice kursowe zwi kszaj odpowiednio przychody jako
dodatnie ró nice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne ró nice kursowe w
kwocie wynikaj cej z ró nicy mi dzy warto ciami okre lonymi w ust. 2 i 3.
2. Dodatnie ró nice kursowe powstaj , je eli warto :
1) przychodu nale nego wyra onego w walucie obcej po przeliczeniu na z ote wed ug kursu
redniego og aszanego przez Narodowy Bank Polski jest ni sza od warto ci tego przychodu w
dniu jego otrzymania, przeliczonej wed ug faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego
dnia;
2) poniesionego kosztu wyra onego w walucie obcej po przeliczeniu na z ote wed ug kursu
redniego og aszanego przez Narodowy Bank Polski jest wy sza od warto ci tego kosztu w
dniu zap aty, przeliczonej wed ug faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;
3) otrzymanych lub nabytych rodków lub warto ci pieni nych w walucie obcej w dniu ich
wp ywu jest ni sza od warto ci tych rodków lub warto ci pieni nych w dniu zap aty lub
innej formy wyp ywu tych rodków lub warto ci pieni nych, wed ug faktycznie
zastosowanego kursu waluty z tych dni, z zastrze eniem pkt 4 i 5;
4) kredytu (po yczki) w walucie obcej w dniu jego udzielenia jest ni sza od warto ci tego
kredytu (po yczki) w dniu jego zwrotu, przeliczonej wed ug faktycznie zastosowanego kursu
waluty z tych dni;

5) kredytu (po yczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest wy sza od warto ci tego
kredytu (po yczki) w dniu jego sp aty, przeliczonej wed ug faktycznie zastosowanego kursu
waluty z tych dni.
3. Ujemne ró nice kursowe powstaj , je eli warto :
1) przychodu nale nego wyra onego w walucie obcej po przeliczeniu na z ote wed ug kursu
redniego og aszanego przez Narodowy Bank Polski jest wy sza od warto ci tego przychodu
w dniu jego otrzymania, przeliczonej wed ug faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego
dnia;
2) poniesionego kosztu wyra onego w walucie obcej po przeliczeniu na z ote wed ug kursu
redniego og aszanego przez Narodowy Bank Polski jest ni sza od warto ci tego kosztu w
dniu zap aty, przeliczonej wed ug faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;
3) otrzymanych lub nabytych rodków lub warto ci pieni nych w walucie obcej w dniu ich
wp ywu jest wy sza od warto ci tych rodków lub warto ci pieni nych w dniu zap aty lub
innej formy wyp ywu tych rodków lub warto ci pieni nych, wed ug faktycznie
zastosowanego kursu waluty z tych dni, z zastrze eniem pkt 4 i 5;
4) kredytu (po yczki) w walucie obcej w dniu jego udzielenia jest wy sza od warto ci tego
kredytu (po yczki) w dniu jego zwrotu, przeliczonej wed ug faktycznie zastosowanego kursu
waluty z tych dni;
5) kredytu (po yczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest ni sza od warto ci tego
kredytu (po yczki) w dniu jego sp aty, przeliczonej wed ug faktycznie zastosowanego kursu
waluty z tych dni.
4. Je eli przy obliczaniu warto ci ró nic kursowych, o których mowa w ust. 2 i 3, nie jest
mo liwe uwzgl dnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty w danym dniu, przyjmuje si
kurs redni og aszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego
poprzedzaj cego ten dzie .
5. Je eli faktycznie zastosowany kurs waluty, o którym mowa w ust. 2 i 3, jest wy szy lub
ni szy odpowiednio o wi cej ni powi kszona lub pomniejszona o 5% warto kursu
redniego og aszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego
poprzedzaj cego dzie faktycznie zastosowanego kursu waluty, organ podatkowy mo e
wezwa strony umowy do zmiany tej warto ci lub wskazania przyczyn uzasadniaj cych
zastosowanie kursu waluty. W razie niedokonania zmiany warto ci lub niewskazania
przyczyn, które uzasadniaj zastosowanie faktycznego kursu waluty, organ podatkowy okre li
ten kurs opieraj c si na kursach walut og aszanych przez Narodowy Bank Polski.
6. Przez redni kurs og aszany przez Narodowy Bank Polski, o którym mowa w ust. 2 i 3,
rozumie si kurs z ostatniego dnia roboczego poprzedzaj cego dzie uzyskania przychodu lub
poniesienia kosztu.
7. Za koszt poniesiony, o którym mowa w ust. 2 i 3, uwa a si koszt wynikaj cy z otrzymanej
faktury (rachunku) albo innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), a za dzie
zap aty, o którym mowa w ust. 2 i 3 – dzie uregulowania zobowi za w jakiejkolwiek
formie, w tym w wyniku potr cenia wierzytelno ci.

8. Podatnicy wyznaczaj kolejno wyceny rodków lub warto ci pieni nych w walucie
obcej, o której mowa w ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 3, wed ug przyj tej metody stosowanej w
rachunkowo ci, której nie mog zmienia w trakcie roku podatkowego.
9. Przepisy ust. 2 pkt 4 i 5 oraz ust. 3 pkt 4 i 5 stosuje si odpowiednio do kapita owych rat
kredytów (po yczek).
Art. 16. [Wy czenia] 1. Nie uwa a si za koszty uzyskania przychodów:
1) wydatków na:
a) nabycie gruntów lub prawa wieczystego u ytkowania gruntów, z wyj tkiem op at za
wieczyste u ytkowanie gruntów,
b) nabycie lub wytworzenie we w asnym zakresie innych ni wymienione w lit. a rodków
trwa ych oraz warto ci niematerialnych i prawnych, w tym równie wchodz cych w sk ad
nabytego przedsi biorstwa lub jego zorganizowanych cz ci,
c) ulepszenie rodków trwa ych, które zgodnie z art. 16g ust. 13 powi kszaj
rodków trwa ych, stanowi
podstaw naliczania odpisów amortyzacyjnych

warto

– wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odr bnymi przepisami, pomniejszone o sum odpisów
amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, s jednak kosztem uzyskania
przychodów, z zastrze eniem pkt 8a, w przypadku odp atnego zbycia rodków trwa ych lub
warto ci niematerialnych i prawnych, bez wzgl du na czas ich poniesienia;
2) (uchylony);
3) (uchylony);
4) odpisów z tytu u zu ycia samochodu osobowego, dokonywanych wed ug zasad
okre lonych w art. 16a–16m, w cz ci ustalonej od warto ci samochodu przewy szaj cej
równowarto 20 000 euro przeliczonej na z ote wed ug kursu redniego euro og aszanego
przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do u ywania;
5) strat w rodkach trwa ych oraz warto ciach niematerialnych i prawnych w cz ci pokrytej
sum odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1;
6) strat powsta ych w wyniku likwidacji nie w pe ni umorzonych rodków trwa ych, je eli
rodki te utraci y przydatno gospodarcz na skutek zmiany rodzaju dzia alno ci;
7) (uchylony);
8) wydatków na obj cie lub nabycie udzia ów albo wk adów w spó dzielni, udzia ów albo
akcji w spó ce oraz innych papierów warto ciowych, a tak e wydatków na nabycie tytu ów
uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapita owych; wydatki takie s jednak
kosztem uzyskania przychodu z odp atnego zbycia tych wk adów, udzia ów, akcji oraz innych
papierów warto ciowych, w tym z tytu u wykupu przez emitenta papierów warto ciowych, a
tak e z odkupienia tytu ów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach

kapita owych albo umorzenia jednostek uczestnictwa, tytu ów uczestnictwa oraz certyfikatów
inwestycyjnych w funduszach kapita owych, z zastrze eniem ust. 7e;
8a) (uchylony);
8b) wydatków zwi zanych z nabyciem pochodnych instrumentów finansowych – do czasu
realizacji praw wynikaj cych z tych instrumentów albo rezygnacji z realizacji praw
wynikaj cych z tych instrumentów albo ich odp atnego zbycia – o ile wydatki te, stosownie
do art. 16g ust. 3 i 4, nie powi kszaj warto ci pocz tkowej rodka trwa ego oraz warto ci
niematerialnych i prawnych;
8c) wydatków poniesionych przez udzia owca (akcjonariusza) spó ek czonych lub
dzielonych na nabycie lub obj cie udzia ów (akcji) w tych spó kach w przypadku po czenia
lub podzia u spó ek kapita owych, z zastrze eniem art. 10 ust. 1 pkt 6; wydatki te stanowi
koszt uzyskania przychodu z odp atnego zbycia udzia ów (akcji) spó ki przejmuj cej lub
nowo zawi zanej, w wysoko ci:
a) ustalonej na podstawie art. 15 ust. 1k – je eli udzia y (akcje) w spó ce przejmowanej lub
dzielonej zosta y obj te w zamian za wk ad niepieni ny,
b) ustalonej zgodnie z pkt 8 – je eli udzia y (akcje) w spó ce przejmowanej lub dzielonej
zosta y nabyte albo obj te za wk ad pieni ny,
c) wydatków na nabycie lub obj cie udzia ów (akcji) w spó ce dzielonej, ustalonych zgodnie
z lit. a lub lit. b, w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udzia owca (akcjonariusza)
warto
nominalna unicestwianych udzia ów (akcji) w spó ce dzielonej do warto ci
nominalnej udzia ów (akcji) przed podzia em; pozosta a cz
kwoty tych wydatków stanowi
koszt uzyskania przychodów z odp atnego zbycia udzia ów (akcji) spó ki podzielonej przez
wydzielenie;
8d) wydatków poniesionych przez udzia owca (akcjonariusza) na nabycie lub obj cie
udzia ów (akcji) przekazywanych spó ce nabywaj cej w drodze wymiany udzia ów; wydatki
te stanowi koszt uzyskania przychodów w przypadku odp atnego zbycia otrzymanych za nie
udzia ów (akcji) spó ki nabywaj cej, ustalony zgodnie z pkt 8 i art. 15 ust. 1k;
8e) wydatków poniesionych przez spó
nabywaj
przy wymianie udzia ów; wydatki te –
w wysoko ci odpowiadaj cej nominalnej warto ci udzia ów (akcji) wydanych udzia owcom
(akcjonariuszom) spó ki, której udzia y s nabywane, powi kszonych o zap at w gotówce, o
której mowa w art. 12 ust. 4d – s jednak kosztem uzyskania przychodu z odp atnego zbycia
tych udzia ów (akcji);
8f) wydatków na nabycie lub wytworzenie sk adnika maj tku, otrzymanego przez wspólnika
w zwi zku z likwidacj spó ki nieb cej osob prawn lub wyst pieniem z takiej spó ki,
niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie; wydatki te s
jednak kosztem uzyskania przychodu z odp atnego zbycia tego sk adnika maj tku; przepis
art. 15 ust. 1t stosuje si odpowiednio;
9) odpisów i wp at na ró nego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika; kosztem
uzyskania przychodów s jednak:

a) podstawowe odpisy i wp aty na te fundusze, je eli obowi zek lub mo liwo
w ci ar kosztów okre laj odr bne ustawy,

ich tworzenia

b) odpisy i zwi kszenia, które w rozumieniu przepisów o zak adowym funduszu wiadcze
socjalnych obci aj koszty dzia alno ci pracodawcy, je eli rodki pieni ne stanowi ce
równowarto tych odpisów i zwi ksze zosta y wp acone na rachunek Funduszu,
c) (uchylona);
10) wydatków:
a) na sp at po yczek (kredytów), z wyj tkiem skapitalizowanych odsetek od tych po yczek
(kredytów), z tym e kosztem uzyskania przychodów s wydatki na sp at po yczki (kredytu)
w przypadku, gdy po yczka (kredyt) by a waloryzowana kursem waluty obcej, je eli:
– po yczkobiorca (kredytobiorca) w zwi zku ze sp at po yczki (kredytu) zwraca kwot
kapita u wi ksz ni kwota otrzymanej po yczki (kredytu) – w wysoko ci ró nicy pomi dzy
kwot zwrotu kapita u a kwot otrzymanej po yczki (kredytu),
– po yczkodawca (kredytodawca) otrzymuje rodki pieni ne stanowi ce sp at kapita u w
wysoko ci ni szej od kwoty udzielonej po yczki (kredytu) – w wysoko ci ró nicy pomi dzy
kwot udzielonej po yczki (kredytu) a kwot zwróconego kapita u,
b) na sp at innych zobowi za , w tym z tytu u udzielonych gwarancji i por cze ,
c) na umorzenie kapita ów pozostaj cych w zwi zku z utworzeniem (nabyciem),
powi kszeniem lub ulepszeniem ród a przychodów,
d) (uchylona),
e) z tytu u przekazania przez bank funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu
funduszy inwestycyjnych tworz cemu fundusz sekurytyzacyjny, rodków pochodz cych ze
sp at kredytów (po yczek), obj tych sekurytyzacj wierzytelno ci;
11) naliczonych, lecz niezap aconych albo umorzonych odsetek od zobowi za , w tym
równie od po yczek (kredytów);
12) odsetek, prowizji i ró nic kursowych od po yczek (kredytów) zwi kszaj cych koszty
inwestycji w okresie realizacji tych inwestycji;
13) odsetek od w asnego kapita u w

onego przez podatnika w ród o przychodów;

13a) odsetek od dop at wnoszonych do spó ki w trybie i na zasadach okre lonych w
odr bnych przepisach, a tak e odsetek od dywidend i innych dochodów z udzia u w zyskach
osób prawnych;
14) darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyj tkiem dokonywanych mi dzy spó kami
tworz cymi podatkow grup kapita ow , a tak e wp at na rzecz Polskiej Organizacji
Turystycznej, z tym e kosztem uzyskania przychodów s koszty wytworzenia lub cena
nabycia produktów spo ywczych, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku

od towarów i us ug, przekazanych na rzecz organizacji po ytku publicznego w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia alno ci po ytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), z przeznaczeniem wy cznie na cele
dzia alno ci charytatywnej prowadzonej przez te organizacje;
15) podatku dochodowego oraz wp at z zysku okre lonych w odr bnych przepisach;
16) jednorazowych odszkodowa z tytu u wypadków przy pracy i chorób zawodowych w
wysoko ci okre lonej przez w ciwego ministra oraz dodatkowej sk adki ubezpieczeniowej
w przypadku stwierdzenia pogorszenia warunków pracy;
17) kosztów egzekucyjnych zwi zanych z niewykonaniem zobowi za ;
18) grzywien i kar pieni nych orzeczonych w post powaniu karnym, karnym skarbowym,
administracyjnym i w sprawach o wykroczenia oraz odsetek od tych grzywien i kar;
19) kar, op at i odszkodowa oraz odsetek od tych zobowi za z tytu u:
a) nieprzestrzegania przepisów w zakresie ochrony rodowiska,
b) niewykonania nakazów w ciwych organów nadzoru i kontroli dotycz cych uchybie w
dziedzinie bezpiecze stwa i higieny pracy;
19a) dodatkowej op aty produktowej, o której mowa w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja
2001 r. o obowi zkach przedsi biorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami
oraz o op acie produktowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 oraz z 2009 r. Nr 79, poz. 666 i
Nr 215, poz. 1664), z tym e kosztem uzyskania przychodów jest poniesiona op ata
produktowa, o której mowa w art. 12 ust. 2 tej ustawy;
19b) dodatkowej op aty 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.
Nr 25, poz. 202, z pó n. zm.), z tym e kosztem uzyskania przychodów s poniesione op aty,
o których mowa w art. 12 ust. 2 i art. 14 tej ustawy;
19c) dodatkowej op aty produktowej, o której mowa w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o zu ytym sprz cie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z
2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 79, poz. 666 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2011 r. Nr 63,
poz. 322), z tym e kosztem uzyskania przychodów s poniesione op aty, o których mowa w
art. 9 ust. 1 i 3 oraz art. 64 ust. 2 tej ustawy;
19d) dodatkowej op aty 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 tym e kosztem
uzyskania przychodów s poniesione wydatki, o których mowa w art. 37 ust. 4, oraz
poniesione op aty, o których mowa w art. 38 ust. 2 tej ustawy;
20) wierzytelno ci odpisanych jako przedawnione;
21) odsetek za zw ok z tytu u nieterminowych wp at nale no ci bud etowych i innych
nale no ci, do których stosuje si przepisy Ordynacji podatkowej;

22) kar umownych i odszkodowa z tytu u wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i
us ug oraz zw oki w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zw oki w usuni ciu wad
towarów albo wykonanych robót i us ug;
23) wydatków na wykup obligacji, pomniejszonych o kwot dyskonta;
24) (uchylony);
25) wierzytelno ci odpisanych jako nie ci galne, z wyj tkiem:
a) wierzytelno ci, które uprzednio na podstawie art. 12 ust. 3 zosta y zarachowane jako
przychody nale ne i których nie ci galno zosta a udokumentowana w sposób okre lony w
ust. 2,
b) udzielonych przez jednostki organizacyjne uprawnione, na podstawie odr bnych ustaw
reguluj cych zasady ich funkcjonowania, do udzielania kredytów (po yczek) – wymagalnych,
a nie ci galnych kredytów (po yczek), pomniejszonych o kwot niesp aconych odsetek i
równowarto rezerw na te kredyty (po yczki), zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania
przychodów,
c) strat poniesionych przez bank z tytu u udzielonych po dniu 1 stycznia 1997 r. gwarancji
albo por cze sp aty kredytów i po yczek, obliczonych zgodnie z pkt 25 lit. b;
26) rezerw tworzonych na pokrycie wierzytelno ci, których nie ci galno
uprawdopodobniona, z wyj tkiem tych rezerw utworzonych na pokrycie:

zosta a

a) w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w pkt 25 lit. b:
– wymagalnych, a nie ci galnych kredytów (po yczek),
– kredytów (po yczek) zakwalifikowanych do kategorii straconych, udzielonych
przedsi biorcom realizuj cym program restrukturyzacji na podstawie odr bnych ustaw,
b) wymagalnych, a nie ci galnych nale no ci z tytu u udzielonych przez bank po dniu 1
stycznia 1997 r. gwarancji (por cze ) sp aty kredytów i po yczek,
c) zakwalifikowanych do kategorii straconych nale no ci z tytu u udzielonych przez bank po
dniu 1 stycznia 1997 r. gwarancji (por cze ) sp aty kredytów i po yczek, udzielonych
przedsi biorcom realizuj cym program restrukturyzacji na podstawie odr bnych ustaw,
d) 25% kwoty kredytów (po yczek) zakwalifikowanych do kategorii w tpliwych oraz 25%
zakwalifikowanych do kategorii w tpliwych nale no ci z tytu u gwarancji (por cze ) sp aty
kredytów i po yczek – udzielonych przez bank po dniu 1 stycznia 1997 r.,
e) 50% kwoty kredytów (po yczek) zakwalifikowanych do kategorii w tpliwych oraz 50%
zakwalifikowanych do kategorii w tpliwych nale no ci z tytu u gwarancji (por cze ) sp aty
kredytów i po yczek – udzielonych przez bank przedsi biorcom realizuj cym program
restrukturyzacji na podstawie odr bnych ustaw;

26a) odpisów aktualizuj cych, z tym e kosztem uzyskania przychodów s odpisy
aktualizuj ce warto nale no ci, okre lone w ustawie o rachunkowo ci, od tej cz ci
nale no ci, która by a uprzednio zaliczona na podstawie art. 12 ust. 3 do przychodów
nale nych, a ich nie ci galno zosta a uprawdopodobniona na podstawie ust. 2a pkt 1;
27) rezerw innych ni wymienione w pkt 26, je eli obowi zek ich tworzenia w ci ar kosztów
nie wynika z innych ustaw; nie s jednak kosztem uzyskania przychodów rezerwy utworzone
zgodnie z ustaw o rachunkowo ci, inne ni okre lone w niniejszej ustawie jako taki koszt;
28) kosztów reprezentacji, w szczególno ci poniesionych na us ugi gastronomiczne, zakup
ywno ci oraz napojów, w tym alkoholowych;
29) odpisów na fundusz rekultywacji w wysoko ci przekraczaj cej kwot okre lon przez
podatnika na dany rok w planie rekultywacji terenów poeksploatacyjnych, skorygowan o
kwot pozosta ci rodków tego funduszu wed ug stanu na pocz tek roku podatkowego;
30) wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytu u u ywania przez nich samochodów
na potrzeby podatnika:
a) w celu odbycia podró y s bowej (jazdy zamiejscowe) – w wysoko ci przekraczaj cej
kwot ustalon przy zastosowaniu stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu,
b) w jazdach lokalnych – w wysoko ci przekraczaj cej wysoko miesi cznego rycza tu
pieni nego albo w wysoko ci przekraczaj cej stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu,
okre lonych w odr bnych przepisach wydanych przez w

ciwego ministra;

31) (uchylony);
32) kwot dodatkowych, które zgodnie z przepisami o cenach podlegaj wp aceniu do bud etu
pa stwa;
33) kwot dodatkowych op at rocznych za niezabudowanie b
niezagospodarowanie
gruntów w okre lonym terminie, wynikaj cym z przepisów o gospodarce nieruchomo ciami;
34) (uchylony);
35) (uchylony);
36) wp at, o których mowa w art. 21 ust. 1 i w art. 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i spo ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe nosprawnych (Dz. U. z
2010 r. Nr 214, poz. 1407, z pó n. zm.);
37) sk adek na rzecz organizacji, do których przynale no
wyj tkiem:

podatnika nie jest obowi zkowa, z

a) sk adek organizacji spó dzielczych na rzecz zwi zków rewizyjnych i Krajowej Rady
Spó dzielczej, z tym e górn granic sk adki okre li minister w ciwy do spraw finansów
publicznych w drodze rozporz dzenia, po zasi gni ciu opinii Krajowej Rady Spó dzielczej,

b) (uchylona),
c) sk adek na rzecz organizacji zrzeszaj cych przedsi biorców i pracodawców, dzia aj cych
na podstawie odr bnych ustaw – do wysoko ci cznie nieprzekraczaj cej w roku
podatkowym kwoty odpowiadaj cej 0,15% kwoty wynagrodze wyp aconych w poprzednim
roku podatkowym, stanowi cych podstaw wymiaru sk adek na ubezpieczenie spo eczne;
38) wydatków zwi zanych z dokonywaniem jednostronnych wiadcze na rzecz udzia owców
(akcjonariuszy) lub cz onków spó dzielni nieb cych pracownikami w rozumieniu
odr bnych przepisów, z tym e wydatki ponoszone na rzecz cz onków rolniczych spó dzielni
produkcyjnych i innych spó dzielni zajmuj cych si produkcj roln s kosztem uzyskania
przychodów w cz ci dotycz cej dzia alno ci obj tej obowi zkiem podatkowym w zakresie
podatku dochodowego;
38a) wydatków na rzecz osób wchodz cych w sk ad rad nadzorczych, komisji rewizyjnych
lub organów stanowi cych osób prawnych, z wyj tkiem wynagrodze wyp acanych z tytu u
pe nionych funkcji;
39) strat z tytu u odp atnego zbycia wierzytelno ci, chyba e wierzytelno
podstawie art. 12 ust. 3, zosta a zarachowana jako przychód nale ny;

ta uprzednio, na

40) sk adek na ubezpieczenie spo eczne oraz na Fundusz Pracy i na inne fundusze celowe
utworzone na podstawie odr bnych ustaw – od nagród i premii, wyp acanych w gotówce lub
w papierach warto ciowych z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym;
41) (uchylony);
42) (uchylony);
43) umorzonych kredytów (po yczek) bankowych, je eli ich umorzenie nie jest zwi zane z:
a) bankowym post powaniem ugodowym w rozumieniu przepisów o restrukturyzacji
finansowej przedsi biorstw i banków lub
b) post powaniem upad ciowym z mo liwo ci zawarcia uk adu w rozumieniu przepisów
prawa upad ciowego i naprawczego, lub
c) realizacj programu restrukturyzacji na podstawie odr bnych ustaw;
44) umorzonych wierzytelno ci, z wyj tkiem tych, które uprzednio na podstawie art. 12 ust. 3
zosta y zarachowane jako przychody nale ne;
45) wydatków pracodawcy na dzia alno
socjaln , o której mowa w przepisach o
zak adowym funduszu wiadcze socjalnych; kosztem uzyskania przychodów s jednak
wiadczenia urlopowe wyp acone zgodnie z przepisami o zak adowym funduszu wiadcze
socjalnych;
46) podatku od towarów i us ug, z tym e jest kosztem uzyskania przychodów:
a) podatek naliczony:

– je eli podatnik zwolniony jest od podatku od towarów i us ug lub naby towary i us ugi w
celu wytworzenia albo odprzeda y towarów lub wiadczenia us ug zwolnionych od podatku
od towarów i us ug,
– w tej cz ci, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i us ug podatnikowi nie
przys uguje obni enie kwoty lub zwrot ró nicy podatku od towarów i us ug – je eli naliczony
podatek od towarów i us ug nie powi ksza warto ci rodka trwa ego lub warto ci
niematerialnej i prawnej,
b) podatek nale ny:
– w przypadku importu us ug oraz wewn trzwspólnotowego nabycia towarów, je eli nie
stanowi on podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i us ug;
kosztem uzyskania przychodów nie jest jednak podatek nale ny w cz ci przekraczaj cej
kwot podatku od nabycia tych towarów i us ug, która mog aby stanowi podatek naliczony
w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i us ug,
– w przypadku przekazania lub zu ycia przez podatnika towarów lub wiadczenia us ug na
potrzeby reprezentacji i reklamy, obliczony zgodnie z odr bnymi przepisami,
– od nieodp atnie przekazanych towarów, obliczony zgodnie z odr bnymi przepisami, w
przypadku gdy wy cznym warunkiem ich przekazania jest uprzednie nabycie przez
otrzymuj cego towarów lub us ug od przekazuj cego w okre lonej ilo ci lub warto ci,
c) kwota podatku od towarów i us ug, nieuwzgl dniona w warto ci pocz tkowej rodków
trwa ych oraz warto ci niematerialnych i prawnych, podlegaj cych amortyzacji zgodnie z
art. 16a–16m, lub dotycz ca innych rzeczy lub praw nieb cych rodkami trwa ymi lub
warto ciami niematerialnymi i prawnymi podlegaj cymi tej amortyzacji – w tej cz ci, w
jakiej dokonano korekty powoduj cej zmniejszenie podatku odliczonego zgodnie z art. 91
ustawy o podatku od towarów i us ug;
47) strat powsta ych w wyniku nieobj tych zwolnieniem od podatku akcyzowego ubytków
wyrobów akcyzowych oraz podatku akcyzowego od tych ubytków;
48) odpisów z tytu u zu ycia rodków trwa ych oraz warto ci niematerialnych i prawnych
dokonywanych, wed ug zasad okre lonych w art. 16a–16m, od tej cz ci ich warto ci, która
odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we w asnym zakresie tych
rodków lub warto ci niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania
podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie;
49) sk adek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysoko ci przekraczaj cej ich cz
ustalon w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowarto 20 000 euro, przeliczona na
ote wed ug kursu redniego euro og aszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zawarcia
umowy ubezpieczenia w warto ci samochodu przyj tej dla celów ubezpieczenia;
50) strat powsta ych w wyniku utraty lub likwidacji samochodów oraz kosztów ich remontów
powypadkowych, je eli samochody nie by y obj te ubezpieczeniem dobrowolnym;
51) wydatków, z zastrze eniem pkt 30, z tytu u kosztów u ywania, dla potrzeb dzia alno ci
gospodarczej, samochodów osobowych niestanowi cych sk adników maj tku podatnika – w

cz ci przekraczaj cej kwot wynikaj
z pomno enia liczby kilometrów faktycznego
przebiegu pojazdu dla celów podatnika oraz stawki za jeden kilometr przebiegu, okre lonej w
odr bnych przepisach wydanych przez w ciwego ministra; podatnik jest obowi zany
prowadzi ewidencj przebiegu pojazdu;
52) wydatków poniesionych na zakup zu ywaj cych si stopniowo rzeczowych sk adników
maj tku podatnika, niezaliczanych do rodków trwa ych – w przypadku stwierdzenia, e
sk adniki te nie s wykorzystywane dla celów dzia alno ci prowadzonej przez podatnika, lecz
osobistym celom pracowników i innych osób albo bez uzasadnienia znajduj si poza
siedzib podatnika;
53) dop at, o których mowa w art. 12 ust. 4 pkt 11, oraz ich zwrotu;
54) op at sankcyjnych, które zgodnie z odr bnymi przepisami podlegaj wp acie do bud etu
pa stwa lub bud etów jednostek samorz du terytorialnego;
54a) dodatkowej op aty wymierzanej przez Zak ad Ubezpiecze Spo ecznych na podstawie
przepisów o systemie ubezpiecze spo ecznych;
55) kosztów utrzymania zak adowych obiektów socjalnych, w cz ci pokrytej ze rodków
zak adowego funduszu wiadcze socjalnych;
56) strat (kosztów) powsta ych w wyniku utraty dokonanych przedp at (zaliczek, zadatków) w
zwi zku z niewykonaniem umowy;
57) niewyp aconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wyp at, wiadcze
oraz innych nale no ci z tytu ów okre lonych 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, wiadcze
pieni nych z tytu u odbywania praktyk absolwenckich, o których mowa w ustawie z dnia 17
lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. Nr 127, poz. 1052), a tak e zasi ków
pieni nych z ubezpieczenia spo ecznego wyp acanych przez zak ad pracy, z zastrze eniem
art. 15 ust. 4g;
57a) nieop aconych do Zak adu Ubezpiecze Spo ecznych sk adek, z zastrze eniem pkt 40
oraz art. 15 ust. 4h, okre lonych w ustawie z dnia 13 pa dziernika 1998 r. o systemie
ubezpiecze spo ecznych, w cz ci finansowanej przez p atnika sk adek;
58) wydatków i kosztów bezpo rednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których
mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14a, 23, 24, 42, 47, 48, 52 i 53, lub ze rodków, o których mowa w
art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia alno ci po ytku publicznego i o
wolontariacie;
59) sk adek op aconych przez pracodawc z tytu u zawartych lub odnowionych umów
ubezpieczenia na rzecz pracowników, z wyj tkiem umów dotycz cych ryzyka grup 1, 3 i 5
dzia u I oraz grup 1 i 2 dzia u II wymienionych w za czniku do ustawy z dnia 22 maja
2003 r. o dzia alno ci ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66, Nr 81, poz. 530, Nr
126, poz. 853 i Nr 127, poz. 858) je eli uprawnionym do otrzymania wiadczenia nie jest
pracodawca i umowa ubezpieczenia w okresie pi ciu lat, licz c od ko ca roku
kalendarzowego, w którym j zawarto lub odnowiono, wyklucza:

a) wyp at kwoty stanowi cej warto
b) mo liwo

odst pienia od umowy,

zaci gania zobowi za pod zastaw praw wynikaj cych z umowy,

c) wyp at z tytu u do ycia wieku oznaczonego w umowie;
60) odsetek od po yczek (kredytów) udzielonych spó ce przez jej udzia owca (akcjonariusza)
posiadaj cego nie mniej ni 25% udzia ów (akcji) tej spó ki albo udzia owców
(akcjonariuszy) posiadaj cych cznie nie mniej ni 25% udzia ów (akcji) tej spó ki, je eli
warto zad enia spó ki wobec udzia owców (akcjonariuszy) tej spó ki posiadaj cych co
najmniej 25% udzia ów (akcji) i wobec innych podmiotów posiadaj cych co najmniej 25%
udzia ów w kapitale takiego udzia owca (akcjonariusza) osi gnie cznie trzykrotno
warto ci kapita u zak adowego spó ki – w cz ci, w jakiej po yczka (kredyt) przekracza t
warto zad enia, okre lon na dzie zap aty odsetek; przepisy te stosuje si odpowiednio
do spó dzielni, cz onków spó dzielni oraz funduszu udzia owego takiej spó dzielni;
61) odsetek od po yczek (kredytów) udzielonych przez spó
innej spó ce, je eli w obu tych
podmiotach ten sam udzia owiec (akcjonariusz) posiada nie mniej ni po 25% udzia ów
(akcji), a warto zad enia spó ki otrzymuj cej po yczk (kredyt) wobec udzia owców
(akcjonariuszy) tej spó ki posiadaj cych co najmniej 25% jej udzia ów (akcji) i wobec innych
podmiotów posiadaj cych co najmniej 25% udzia ów w kapitale tych udzia owców
(akcjonariuszy) oraz wobec spó ki udzielaj cej po yczki (kredytu) osi gnie
cznie
trzykrotno warto ci kapita u zak adowego spó ki – w cz ci, w jakiej po yczka (kredyt)
przekracza t warto zad enia, okre lon na dzie zap aty odsetek; przepisy te stosuje si
odpowiednio do spó dzielni, cz onków spó dzielni oraz funduszu udzia owego takiej
spó dzielni;
62) (uchylony);
63) odpisów amortyzacyjnych od warto ci pocz tkowej rodków trwa ych oraz warto ci
niematerialnych i prawnych:
a) nabytych nieodp atnie, je eli:
– nabycie to nie stanowi przychodu z tytu u nieodp atnego otrzymania rzeczy lub praw, lub
– dochód z tego tytu u jest zwolniony od podatku dochodowego, lub
– nabycie to stanowi dochód, od którego na podstawie odr bnych przepisów zaniechano
poboru podatku,
b) je eli przed dniem 1 stycznia 1995 r. zosta y nabyte, lecz niezaliczone do rodków
trwa ych albo warto ci niematerialnych i prawnych,
c) oddanych do nieodp atnego u ywania – za miesi ce, w których sk adniki te by y oddane do
nieodp atnego u ywania,
d) nabytych w formie wk adu niepieni nego, od tej cz ci ich warto ci, która nie zosta a
przekazana na utworzenie lub podwy szenie kapita u zak adowego spó ki kapita owej;

64) odpisów amortyzacyjnych od warto ci pocz tkowej warto ci niematerialnych i prawnych
wniesionych do spó ki w postaci wk adu niepieni nego, stanowi cych równowarto
uzyskanych informacji zwi zanych z wiedz w dziedzinie przemys owej, handlowej,
naukowej lub organizacyjnej (know-how);
65) (uchylony);
66) poniesionych wydatków oraz warto ci przekazanych rzeczy, praw lub wykonanych us ug,
wynikaj cych z czynno ci, które nie mog by przedmiotem prawnie skutecznej umowy, w
szczególno ci w zwi zku z pope nieniem przest pstwa okre lonego w art. 229 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z pó n. zm.).
1a. (uchylony).
1b. Ilekro w ustawie jest mowa o pochodnych instrumentach finansowych, rozumie si przez
to prawa maj tkowe, których cena zale y bezpo rednio lub po rednio od ceny towarów, walut
obcych, waluty polskiej, z ota dewizowego, platyny dewizowej lub papierów warto ciowych,
albo od wysoko ci stóp procentowych lub indeksów, a w szczególno ci opcje i kontrakty
terminowe.
2. Za wierzytelno ci, o których mowa w ust. 1 pkt 25, uwa a si te wierzytelno ci, których
nie ci galno zosta a udokumentowana:
1) postanowieniem o nie ci galno ci, uznanym przez wierzyciela jako odpowiadaj cym
stanowi faktycznemu, wydanym przez w ciwy organ post powania egzekucyjnego, albo
2) postanowieniem s du o:
a) oddaleniu wniosku o og oszenie upad ci obejmuj cej likwidacj maj tku, gdy maj tek
niewyp acalnego d nika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów post powania, lub
b) umorzeniu post powania upad ciowego obejmuj cego likwidacj maj tku, gdy zachodzi
okoliczno wymieniona pod lit. a, lub
c) uko czeniu post powania upad

ciowego obejmuj cego likwidacj maj tku, albo

3) protoko em sporz dzonym przez podatnika, stwierdzaj cym, e przewidywane koszty
procesowe i egzekucyjne zwi zane z dochodzeniem wierzytelno ci by yby równe albo
wy sze od jej kwoty.
2a. Nie ci galno

wierzytelno ci uznaje si za uprawdopodobnion :

1) w przypadku okre lonym w ust. 1 pkt 26a, w szczególno ci je eli:
a) d nik zmar , zosta wykre lony z ewidencji dzia alno ci gospodarczej, postawiony w stan
likwidacji lub zosta a og oszona jego upad
obejmuj ca likwidacj maj tku, albo
b) zosta o wszcz te post powanie upad ciowe z mo liwo ci zawarcia uk adu w
rozumieniu przepisów prawa upad ciowego i naprawczego lub na wniosek d nika zosta o

wszcz te post powanie ugodowe w rozumieniu przepisów o restrukturyzacji finansowej
przedsi biorstw i banków, albo
c) wierzytelno zosta a potwierdzona prawomocnym orzeczeniem s du i skierowana na
drog post powania egzekucyjnego, albo
d) wierzytelno

jest kwestionowana przez d

nika na drodze powództwa s dowego;

2) w przypadku okre lonym w ust. 1 pkt 26 lit. a tiret pierwsze i lit. b, je eli:
a) spe niony jest warunek okre lony w pkt 1 lit. a albo lit. b, lub
b) opó nienie w sp acie kapita u kredytu (po yczki) lub odsetek przekracza 6 miesi cy, a
ponadto:
– spe niony jest warunek okre lony w pkt 1 lit. d albo
– wierzytelno

zosta a skierowana na drog post powania egzekucyjnego, albo

– miejsce pobytu d nika jest nieznane i nie zosta ujawniony jego maj tek mimo podj cia
przez wierzyciela dzia zmierzaj cych do ustalenia tego miejsca i maj tku.
2b. Wierzytelno ci obj te rezerwami z tytu u kredytów (po yczek) i udzielonych przez bank
gwarancji (por cze ) sp aty kredytów i po yczek, wymienionych w ust. 1 pkt 26, pomniejsza
si , z zastrze eniem ust. 2c, o warto :
1) gwarancji lub por cze Skarbu Pa stwa, Narodowego Banku Polskiego lub Bankowego
Funduszu Gwarancyjnego;
2) gwarancji lub por cze banku centralnego lub rz du kraju b

cego cz onkiem OECD;

3) gwarancji lub por cze banku maj cego siedzib w kraju b cym cz onkiem OECD, w
przypadku gdy sytuacja ekonomiczno-finansowa tego banku nie budzi obaw;
4) gwarancji lub por cze pa stwowej osoby prawnej, z wy czeniem banków i zak adów
ubezpiecze , uprawnionej na podstawie odr bnych przepisów do ich udzielania w ramach
realizacji powierzonych jej zada pa stwowych, w przypadku gdy w bud ecie pa stwa
okre lono ród a sfinansowania ewentualnych zobowi za ;
5) przelewu wierzytelno ci z akredytywy zabezpieczaj cej (akredytywa typu stand-by)
otwartej lub potwierdzonej przez bank kraju b cego cz onkiem OECD, w przypadku gdy
sytuacja ekonomiczno-finansowa tego banku nie budzi obaw;
6) umowy ubezpieczenia eksportowego lub gwarancji ubezpieczeniowej Korporacji
Ubezpiecze Kredytów Eksportowych S.A., zawartej lub udzielonej na podstawie przepisów
o gwarantowanych przez Skarb Pa stwa ubezpieczeniach eksportowych, dla okre lonej
umowy kredytowej lub zobowi zania pozabilansowego – do 100% sumy odpowiednio
ubezpieczenia lub gwarancji, je eli konieczno tworzenia rezerwy celowej jest nast pstwem
zdarze obj tych tym ubezpieczeniem lub gwarancj ;

7) gwarancji lub por cze Banku Gospodarstwa Krajowego udzielonych na podstawie
przepisów o por czeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Pa stwa oraz niektóre
osoby prawne;
8) gwarancji lub por cze jednostki samorz du terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej
(gmin, powiatów i województw) o dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej, przy czym
uwzgl dniana kwota zabezpieczenia powinna wynika z uchwa y w ciwego organu
jednostki samorz du terytorialnego w sprawie ustalania maksymalnej wysoko ci po yczek,
gwarancji i por cze udzielanych przez zarz d w roku bud etowym;
9) wp aty okre lonej kwoty w z otych lub w innej walucie wymienialnej na rachunek banku,
który zobowi e si , e zwróci t kwot po uzyskaniu sp aty zad enia wraz z nale nymi
odsetkami i prowizj , do wysoko ci tej kwoty, przy czym przeliczenia na z ote nale y
dokona wed ug kursu redniego ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzie
dokonywania klasyfikacji;
10) zastawu rejestrowego na wierzytelno ci z rachunku lokaty z

onej w banku:

a) posiadaj cym ekspozycj kredytow lub
b) maj cym siedzib w kraju b cym cz onkiem OECD, w przypadku gdy sytuacja
ekonomiczno-finansowa tego banku nie budzi obaw
– wraz z o wiadczeniem o blokadzie lokaty oraz pe nomocnictwem do pobrania rodków z
rachunku lokaty;
11) przeniesienia na bank przez d nika, do czasu sp aty zad
odsetkami i prowizj , prawa w asno ci:

enia wraz z nale nymi

a) papierów warto ciowych emitowanych przez Skarb Pa stwa lub Narodowy Bank Polski,
b) papierów warto ciowych emitowanych przez banki centralne lub rz dy krajów b
cz onkiem OECD,
c) bankowych papierów warto ciowych emitowanych przez inne banki
– wed ug ich warto ci godziwej;
12) hipoteki ustanowionej na:
a) nieruchomo ci,
b) u ytkowaniu wieczystym,
c) w asno ciowym spó dzielczym prawie do lokalu mieszkalnego,
d) spó dzielczym prawie do lokalu u ytkowego,
e) prawie do domu jednorodzinnego w spó dzielni mieszkaniowej,

cych

f) prawie do lokalu mieszkalnego w domu budowanym przez spó dzielni mieszkaniow w
celu przeniesienia jej w asno ci na cz onka;
13) gwarancji lub por cze podmiotu o dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej, je eli czna
kwota gwarancji i por cze udzielonych przez gwaranta (por czyciela) jednemu
kredytobiorcy nie przekracza 15% aktywów netto tego gwaranta (por czyciela),
pomniejszonych o nale ne, lecz niewniesione wk ady na poczet kapita ów (funduszy)
podstawowych spó ek akcyjnych i spó dzielni;
14) przeniesienia na bank przez d nika, do czasu sp aty zad enia wraz z nale nymi
odsetkami i prowizj , prawa w asno ci rzeczy ruchomej, na warunkach okre lonych przez
strony w umowie;
15) przeniesienia na bank przez d nika, do czasu sp aty zad enia wraz z nale nymi
odsetkami i prowizj , prawa w asno ci papierów warto ciowych, niewymienionych w pkt 11,
cych w obrocie gie dowym w krajach b cych cz onkiem OECD;
16) hipoteki morskiej na statku morskim wpisanym do rejestru okr towego;
17) zastawu na statku powietrznym wpisanym do rejestru pa stwowego statków
powietrznych;
18) zastawu rejestrowego na:
a) prawach z papierów warto ciowych, o których mowa w pkt 11, wed ug ich warto ci
godziwej,
b) prawach z papierów warto ciowych, o których mowa w pkt 15;
19) zastawu rejestrowego na rzeczy ruchomej;
20) przelewu wierzytelno ci z rachunku lokaty za onej w banku innym ni bank
posiadaj cy nale no
lub udzielonego zobowi zania pozabilansowego, wraz z
wiadczeniem o blokadzie lokaty oraz pe nomocnictwem do pobrania rodków z rachunku
lokaty;
21) o wiadczenia patronackiego podmiotu o dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej,
zawieraj cego zobowi zanie wystawcy do podj cia dzia wobec d nika, maj cych na celu
utrzymanie terminowej obs ugi ekspozycji kredytowej banku oraz utrzymanie niebudz cej
obaw sytuacji ekonomiczno-finansowej d nika, pod warunkiem e:
a) tre
o wiadczenia zapewnia mo liwo
dochodzenia wobec wystawcy roszcze
przypadku konieczno ci utworzenia rezerwy celowej,
b) bank posiada opini prawn dotycz
wobec wystawcy o wiadczenia,
c) zobowi zanie ci

w

skuteczno ci dochodzenia ewentualnych roszcze

ce na wystawcy o wiadczenia jest uj te w jego ksi gach,

d) czna kwota o wiadcze patronackich, gwarancji i por cze udzielonych przez wystawc
jednemu kredytobiorcy nie przekracza 15% aktywów netto tego wystawcy, pomniejszonych o
nale ne, lecz niewniesione, wk ady na poczet kapita ów (funduszy) podstawowych spó ek
akcyjnych i spó dzielni.
2c. Przepisy ust. 2b stosuje si w takim zakresie, w jakim bank pomniejszy podstaw
tworzenia rezerw zaliczanych do kosztów banku, na podstawie przepisów o rachunkowo ci, o
warto zabezpiecze wymienionych w tych przepisach.
2d. Za ekspozycje kredytowe, o których mowa w ust. 2b pkt 10 lit. a oraz pkt 21, rozumie si :
a) nale no ci, z wy czeniem odsetek, tak e skapitalizowanych,
b) udzielone zobowi zania pozabilansowe o charakterze finansowym i gwarancyjnym.
3. Przepisy ust. 1 pkt 26 dotycz rezerw na ryzyko zwi zane z dzia alno ci
utworzonych zgodnie z przepisami o rachunkowo ci.

banków,

3a. (uchylony).
3b. Przepis ust. 1 pkt 51 nie dotyczy samochodów osobowych u ywanych na podstawie
umowy leasingu, o której mowa w art. 17a pkt 1.
3c. Przepisów ust. 1 pkt 26 nie stosuje si w przypadku rezerw utworzonych na pokrycie
kredytów (po yczek), gwarancji (por cze ) wymienionych w ust. 1 pkt 26, które zosta y
udzielone z naruszeniem prawa, przy czym naruszenie to powinno by stwierdzone
prawomocnym wyrokiem s du.
3d. Przepis art. 16 ust. 1 pkt 43 lit. c ma zastosowanie do banków uczestnicz cych w
realizacji programu restrukturyzacji na podstawie odr bnych ustaw, pod warunkiem
przeznaczenia i wydatkowania równowarto ci 100% kwoty wierzytelno ci podlegaj cej
umorzeniu na uruchomienie kredytów (po yczek) dla podmiotów obj tych tym programem.
3e. Przepisu ust. 2a pkt 2 nie stosuj banki uczestnicz ce w programie restrukturyzacji na
podstawie odr bnych ustaw, w zakresie rezerw na wierzytelno ci z tytu u zakwalifikowanych
do straconych kredytów (po yczek) oraz wierzytelno ci z tytu u gwarancji (por cze ) sp aty
kredytów (po yczek) – udzielonych przez bank.
3f. W przypadku zakwalifikowania kredytów (po yczek) oraz gwarancji (por cze ) sp aty
kredytów i po yczek udzielonych przez bank, z zastrze eniem ust. 1 pkt 26 lit. a tiret drugie i
lit. c, do kategorii straconych, a których nie ci galno nie zosta a uprawdopodobniona, za
koszty uzyskania przychodów uwa a si wysoko rezerwy ustalonej zgodnie z ust. 1 pkt 26
lit. d.
4. Ilekro w ust. 1 jest mowa o stawce za jeden kilometr przebiegu pojazdu, rozumie si przez
to stawk okre lon dla samochodów osobowych, uwzgl dniaj
odpowiednio pojemno
silnika.
5. Przebieg pojazdu, o którym mowa w ust. 1 pkt 30 i 51, powinien by , z wy czeniem
rycza tu pieni nego, udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu, potwierdzonej przez

podatnika na koniec ka dego miesi ca. Ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawiera co
najmniej nast puj ce dane: nazwisko, imi i adres zamieszkania osoby u ywaj cej pojazdu,
numer rejestracyjny pojazdu i pojemno silnika, kolejny numer wpisu, dat i cel wyjazdu,
opis trasy (sk d – dok d), liczb faktycznie przejechanych kilometrów, stawk za jeden
kilometr przebiegu, kwot wynikaj
z przemno enia liczby faktycznie przejechanych
kilometrów i stawki za jeden kilometr przebiegu oraz podpis podatnika (pracodawcy) i jego
dane. W razie braku tej ewidencji, wydatki z tytu u u ywania samochodów nie stanowi
kosztu uzyskania przychodów.
6. Wska nik procentowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 60 i 61, posiadanych przez
udzia owców (akcjonariuszy) udzia ów (akcji) w spó ce okre la si na podstawie liczby praw
osu, jakie w zwi zku z posiadanymi udzia ami (akcjami) przys uguj tym udzia owcom
(akcjonariuszom).
7. Warto , o której mowa w ust. 1 pkt 60 i 61, funduszu udzia owego w spó dzielni lub
kapita u zak adowego spó ki okre la si bez uwzgl dnienia tej cz ci tego funduszu lub
kapita u, jaka nie zosta a na ten fundusz lub kapita faktycznie przekazana lub jaka zosta a
pokryta wierzytelno ciami z tytu u po yczek (kredytów) oraz z tytu u odsetek od tych
po yczek (kredytów), przys uguj cymi cz onkom wobec tej spó dzielni lub udzia owcom
(akcjonariuszom) wobec tej spó ki, a tak e warto ciami niematerialnymi lub prawnymi, od
których nie dokonuje si odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a–16m.
7a. (uchylony).
7b. Przez po yczk , o której mowa w ust. 1 pkt 60 i 61 oraz w ust. 7, rozumie si ka
umow , w której daj cy po yczk zobowi zuje si przenie na w asno bior cego okre lon
ilo pieni dzy, a bior cy zobowi zuje si zwróci t sam ilo pieni dzy; przez po yczk t
rozumie si tak e emisj papierów warto ciowych o charakterze d nym, depozyt
nieprawid owy lub lokat .
7c. Przepis ust. 1 pkt 46 lit. c stosuje si odpowiednio w przypadku zmiany prawa do
obni enia kwoty podatku nale nego o kwot podatku naliczonego, o której mowa w art. 91
ust. 7 ustawy o podatku od towarów i us ug.
7d. Przepis ust. 1 pkt 57a stosuje si odpowiednio, z zastrze eniem ust. 1 pkt 40 oraz art. 15
ust. 4h, do sk adek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych wiadcze
Pracowniczych.
7e. Przepisu ust. 1 pkt 8 zdanie po redniku nie stosuje si przy zamianie jednostek
uczestnictwa subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu tego samego
funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami, dokonanej zgodnie z ustaw z dnia
27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych.
7f. Przez fundusze kapita owe, o których mowa w ust. 1 pkt 8, rozumie si fundusze
inwestycyjne oraz fundusze zagraniczne, o których mowa w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o
funduszach inwestycyjnych.
8. Minister w ciwy do spraw finansów publicznych okre li, w drodze rozporz dzenia,
maksymaln wysoko wp at na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej, uznawan za koszt
uzyskania przychodów.

9. Przepisy ust. 1 pkt 8c i 8d stosuje si odpowiednio do podmiotów wymienionych w
za czniku nr 3 do ustawy.
Art. 16a. [Amortyzacja] 1. Amortyzacji podlegaj , z zastrze eniem art. 16c, stanowi ce
asno lub wspó asno podatnika, nabyte lub wytworzone we w asnym zakresie,
kompletne i zdatne do u ytku w dniu przyj cia do u ywania:
1) budowle, budynki oraz lokale b

ce odr bn w asno ci ,

2) maszyny, urz dzenia i rodki transportu,
3) inne przedmioty
– o przewidywanym okresie u ywania d szym ni rok, wykorzystywane przez podatnika na
potrzeby zwi zane z prowadzon przez niego dzia alno ci gospodarcz albo oddane do
ywania na podstawie umowy najmu, dzier awy lub umowy okre lonej w art. 17a pkt 1,
zwane rodkami trwa ymi.
2. Amortyzacji podlegaj równie , z zastrze eniem art. 16c, niezale nie od przewidywanego
okresu u ywania:
1) przyj te do u ywania inwestycje w obcych rodkach trwa ych, zwane dalej „inwestycjami
w obcych rodkach trwa ych”,
2) budynki i budowle wybudowane na cudzym gruncie,
3) sk adniki maj tku, wymienione w ust. 1, niestanowi ce w asno ci lub wspó asno ci
podatnika, wykorzystywane przez niego na potrzeby zwi zane z prowadzon dzia alno ci na
podstawie umowy okre lonej w art. 17a pkt 1, zawartej z w cicielem lub
wspó
cicielami tych sk adników – je eli zgodnie z przepisami rozdzia u 4a odpisów
amortyzacyjnych dokonuje korzystaj cy
– zwane tak e rodkami trwa ymi;
4) tabor transportu morskiego w budowie, sklasyfikowany w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i
Us ug (PKWiU) wprowadzonej rozporz dzeniem Rady Ministrów z dnia 29 pa dziernika
2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Us ug (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 p ywaj ce”.
Art. 16b. [Amortyzacja] 1. Amortyzacji podlegaj , z zastrze eniem art. 16c, nabyte nadaj ce
si do gospodarczego wykorzystania w dniu przyj cia do u ywania:
1) spó dzielcze w asno ciowe prawo do lokalu mieszkalnego,
2) spó dzielcze prawo do lokalu u ytkowego,
3) prawo do domu jednorodzinnego w spó dzielni mieszkaniowej,
4) autorskie lub pokrewne prawa maj tkowe,

5) licencje,
6) prawa okre lone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo w asno ci przemys owej
(Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z pó n. zm.),
7) warto
stanowi
równowarto
uzyskanych informacji zwi zanych z wiedz
dziedzinie przemys owej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how)

w

– o przewidywanym okresie u ywania d szym ni rok, wykorzystywane przez podatnika na
potrzeby zwi zane z prowadzon przez niego dzia alno ci gospodarcz albo oddane przez
niego do u ywania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzier awy
lub umowy okre lonej w art. 17a pkt 1, zwane warto ciami niematerialnymi i prawnymi.
2. Amortyzacji podlegaj równie , z zastrze eniem art. 16c, niezale nie od przewidywanego
okresu u ywania:
1) (uchylony),
2) warto firmy, je eli warto ta powsta a w wyniku nabycia przedsi biorstwa lub jego
zorganizowanej cz ci w drodze:
a) kupna,
b) przyj cia do odp atnego korzystania, a odpisów amortyzacyjnych, zgodnie z przepisami
rozdzia u 4a, dokonuje korzystaj cy,
c) wniesienia do spó ki na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji,
3) koszty prac rozwojowych zako czonych wynikiem pozytywnym, który mo e by
wykorzystany na potrzeby dzia alno ci gospodarczej podatnika, je eli:
a) produkt lub technologia wytwarzania s
rozwojowych wiarygodnie okre lone, oraz

ci le ustalone, a dotycz ce ich koszty prac

b) techniczna przydatno produktu lub technologii zosta a przez podatnika odpowiednio
udokumentowana i na tej podstawie podatnik podj decyzj o wytwarzaniu tych produktów
lub stosowaniu technologii, oraz
c) z dokumentacji dotycz cej prac rozwojowych wynika, e koszty prac rozwojowych zostan
pokryte spodziewanymi przychodami ze sprzeda y tych produktów lub zastosowania
technologii,
4) sk adniki maj tku, wymienione w ust. 1, niestanowi ce w asno ci lub wspó asno ci
podatnika, wykorzystywane przez niego na potrzeby zwi zane z prowadzon dzia alno ci na
podstawie umowy okre lonej w art. 17a pkt 1, zawartej z w cicielem lub
wspó
cicielami albo uprawnionymi do korzystania z tych warto ci – je eli zgodnie z
przepisami rozdzia u 4a odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystaj cy
– zwane tak e warto ciami niematerialnymi i prawnymi.

Art. 16c. [Wy czenie] Amortyzacji nie podlegaj :
1) grunty i prawa wieczystego u ytkowania gruntów,
2) budynki, lokale, budowle i urz dzenia zaliczane do spó dzielczych zasobów
mieszkaniowych lub s
cych dzia alno ci spo eczno-wychowawczej prowadzonej przez
spó dzielnie mieszkaniowe,
3) dzie a sztuki i eksponaty muzealne,
4) warto
2,

firmy, je eli warto

ta powsta a w inny sposób ni okre lony w art. 16b ust. 2 pkt

5) sk adniki maj tku, które nie s u ywane na skutek zawieszenia wykonywania dzia alno ci
gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie dzia alno ci gospodarczej albo
zaprzestania dzia alno ci, w której te sk adniki by y u ywane; w tym przypadku sk adniki te
nie podlegaj amortyzacji od miesi ca nast puj cego po miesi cu, w którym zawieszono albo
zaprzestano t dzia alno
– zwane odpowiednio rodkami trwa ymi lub warto ciami niematerialnymi i prawnymi.
Art. 16d. [Amortyzacja] 1. Podatnicy mog nie dokonywa odpisów amortyzacyjnych od
sk adników maj tku, o których mowa w art. 16a i 16b, których warto pocz tkowa okre lona
zgodnie z art. 16g nie przekracza 3 500 z ; wydatki poniesione na ich nabycie stanowi
wówczas koszty uzyskania przychodów w miesi cu oddania ich do u ywania.
2. Sk adniki maj tku, o których mowa w art. 16a–16c, wprowadza si do ewidencji rodków
trwa ych oraz warto ci niematerialnych i prawnych zgodnie z art. 9 ust. 1, najpó niej w
miesi cu przekazania ich do u ywania. Pó niejszy termin wprowadzenia uznaje si za
ujawnienie rodka trwa ego lub warto ci niematerialnej i prawnej, o których mowa w art. 16h
ust. 1 pkt 4.
Art. 16e. [Obowi zek podatników] 1. Je eli podatnicy nab
lub wytworz we w asnym
zakresie sk adniki maj tku wymienione w art. 16a ust. 1 i art. 16b ust. 1, o warto ci
pocz tkowej przekraczaj cej 3 500 z , i ze wzgl du na przewidywany przez nich okres
ywania równy lub krótszy ni rok nie zalicz ich do rodków trwa ych albo warto ci
niematerialnych i prawnych, a faktyczny okres ich u ywania przekroczy rok, podatnicy s
obowi zani, w pierwszym miesi cu nast puj cym po miesi cu, w którym ten rok up yn :
1) zaliczy te sk adniki do rodków trwa ych albo warto ci niematerialnych i prawnych,
przyjmuj c je do ewidencji w cenie nabycia albo koszcie wytworzenia;
2) zmniejszy koszty uzyskania przychodów o ró nic mi dzy cen nabycia lub kosztem
wytworzenia a kwot odpisów amortyzacyjnych, przypadaj
na okres ich dotychczasowego
ywania, obliczonych dla rodków trwa ych przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych
okre lonych w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowi cym za cznik nr 1 do
ustawy, zwanym dalej „Wykazem stawek amortyzacyjnych”, a dla warto ci niematerialnych i
prawnych przy zastosowaniu zasad okre lonych w art. 16m;

3) stosowa stawki amortyzacji, o których mowa w pkt 2, w ca ym okresie dokonywania
odpisów amortyzacyjnych;
4) wp aci , w terminie do 20 dnia tego miesi ca, do urz du skarbowego kwot odsetek
naliczonych od dnia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub
wytworzenie we w asnym zakresie sk adników maj tku do dnia, w którym okres ich
ywania przekroczy rok, i naliczon kwot odsetek wykaza w zeznaniu, o którym mowa w
art. 27 ust. 1; odsetki od ró nicy, o której mowa w pkt 2, s naliczane wed ug stawki odsetek
za zw ok od zaleg ci podatkowych obowi zuj cej w dniu zaliczenia sk adnika maj tku do
rodków trwa ych lub warto ci niematerialnych i prawnych.
2. Przepisy ust. 1 stosuje si odpowiednio w przypadku zaliczenia wydatków na nabycie lub
wytworzenie we w asnym zakresie sk adników maj tku o warto ci pocz tkowej
przekraczaj cej 3 500 z do kosztów uzyskana przychodów, a nast pnie zaliczenia tych
sk adników do rodków trwa ych lub warto ci niematerialnych i prawnych przed up ywem
roku od dnia ich nabycia lub wytworzenia; w tym przypadku odsetki nalicza si do dnia
zaliczenia ich do rodków trwa ych lub warto ci niematerialnych i prawnych.
3. Je eli ró nica, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest wy sza od kosztów danego miesi ca,
nierozliczona nadwy ka kosztów pomniejsza koszty w nast pnych miesi cach.
Art. 16f. [Odpisy amortyzacyjne] 1. Podatnicy, z wyj tkiem tych, którzy ze wzgl du na
og oszon upad
obejmuj
likwidacj maj tku nie prowadz dzia alno ci gospodarczej,
dokonuj odpisów amortyzacyjnych od warto ci pocz tkowej rodków trwa ych oraz warto ci
niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16a ust. 1 i ust. 2 pkt 1–3 oraz w art. 16b.
2. Podatnicy b cy armatorami, z wyj tkiem tych, którzy ze wzgl du na og oszon upad
obejmuj
likwidacj maj tku nie prowadz dzia alno ci gospodarczej, mog dokonywa
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 si zgodnie z art. 16h–16m, gdy warto pocz tkowa
rodka trwa ego albo warto ci niematerialnej i prawnej w dniu przyj cia do u ywania jest
wy sza ni 3 500 z . W przypadku gdy warto pocz tkowa jest równa lub ni sza ni 3 500 z ,
podatnicy, z zastrze eniem art. 16d ust. 1, mog dokonywa odpisów amortyzacyjnych
zgodnie z art. 16h–16m albo jednorazowo w miesi cu oddania do u ywania tego rodka
trwa ego lub warto ci niematerialnej i prawnej, albo w miesi cu nast pnym.
4. Odpisów amortyzacyjnych od rodków trwa ych oraz warto ci niematerialnych i prawnych,
które zosta y przew aszczone w celu zabezpieczenia wierzytelno ci, w tym po yczki lub
kredytu, dokonuje dotychczasowy w ciciel, w tym po yczkobiorca lub kredytobiorca.
Art. 16g. [Warto pocz tkowa] 1. Za warto pocz tkow rodków trwa ych oraz warto ci
niematerialnych i prawnych, z uwzgl dnieniem ust. 2–14, uwa a si :
1) w razie odp atnego nabycia cen ich nabycia;
1a) w razie cz ciowo odp atnego nabycia, cen
przychodu okre lonego w art. 12 ust. 5a;

ich nabycia powi kszon

o warto

2) w razie wytworzenia we w asnym zakresie koszt wytworzenia;
3) w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodp atny sposób warto
rynkow z dnia nabycia, chyba e umowa darowizny albo umowa o nieodp atnym
przekazaniu okre la t warto w ni szej wysoko ci;
4) w razie nabycia w postaci wk adu niepieni nego (aportu) wniesionego do spó ki
kapita owej, a tak e udzia u w spó dzielni – ustalon przez podatnika na dzie wniesienia
wk adu lub udzia u warto poszczególnych rodków trwa ych oraz warto ci niematerialnych
i prawnych, nie wy sz jednak od ich warto ci rynkowej;
4a) w razie nabycia w postaci wk adu niepieni nego (aportu) wniesionego do spó ki
nieb cej osob prawn :
a) warto pocz tkow , od której dokonywane by y odpisy amortyzacyjne – je eli przedmiot
wk adu by amortyzowany,
b) wydatki poniesione na nabycie lub wytworzenie przedmiotu wk adu, niezaliczone do
kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie – je eli przedmiot wk adu nie by
amortyzowany,
c) warto
okre lon zgodnie z art. 14 – je eli ustalenie wydatków na nabycie lub
wytworzenie przedmiotu wk adu przez wspólnika wnosz cego wk ad, b cego osob
fizyczn , jest niemo liwe i przedmiot wk adu nie by wykorzystywany przez wnosz cego
wk ad w prowadzonej dzia alno ci gospodarczej, z wy czeniem warto ci niematerialnych i
prawnych wytworzonych przez wspólnika we w asnym zakresie;
4b) w razie przekszta cenia przedsi biorcy b
kapita ow :
a) warto

cego osob fizyczn w jednoosobow spó

pocz tkow , od której dokonywane by y odpisy amortyzacyjne,

b) warto poniesionych wydatków na nabycie albo wytworzenie sk adników maj tku,
niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie – je eli rzeczy te
lub prawa nie by y amortyzowane;
5) w razie otrzymania w zwi zku z likwidacj osoby prawnej, z zastrze eniem ust. 10b –
ustalon przez podatnika warto
poszczególnych rodków trwa ych oraz warto ci
niematerialnych i prawnych, nie wy sz jednak od ich warto ci rynkowej.
1a. Przepis ust. 1 pkt 4a lit. a i b stosuje si odpowiednio w przypadku sk adnika maj tku
wnoszonego w postaci wk adu niepieni nego (aportu) do spó ki nieb cej osob prawn
przez wspólnika, który sk adnik ten otrzyma w nast pstwie likwidacji spó ki nieb cej
osob prawn b
wyst pienia z takiej spó ki.
2. Warto pocz tkow firmy stanowi dodatnia ró nica mi dzy cen nabycia przedsi biorstwa
lub jego zorganizowanej cz ci, ustalon zgodnie z ust. 3 i 5, albo nominaln warto ci
wydanych akcji lub udzia ów w zamian za wk ad niepieni ny a warto ci rynkow
sk adników maj tkowych wchodz cych w sk ad kupionego, przyj tego do odp atnego

korzystania albo wniesionego do spó ki przedsi biorstwa lub jego zorganizowanej cz ci,
odpowiednio z dnia kupna, przyj cia do odp atnego korzystania albo wniesienia do spó ki.
3. Za cen nabycia uwa a si kwot nale
zbywcy, powi kszon o koszty zwi zane z
zakupem naliczone do dnia przekazania rodka trwa ego lub warto ci niematerialnej i prawnej
do u ywania, a w szczególno ci o koszty transportu, za adunku i wy adunku, ubezpieczenia w
drodze, monta u, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, op at
notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszon o podatek od
towarów i us ug, z wyj tkiem przypadków, gdy zgodnie z odr bnymi przepisami podatek od
towarów i us ug nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przys uguje obni enie
kwoty nale nego podatku o podatek naliczony albo zwrot ró nicy podatku w rozumieniu
ustawy o podatku od towarów i us ug. W przypadku importu cena nabycia obejmuje c o i
podatek akcyzowy od importu sk adników maj tku.
4. Za koszt wytworzenia uwa a si warto , w cenie nabycia, zu ytych do wytworzenia
rodków trwa ych: rzeczowych sk adników maj tku i wykorzystanych us ug obcych, kosztów
wynagrodze za prace wraz z pochodnymi, i inne koszty daj ce si zaliczy do warto ci
wytworzonych rodków trwa ych. Do kosztu wytworzenia nie zalicza si : kosztów ogólnych
zarz du, kosztów sprzeda y oraz pozosta ych kosztów operacyjnych i kosztów operacji
finansowych, w szczególno ci odsetek od po yczek (kredytów) i prowizji, z wy czeniem
odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania rodka trwa ego do u ywania.
5. Cen nabycia, o której mowa w ust. 3, oraz koszt wytworzenia, o którym mowa w ust. 4,
koryguje si o ró nice kursowe, naliczone do dnia przekazania do u ywania rodka trwa ego
lub warto ci niematerialnej i prawnej.
6. Warto pocz tkow sk adników maj tku nabytych w sposób okre lony w ust. 1 pkt 3–5,
wymagaj cych monta u, powi ksza si o wydatki poniesione na ich monta .
7. Warto pocz tkow inwestycji w obcych rodkach trwa ych oraz budynków i budowli
wybudowanych na obcym gruncie ustala si stosuj c odpowiednio ust. 3–5.
8. W razie gdy sk adnik maj tku stanowi wspó asno podatnika, warto pocz tkow tego
sk adnika ustala si w takiej proporcji jego warto ci, w jakiej pozostaje udzia podatnika we
asno ci tego sk adnika maj tku. Art. 5 ust. 1 stosuje si odpowiednio.
9. W razie przekszta cenia formy prawnej, podzia u albo po czenia podmiotów, z
zastrze eniem ust. 19, dokonywanych na podstawie odr bnych przepisów – warto
pocz tkow rodków trwa ych oraz warto ci niematerialnych i prawnych ustala si w
wysoko ci warto ci pocz tkowej okre lonej w ewidencji rodków trwa ych oraz warto ci
niematerialnych i prawnych, o której mowa w art. 9 ust. 1, podmiotu przekszta canego,
po czonego albo podzielonego. Zasad t stosuje si odpowiednio do spó ek nieb cych
osobami prawnymi.
10. W razie nabycia w drodze kupna lub przyj cia do odp atnego korzystania
przedsi biorstwa lub jego zorganizowanej cz ci, czn warto pocz tkow nabytych
rodków trwa ych oraz warto ci niematerialnych i prawnych stanowi:
1) suma ich warto ci rynkowej – w przypadku wyst pienia dodatniej warto ci firmy, ustalonej
zgodnie z ust. 2;

2) ró nica mi dzy cen nabycia przedsi biorstwa lub jego zorganizowanej cz ci, ustalon
zgodnie z ust. 3 i 5, a warto ci sk adników maj tkowych nieb cych rodkami trwa ymi ani
warto ciami niematerialnymi i prawnymi – w przypadku niewyst pienia dodatniej warto ci
firmy.
10a. Przepis ust. 9 stosuje si odpowiednio w razie nabycia przedsi biorstwa lub jego
zorganizowanej cz ci w drodze wk adu niepieni nego.
10b. W przypadku otrzymania w zwi zku z likwidacj osoby prawnej rodków trwa ych oraz
warto ci niematerialnych i prawnych, które uprzednio zosta y wniesione do tej osoby prawnej
jako wk ad niepieni ny w postaci przedsi biorstwa lub jego zorganizowanej cz ci, przepis
ust. 9 stosuje si odpowiednio.
10c. W przypadku otrzymania, w zwi zku z likwidacj spó ki nieb cej osob prawn lub
wyst pieniem wspólnika z takiej spó ki, rodków trwa ych oraz warto ci niematerialnych i
prawnych przepis ust. 9 stosuje si odpowiednio.
11. W razie nabycia przedsi biorstwa lub jego zorganizowanej cz ci w drodze spadku lub
darowizny,
czna warto
pocz tkowa nabytych rodków trwa ych oraz warto ci
niematerialnych i prawnych stanowi sum ich warto ci rynkowej, nie wy sz jednak od
ró nicy pomi dzy warto ci przychodów, o której mowa w art. 12 ust. 5, uwzgl dnionych w
podstawie opodatkowania podatkiem dochodowym w roku podatkowym, w którym nabyto to
przedsi biorstwo lub jego zorganizowan cz , a warto ci sk adników zwi kszaj cych
aktywa spadkobiercy lub obdarowanego, nieb cych rodkami trwa ymi ani warto ciami
niematerialnymi i prawnymi.
12. Przy ustalaniu warto ci pocz tkowej poszczególnych rodków trwa ych oraz warto ci
niematerialnych i prawnych zgodnie z ust. 1 pkt 3–5 oraz ust. 2, 10 i 11 stosuje si
odpowiednio art. 14.
13. Je eli rodki trwa e uleg y ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji,
adaptacji lub modernizacji, warto pocz tkow tych rodków, ustalon zgodnie z ust. 1 i 3–
11, powi ksza si o sum wydatków na ich ulepszenie, w tym tak e o wydatki na nabycie
cz ci sk adowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 3 500 z .
rodki trwa e uwa a si za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudow ,
rozbudow , rekonstrukcj , adaptacj lub modernizacj w danym roku podatkowym
przekracza 3 500 z i wydatki te powoduj wzrost warto ci u ytkowej w stosunku do warto ci
z dnia przyj cia rodków trwa ych do u ywania, mierzonej w szczególno ci okresem
ywania, zdolno ci wytwórcz , jako ci produktów uzyskiwanych za pomoc ulepszonych
rodków trwa ych i kosztami ich eksploatacji.
14. Warto pocz tkow praw maj tkowych, w tym licencji i autorskich praw maj tkowych,
stanowi cena nabycia tych praw; je eli wynagrodzenie (op aty) wynikaj ce z umowy
licencyjnej albo z umowy o przeniesienie innych praw maj tkowych jest uzale nione od
wysoko ci przychodów z licencji lub praw uzyskanych przez licencjobiorc albo nabywc ,
przy ustalaniu warto ci pocz tkowej praw maj tkowych, w tym licencji, nie uwzgl dnia si
tej cz ci wynagrodzenia.
15. (uchylony).

16. W razie trwa ego od czenia od danego rodka trwa ego cz ci sk adowej lub peryferyjnej
warto pocz tkow tego rodka zmniejsza si , od nast pnego miesi ca po od czeniu, o
ró nic mi dzy cen nabycia (kosztem wytworzenia) od czonej cz ci a przypadaj
na ni ,
w okresie po czenia, sum odpisów amortyzacyjnych obliczon przy zastosowaniu metody
amortyzacji i stawki amortyzacyjnej stosowanej przy obliczaniu odpisów amortyzacyjnych
tego rodka trwa ego.
17. Je eli od czona cz
zostanie nast pnie przy czona do innego rodka trwa ego, w
miesi cu po czenia zwi ksza si warto pocz tkow tego innego rodka o ró nic , o której
mowa w ust. 16.
18. Przepis ust. 9 ma zastosowanie, je eli z odr bnych przepisów wynika, e podmiot
powsta y z przekszta cenia, podzia u albo po czenia lub podmiot istniej cy, do którego
przeniesiono w wyniku wydzielenia cz
maj tku podmiotu dzielonego, wst puje we
wszelkie prawa i obowi zki podmiotu przekszta conego, po czonego albo podzielonego.
19. Przepisu ust. 9 nie stosuje si do podzia u podmiotów, je eli maj tek przejmowany na
skutek podzia u, a przy podziale przez wydzielenie tak e maj tek pozostaj cy w podmiocie
dzielonym, nie stanowi zorganizowanej cz ci przedsi biorstwa. W takim przypadku dla
wyceny przejmowanego maj tku przepisy ust. 1 pkt 4 lub ust. 10 stosuje si odpowiednio.
20. W razie zmiany formy opodatkowania z podatku tona owego na podatek dochodowy
podatnicy w ewidencji, o której mowa w art. 9, uwzgl dniaj odpisy amortyzacyjne
przypadaj ce za okres opodatkowania w formie podatku tona owego.
21. W przypadku przekszta cenia przedsi biorcy b cego osob fizyczn w jednoosobow
spó
kapita ow , podatnicy w ewidencji, o której mowa w art. 9, uwzgl dniaj równie
odpisy amortyzacyjne przypadaj ce za okres opodatkowania osoby fizycznej zgodnie z
ustaw z dnia 20 listopada 1998 r. o zrycza towanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osi ganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z pó n. zm.). Zasad
stosuje si odpowiednio do spó ek nieb cych osobami prawnymi.
Art. 16h. [Wy czenie] 1. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje si :
1) od warto ci pocz tkowej rodków trwa ych lub warto ci niematerialnych i prawnych, z
zastrze eniem art. 16k, pocz wszy od pierwszego miesi ca nast puj cego po miesi cu, w
którym ten rodek lub warto wprowadzono do ewidencji, z zastrze eniem art. 16e, do ko ca
tego miesi ca, w którym nast puje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich warto ci
pocz tkow lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich
niedobór; suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje równie odpisy, których zgodnie z art. 16
ust. 1 nie uwa a si za koszty uzyskania przychodów;
2) od zamówionego przez armatora taboru transportu morskiego w budowie, o którym mowa
w art. 16a ust. 2 pkt 4, pocz wszy od pierwszego miesi ca nast puj cego po miesi cu, w
którym armator poniós wydatki (w tym dokona wp at zaliczek) na budow taboru w
wysoko ci co najmniej 10% warto ci kontraktowej odr bnie dla ka dego obiektu tego taboru;
warto kontraktow , o której mowa w niniejszym punkcie, ustala si na dzie zawarcia
umowy na budow danego obiektu;

3) od u ywanych sezonowo rodków trwa ych oraz warto ci niematerialnych i prawnych w
okresie ich wykorzystywania; w tym przypadku wysoko odpisu miesi cznego ustala si
przez podzielenie rocznej kwoty odpisów amortyzacyjnych przez liczb miesi cy w sezonie
albo przez 12 miesi cy w roku;
4) od ujawnionych rodków trwa ych lub warto ci niematerialnych i prawnych nieobj tych
dotychczas ewidencj , pocz wszy od miesi ca nast puj cego po miesi cu, w którym te rodki
lub warto ci zosta y wprowadzone do ewidencji rodków trwa ych oraz warto ci
niematerialnych i prawnych.
2. Podatnicy, z zastrze eniem art. 16l i 16 , dokonuj wyboru jednej z metod amortyzacji
okre lonych w art. 16i–16k dla poszczególnych rodków trwa ych przed rozpocz ciem ich
amortyzacji; wybran metod stosuje si do pe nego zamortyzowania danego rodka
trwa ego.
3. Podmioty, o których mowa w art. 16g ust. 9, powsta e z przekszta cenia, podzia u, z
zastrze eniem ust. 5, albo po czenia podmiotów oraz podmioty, które przej y ca
lub
cz
innego podmiotu na skutek tych zdarze , dokonuj odpisów amortyzacyjnych z
uwzgl dnieniem dotychczasowej wysoko ci odpisów oraz kontynuuj metod amortyzacji
przyj
przez podmiot przekszta cony, podzielony, po czony, z uwzgl dnieniem art. 16i
ust. 2–7.
3a. Przepis ust. 3 stosuje si odpowiednio w razie nabycia przedsi biorstwa lub jego
zorganizowanej cz ci w drodze wk adu niepieni nego, je eli sk adniki maj tku wchodz ce
w sk ad wk adu niepieni nego by y wprowadzone do ewidencji rodków trwa ych oraz
warto ci niematerialnych i prawnych podmiotu wnosz cego taki wk ad.
3b. W przypadku otrzymania w zwi zku z likwidacj osoby prawnej rodków trwa ych oraz
warto ci niematerialnych i prawnych, które uprzednio zosta y wniesione do tej osoby prawnej
jako wk ad niepieni ny w postaci przedsi biorstwa lub jego zorganizowanej cz ci, przepis
ust. 3 stosuje si odpowiednio.
3c. W przypadku otrzymania, w zwi zku z likwidacj spó ki nieb cej osob prawn lub
wyst pieniem wspólnika z takiej spó ki, rodków trwa ych oraz warto ci niematerialnych i
prawnych przepis ust. 3 stosuje si odpowiednio.
3d. Przepis ust. 3 stosuje si odpowiednio w przypadku okre lonym w art. 16g ust. 1 pkt 4a
lit. a oraz w pkt 4b lit. a.
4. Podatnicy mog dokonywa odpisów amortyzacyjnych w równych ratach co miesi c albo
w równych ratach co kwarta , albo jednorazowo na koniec roku podatkowego, z
uwzgl dnieniem art. 16i. Suma odpisów amortyzacyjnych od rodków trwa ych oraz warto ci
niematerialnych i prawnych dokonanych w pierwszym roku podatkowym, w którym rodki te
zosta y wprowadzone do ewidencji, nie mo e przekroczy warto ci tych odpisów
przypadaj cych za okres od wprowadzenia ich do ewidencji do ko ca tego roku
podatkowego.
5. Przepisu ust. 3 nie stosuje si do podzia u podmiotów, je eli maj tek przejmowany na
skutek podzia u, a przy podziale przez wydzielenie tak e maj tek pozostaj cy w podmiocie
dzielonym, nie stanowi zorganizowanej cz ci przedsi biorstwa. W takim przypadku odpisów

amortyzacyjnych od przejmowanych sk adników maj tkowych dokonuje si na zasadach
okre lonych w art. 16i–16m.
Art. 16i. [Stawki amortyzacyjne] 1. Odpisów amortyzacyjnych od rodków trwa ych, z
zastrze eniem art. 16j–16 , dokonuje si przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych
okre lonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych i zasad, o których mowa w art. 16h ust. 1
pkt 1.
2. Podatnicy mog podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych stawki podwy sza :
1) dla budynków i budowli u ywanych w warunkach:
a) pogorszonych – przy zastosowaniu wspó czynników nie wy szych ni 1,2,
b) z ych – przy zastosowaniu wspó czynników nie wy szych ni 1,4;
2) dla maszyn, urz dze i rodków transportu, z wyj tkiem morskiego taboru p ywaj cego,
ywanych bardziej intensywnie w stosunku do warunków przeci tnych albo wymagaj cych
szczególnej sprawno ci technicznej, przy zastosowaniu w tym okresie wspó czynników nie
wy szych ni 1,4;
3) dla maszyn i urz dze zaliczonych do grupy 4–6 i 8 Klasyfikacji rodków Trwa ych
(K T), wydanej na podstawie odr bnych przepisów, zwanej dalej „Klasyfikacj ”, poddanych
szybkiemu post powi technicznemu, przy zastosowaniu wspó czynników nie wy szych ni
2,0.
3. W razie wyst pienia b
ustania warunków uzasadniaj cych podwy szenie stawek, o
których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, stawki te ulegaj podwy szeniu lub obni eniu od miesi ca
nast puj cego po miesi cu, w którym zaistnia y okoliczno ci uzasadniaj ce te zmiany.
4. Podatnicy mog podwy sza stawki dla rodków trwa ych wymienionych w ust. 2 pkt 3
rezygnowa z ich stosowania pocz wszy od miesi ca nast puj cego po miesi cu, w
którym rodki te zosta y wprowadzone do ewidencji, albo od pierwszego miesi ca ka dego
nast pnego roku podatkowego.
5. Podatnicy mog obni
podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych stawki dla
poszczególnych rodków trwa ych. Zmiany stawki dokonuje si pocz wszy od miesi ca, w
którym rodki te zosta y wprowadzone do ewidencji albo od pierwszego miesi ca ka dego
nast pnego roku podatkowego.
6. W przypadku podwy szenia stawek amortyzacyjnych podanych w Wykazie stawek
amortyzacyjnych przy zastosowaniu wspó czynników okre lonych w ust. 2, nale y dla
poszczególnych rodków trwa ych stosowa jeden wybrany wspó czynnik, przez który mno y
si stawk amortyzacyjn w ciw dla danego rodka trwa ego, przyj
z Wykazu stawek
amortyzacyjnych.
7. Wyja nienia dotycz ce warunków u ywania budynków i budowli, okre lenia szczególnej
sprawno ci technicznej maszyn, urz dze i rodków transportu oraz maszyn i urz dze
poddanych szybkiemu post powi technicznemu, o których mowa w ust. 2, zawarte s w
obja nieniach do Wykazu stawek amortyzacyjnych.

Art. 16j. [Indywidualne ustalenie stawek amortyzacyjnych] 1. Podatnicy, z zastrze eniem
art. 16l, mog indywidualnie ustali stawki amortyzacyjne dla u ywanych lub ulepszonych
rodków trwa ych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika, z tym e
okres amortyzacji nie mo e by krótszy ni :
1) dla rodków trwa ych zaliczonych do grupy 3–6 i 8 Klasyfikacji:
a) 24 miesi ce – gdy ich warto

pocz tkowa nie przekracza 25 000 z ,

b) 36 miesi cy – gdy ich warto
50 000 z ,

pocz tkowa jest wy sza od 25 000 z i nie przekracza

c) 60 miesi cy – w pozosta ych przypadkach;
2) dla rodków transportu, w tym samochodów osobowych – 30 miesi cy;
3) dla budynków (lokali) i budowli, innych ni wymienione w pkt 4–10 lat, z wyj tkiem:
a) trwale zwi zanych z gruntem budynków handlowo-us ugowych wymienionych w rodzaju
103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109
Klasyfikacji trwale zwi zanych z gruntem,
b) kiosków towarowych o kubaturze poni ej 500 m3, domków kempingowych i budynków
zast pczych
– dla których okres amortyzacji nie mo e by krótszy ni 3 lata;
4) dla budynków (lokali) niemieszkalnych, dla których stawka amortyzacyjna z Wykazu
stawek amortyzacyjnych wynosi 2,5% – 40 lat pomniejszone o pe liczb lat, które up yn y
od dnia ich oddania po raz pierwszy do u ywania do dnia wprowadzenia do ewidencji
rodków trwa ych oraz warto ci niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podatnika, z
tym e okres amortyzacji nie mo e by krótszy ni 10 lat.
2. rodki trwa e, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, uznaje si za:
1) u ywane, je eli podatnik udowodni, e przed ich nabyciem by y wykorzystywane co
najmniej przez okres 6 miesi cy, lub
2) ulepszone, je eli przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez podatnika
na ich ulepszenie stanowi y co najmniej 20% warto ci pocz tkowej.
3. rodki trwa e, o których mowa w ust. 1 pkt 3, uznaje si za:
1) u ywane, je eli podatnik wyka e,
najmniej przez okres 60 miesi cy, lub

e przed ich nabyciem by y wykorzystywane co

2) ulepszone, je eli przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez podatnika
na ulepszenie stanowi y co najmniej 30% warto ci pocz tkowej.

4. Podatnicy mog indywidualnie ustali stawki amortyzacyjne dla przyj tych do u ywania
inwestycji w obcych rodkach trwa ych, z tym e dla:
1) inwestycji w obcych budynkach (lokalach) lub budowlach okres amortyzacji nie mo e by
krótszy ni 10 lat;
2) inwestycji w obcych rodkach trwa ych innych ni wymienione w pkt 1 okres amortyzacji
ustala si wed ug zasad okre lonych w ust. 1 pkt 1 i 2.
5. (uchylony).
Art. 16k. [Odpisy amortyzacyjne] 1. Odpisów amortyzacyjnych mo na dokonywa od
warto ci pocz tkowej maszyn i urz dze zaliczonych do grupy 3–6 i 8 Klasyfikacji oraz
rodków transportu, z wy czeniem samochodów osobowych, w pierwszym podatkowym
roku ich u ywania przy zastosowaniu stawek podanych w Wykazie stawek amortyzacyjnych
podwy szonych, z zastrze eniem ust. 2, o wspó czynnik nie wy szy ni 2,0, a w nast pnych
latach podatkowych od ich warto ci pocz tkowej pomniejszonej o dotychczasowe odpisy
amortyzacyjne, ustalonej na pocz tek kolejnych lat ich u ywania. Pocz wszy od roku
podatkowego, w którym tak okre lona roczna kwota amortyzacji mia aby by ni sza od
rocznej kwoty amortyzacji obliczonej przy zastosowaniu metody okre lonej w art. 16i ust. 1,
podatnicy dokonuj dalszych odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16i.
2. W przypadku u ywania rodków trwa ych, okre lonych w ust. 1, w zak adzie po onym
na terenie gminy o szczególnym zagro eniu wysokim bezrobociem strukturalnym albo w
gminie zagro onej recesj i degradacj spo eczn , których wykaz na podstawie odr bnych
przepisów ustala Rada Ministrów, stawki podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych mo na
podwy szy przy zastosowaniu wspó czynników nie wy szych ni 3,0, dokonuj c obliczenia
odpisów amortyzacyjnych zgodnie z zasad okre lon w ust. 1.
3. Je eli w trakcie roku podatkowego gmina zostanie wy czona z wykazu, o którym mowa w
ust. 2, podatnik mo e stosowa do ko ca tego roku podwy szone stawki amortyzacyjne.
4. (uchylony).
5. (uchylony).
6. (uchylony).
7. Podatnicy w roku podatkowym, w którym rozpocz li dzia alno , z zastrze eniem ust. 11,
oraz mali podatnicy, mog dokonywa jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od warto ci
pocz tkowej rodków trwa ych zaliczonych do grupy 3–8 Klasyfikacji, z wy czeniem
samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym rodki te zosta y wprowadzone do
ewidencji rodków trwa ych oraz warto ci niematerialnych i prawnych, do wysoko ci
nieprzekraczaj cej w roku podatkowym równowarto ci kwoty 50 000 euro cznej warto ci
tych odpisów amortyzacyjnych.
8. Podatnicy mog dokonywa odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w ust. 7, nie
wcze niej ni w miesi cu, w którym rodki trwa e zosta y wprowadzone do ewidencji
rodków trwa ych oraz warto ci niematerialnych i prawnych, lub stosowa zasady okre lone
w art. 16h ust. 4. Od nast pnego roku podatkowego podatnicy dokonuj 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 mo e przekroczy warto ci pocz tkowej tych
rodków trwa ych.
9. Przy okre laniu limitu, o którym mowa w ust. 7, nie uwzgl dnia si odpisów
amortyzacyjnych od nieprzekraczaj cej 3 500 z warto ci pocz tkowej rodków trwa ych oraz
warto ci niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16f ust. 3.
10. Pomoc, o której mowa w ust. 7, stanowi pomoc de minimis udzielan w zakresie i na
zasadach okre lonych w bezpo rednio obowi zuj cych aktach prawa wspólnotowego
dotycz cych pomocy w ramach zasady de minimis.
11. Przepisy ust. 7 nie maj zastosowania do podatników rozpoczynaj cych dzia alno ,
którzy zostali utworzeni:
1) w wyniku przekszta cenia, po czenia lub podzia u podatników albo
2) w wyniku przekszta cenia spó ki lub spó ek niemaj cych osobowo ci prawnej, albo
3) przez osoby fizyczne, które wnios y na poczet kapita u nowo utworzonego podmiotu
uprzednio prowadzone przez siebie przedsi biorstwo albo sk adniki maj tku tego
przedsi biorstwa o warto ci przekraczaj cej cznie równowarto w z otych kwoty co
najmniej 10 000 euro; warto tych sk adników oblicza si stosuj c odpowiednio art. 14.
12. Przeliczenia na z ote kwot, o których mowa w ust. 7 i ust. 11 pkt 3, dokonuje si wed ug
redniego kursu euro og aszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzie roboczy
pa dziernika roku poprzedzaj cego rok podatkowy, w którym wyst pi y zdarzenia, o których
mowa w tych przepisach, w zaokr gleniu do 1 000 z .
13. W przypadku spó ki niemaj cej osobowo ci prawnej kwota limitu odpisów
amortyzacyjnych, o której mowa w ust. 7, dotyczy spó ki.
Art. 16l. [Odpisy amortyzacyjne od taboru transportu morskiego] 1. Odpisów
amortyzacyjnych od taboru transportu morskiego w budowie, wymienionego w art. 16a ust. 2
pkt 4, dokonuje si w ratach co miesi c przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych
okre lonych dla taboru p ywaj cego w Wykazie stawek amortyzacyjnych.
2. Podstaw obliczenia odpisów amortyzacyjnych od obiektów taboru wymienionych w ust. 1
stanowi cz
warto ci kontraktowej, o której mowa w art. 16h ust. 1 pkt 2, powi kszona o
kolejne wydatki (zaliczki), ponoszone na budow danego obiektu; wydatki te zwi kszaj
sukcesywnie podstaw dokonywania odpisów amortyzacyjnych w miesi cu nast puj cym po
miesi cu ich poniesienia.
3. Odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w ust. 1, dokonuje si do ko ca miesi ca, w
którym dany obiekt taboru zosta przyj ty do u ywania; je eli nie dojdzie do zawarcia umowy
przenosz cej na armatora w asno zamawianego taboru, armator jest obowi zany zmniejszy
koszty uzyskania przychodów o dokonane odpisy amortyzacyjne, obliczone zgodnie z ust. 1 i
2, w miesi cu, w którym odst piono od umowy.

4. Odpisów amortyzacyjnych od przyj tego do u ywania taboru morskiego dokonuje si
zgodnie z art. 16i. Suma odpisów amortyzacyjnych dokonanych zgodnie z art. 16i i odpisów
amortyzacyjnych, o których mowa w ust. 2, nie mo e przekroczy warto ci pocz tkowej
danego obiektu taboru transportu morskiego.
Art. 16 . [Odpisy amortyzacyjne] 1. Od rodków trwa ych oraz warto ci niematerialnych i
prawnych otrzymanych do odp atnego korzystania, zgodnie z umowami zawartymi na
podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji, je eli z tych umów wynika prawo
zakupu tych rodków albo warto ci przez korzystaj cego za cen ustalon w umowach,
podatnicy dokonuj odpisów amortyzacyjnych na zasadach okre lonych w art. 16h ust. 1.
Stawki amortyzacyjne, z uwzgl dnieniem art. 16i i 16m, ustala si w proporcji do okresu
wynikaj cego z umowy, z wyj tkiem rodków trwa ych oraz warto ci niematerialnych i
prawnych o krótszym okresie amortyzacji ni okres trwania umowy.
2. W razie nabycia rodków trwa ych lub warto ci niematerialnych i prawnych otrzymanych
do odp atnego korzystania na podstawie umów, o których mowa w ust. 1, przed up ywem
okresu, na jaki zosta a zawarta umowa, podatnicy dokonuj dalszych odpisów
amortyzacyjnych od tych rodków i warto ci, kontynuuj c stosowanie zasad i stawek,
okre lonych w ust. 1.
3. W razie przed enia okresu obowi zywania umowy zawartej na podstawie przepisów, o
których mowa w ust. 1, stawki odpisów amortyzacyjnych ulegaj obni eniu proporcjonalnie
do okresu przed enia okresu obowi zywania umowy, z wyj tkiem rodków trwa ych lub
warto ci niematerialnych i prawnych o okresie amortyzacji krótszym ni okres
obowi zywania umowy; zasada ta ma zastosowanie wy cznie do stawek odpisów
amortyzacyjnych, dokonywanych od nast pnego miesi ca po miesi cu, w którym zmieniono
umow .
4. Od rodków trwa ych lub warto ci niematerialnych i prawnych, przekazanych do u ywania
na podstawie innych umów ni wymienione w ust. 1, odpisów amortyzacyjnych od tych
sk adników dokonuj odpowiednio finansuj cy lub korzystaj cy na zasadach okre lonych w
art. 16h–16k i art. 16m, z uwzgl dnieniem przepisów rozdzia u 4a.
5. Je eli umowy inne ni wymienione w ust. 1, dotycz rodków trwa ych zaliczonych do
grupy 3–6 Klasyfikacji i zosta y zawarte na okres co najmniej 60 miesi cy oraz zgodnie z
przepisami rozdzia u 4a odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystaj cy, podatnik mo e
stosowa zasady okre lone w ust. 1–3.
6. Je eli zgodnie z przepisami rozdzia u 4a:
1) odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystaj cy albo
2) finansuj cy rezygnuje z dokonywania odpisów amortyzacyjnych
– oraz nast pi zmiana, wyga ni cie lub rozwi zanie umów, o których mowa w ust. 4 lub 5, i
w zwi zku z tym nie zostanie przeniesiona na korzystaj cego w asno rodków trwa ych lub
warto ci niematerialnych i prawnych, w ciciel przejmuj c te sk adniki maj tku okre la ich
warto pocz tkow , zgodnie z art. 16g, przed zawarciem pierwszej umowy leasingu,
pomniejszon o sp at warto ci pocz tkowej, o której mowa w art. 17a pkt 7, oraz o sum
dokonanych przez siebie odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1.

Art. 16m. [Okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych] 1. Z zastrze eniem ust. 2 i 3
oraz art. 16 ust. 1–3, okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych od warto ci
niematerialnych i prawnych nie mo e by krótszy ni :
1) od licencji (sublicencji) na programy komputerowe oraz od praw autorskich – 24 miesi ce;
2) od licencji na wy wietlanie filmów oraz na emisj programów radiowych i telewizyjnych –
24 miesi ce;
3) od poniesionych kosztów zako czonych prac rozwojowych – 12 miesi cy;
4) od pozosta ych warto ci niematerialnych i prawnych – 60 miesi cy.
2. Je eli wynikaj cy z umowy okres u ywania praw maj tkowych, o których mowa w ust. 1
pkt 2, jest krótszy od okresu ustalonego w tym przepisie, podatnicy mog dokonywa
odpisów amortyzacyjnych w okresie wynikaj cym z umowy.
3. Podatnicy ustalaj stawki amortyzacyjne dla poszczególnych warto ci niematerialnych i
prawnych na ca y okres amortyzacji przed rozpocz ciem dokonywania odpisów
amortyzacyjnych.
4. Odpisów amortyzacyjnych od w asno ciowego spó dzielczego prawa do lokalu
mieszkalnego, spó dzielczego prawa do lokalu u ytkowego oraz prawa do domu
jednorodzinnego w spó dzielni mieszkaniowej dokonuje si przy zastosowaniu rocznej stawki
amortyzacyjnej w wysoko ci 2,5%.
Rozdzia 4
Zwolnienia przedmiotowe
Art. 17. [Zwolnienia] 1. Wolne od podatku s :
1) dochody z tytu u sprzeda y ca ci lub cz ci nieruchomo ci wchodz cej w sk ad
gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy dochodu uzyskanego ze sprzeda y, je eli
sprzeda ta nast puje przed up ywem pi ciu lat licz c od ko ca roku kalendarzowego, w
którym nast pi o nabycie ca ci lub cz ci zbywanej nieruchomo ci;
2) (uchylony);
3) dochody osi gane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników
okre lonych w art. 3 ust. 1, je eli umowa mi dzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest
stron , tak stanowi;
4) dochody podatników, z zastrze eniem ust. 1c, których celem statutowym jest dzia alno
naukowa, naukowo-techniczna, o wiatowa, w tym równie polegaj ca na kszta ceniu
studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony rodowiska, wspierania
inicjatyw spo ecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz
zaopatrzenia wsi w wod , dobroczynno ci, ochrony zdrowia i pomocy spo ecznej,
rehabilitacji zawodowej i spo ecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w cz ci
przeznaczonej na te cele;

4a) dochody ko cielnych osób prawnych:
a) z niegospodarczej dzia alno ci statutowej; w tym zakresie ko cielne osoby prawne nie maj
obowi zku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy Ordynacji podatkowej,
b) z pozosta ej dzia alno ci – w cz ci przeznaczonej na cele: kultu religijnego, o wiatowowychowawcze, naukowe, kulturalne, charytatywno-opieku cze oraz na konserwacj
zabytków, prowadzenie punktów katechetycznych, inwestycje sakralne w zakresie: budowy,
rozbudowy i odbudowy ko cio ów oraz kaplic, adaptacj innych budynków na cele sakralne,
a tak e innych inwestycji przeznaczonych na punkty katechetyczne i zak ady charytatywnoopieku cze;
4b) dochody spó ek, których jedynymi udzia owcami (akcjonariuszami) s ko cielne osoby
prawne – w cz ci przeznaczonej na cele wymienione w pkt 4a lit. b;
4c) (uchylony);
4d) dochody jednostek organizacyjnych Ochotniczej Stra y Po arnej – w cz ci
przeznaczonej na cele statutowe; w tym zakresie jednostki te nie maj obowi zku
prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy Ordynacji podatkowej;
4e) dochody podatników z dzia alno ci pozarolniczej, w tym z dzia ów specjalnych produkcji
rolnej – w cz ci przeznaczonej na dzia alno rolnicz , o której mowa w art. 2 ust. 2, je eli w
roku poprzedzaj cym rok podatkowy, a w razie rozpocz cia dzia alno ci – w pierwszym
podatkowym roku tej dzia alno ci udzia przychodów z dzia alno ci rolniczej, ustalonych
zgodnie z art. 12–14, powi kszonych o warto
zu ytych do przetwórstwa rolnego i
spo ywczego surowców i materia ów pochodz cych z w asnej produkcji ro linnej i
zwierz cej, stanowi co najmniej 60% przychodów osi gni tych ze wszystkich rodzajów
dzia alno ci;
4f) (uchylony);
4g) dochody zwi zków jednostek samorz du terytorialnego – w cz ci przeznaczonej dla tych
jednostek;
4h) (uchylony);
4i) (uchylony);
4j) (uchylony);
4k) dochody banku prowadz cego kas mieszkaniow , stanowi ce równowarto dochodu
uzyskanego przez t kas z tytu ów okre lonych w odr bnych przepisach – w cz ci
przeznaczonej wy cznie na realizacj wymienionych w tych przepisach celów kasy
mieszkaniowej;
4l) (uchylony);
) (uchylony);

4m) (uchylony);
4n) (uchylony);
4o) (uchylony);
4p) dochody Narodowego Funduszu Zdrowia w cz ci przeznaczonej na cele statutowe;
4r) (uchylony);
4s) (uchylony);
4t) (uchylony);
4u) dochody Funduszu Sk adkowego Ubezpieczenia Spo ecznego Rolników, o którym mowa
w przepisach o ubezpieczeniu spo ecznym rolników – w cz ci przeznaczonej na cele
statutowe, z wy czeniem dzia alno ci gospodarczej;
4w) (uchylony);
4x) (uchylony);
4y) (uchylony);
4z) (uchylony);
5) dochody spó ek, których udzia owcami (akcjonariuszami) s wy cznie organizacje
dzia aj ce na podstawie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, a których celem statutowym jest
dzia alno wymieniona w pkt 4 – w cz ci 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. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014), przeznaczone i wydatkowane w roku
podatkowym lub w roku po nim nast puj cym na szkolenie i wspó zawodnictwo sportowe
dzieci i m odzie y w kategoriach wiekowych m odzików, juniorów m odszych, juniorów i
odzie owców do 23. roku ycia;
6) (uchylony);
6a) (uchylony);
6b) (uchylony);
6c) dochody organizacji po ytku publicznego, o których mowa w przepisach o dzia alno ci
po ytku publicznego i o wolontariacie – w cz ci przeznaczonej na dzia alno statutow , z
czeniem dzia alno ci gospodarczej;
7) (uchylony);
8) (uchylony);

9) (uchylony);
10) (uchylony);
11) (uchylony);
12) (uchylony);
13) (uchylony);
14) (uchylony);
14a) dotacje z bud etu pa stwa otrzymane na dofinansowanie przedsi wzi realizowanych w
ramach Specjalnego Przedakcesyjnego Programu na Rzecz Rolnictwa i Rozwoju Obszarów
Wiejskich (SAPARD);
14b) (uchylony);
15) dochody z dzia alno ci pozarolniczej i z dzia ów specjalnych produkcji rolnej
przeznaczone na wynagrodzenia za prac cz onków rolniczych spó dzielni produkcyjnych i
innych spó dzielni zajmuj cych si produkcj roln , a tak e ich domowników – je eli
wynagrodzenia te s zwi zane z wymienion dzia alno ci ;
16) dochody z tytu u prowadzenia loterii fantowych i gry bingo fantowe na podstawie
zezwolenia wydanego na mocy odr bnych przepisów;
17) dochody osób prawnych niemaj cych siedziby lub zarz du w Rzeczypospolitej Polskiej,
uzyskane z tytu u dzia alno ci prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i
finansowanej z funduszy pochodz cych z mi dzypa stwowych instytucji finansowych oraz ze
rodków przyznanych przez pa stwa obce na podstawie umów zawartych przez Rad
Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej lub ministra za zgod Rady Ministrów z tymi
instytucjami i pa stwami;
18) na zasadach wzajemno ci, dochody uzyskiwane z dzia alno ci gospodarczej prowadzonej
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez o rodki kulturalne pa stw obcych;
19) dochody w wysoko ci nominalnej warto ci obligacji skarbowych lub rodków
pieni nych otrzymanych na podstawie przepisów o restrukturyzacji finansowej
przedsi biorstw i banków dla zwi kszenia funduszy w asnych i rezerw;
20) dochody narodowych funduszy inwestycyjnych, utworzonych na podstawie ustawy z dnia
30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr
44, poz. 202, z pó n. zm.), pochodz ce z dywidend oraz innych przychodów z tytu u udzia u
w zyskach osób prawnych maj cych siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak
równie z tytu u sprzeda y udzia ów lub akcji spó ek maj cych siedzib na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
21) dotacje, subwencje, dop aty i inne nieodp atne wiadczenia, z zastrze eniem pkt 14 i 14a,
otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków zwi zanych z otrzymaniem,
zakupem albo wytworzeniem we w asnym zakresie rodków trwa ych lub warto ci

niematerialnych i prawnych, od których dokonuje si odpisów amortyzacyjnych zgodnie z
art. 16a–16m;
22) dochody z dzia alno ci Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Rzecznika
Ubezpieczonych oraz Polskiego Biura Ubezpiecze Komunikacyjnych;
23) dochody uzyskane przez podatników od rz dów pa stw obcych, organizacji
mi dzynarodowych lub mi dzynarodowych instytucji finansowych, pochodz ce ze rodków
bezzwrotnej pomocy, w tym tak e ze rodków z programów ramowych bada , rozwoju
technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na
podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi pa stwami, organizacjami lub
instytucjami przez Rad Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, w ciwego ministra, agencje
rz dowe lub agencje wykonawcze; w tym równie w przypadkach gdy przekazanie tych
rodków jest dokonywane za po rednictwem podmiotu upowa nionego do rozdzielania
rodków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym s
ma ta pomoc;
24) odsetki od dochodów lub rodków, o których mowa w pkt 23, lokowanych na bankowych
rachunkach terminowych;
25) (uchylony);
26) dochody podmiotów zarz dzaj cych portami lub przystaniami morskimi w cz ci
przeznaczonej na budow , rozbudow i modernizacj infrastruktury portowej oraz na
realizacj zada okre lonych 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 zastrze eniem ust. 4–6, uzyskane z dzia alno ci gospodarczej prowadzonej na
terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16
ust. 1 ustawy z dnia 20 pa dziernika 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
wielko pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie mo e przekroczy
wielko ci pomocy publicznej dla przedsi biorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikuj cych
si do uzyskania pomocy w najwi kszej wysoko ci, zgodnie z odr bnymi przepisami;
35) (uchylony);

36) dop aty bezpo rednie stosowane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej,
otrzymane na podstawie odr bnych przepisów;
37) dochody Banku Gospodarstwa Krajowego w zwi zku z prowadzeniem funduszy
utworzonych, powierzonych lub przekazanych temu bankowi na podstawie odr bnych ustaw,
stanowi ce równowarto dochodów uzyskanych przez te fundusze z tytu ów okre lonych w
przepisach reguluj cych ich tworzenie i funkcjonowanie – w cz ci przeznaczonej wy cznie
na realizacj celów wymienionych w tych przepisach;
38)
39) dochody zwi zków zawodowych, spo eczno-zawodowych organizacji rolników, izb
rolniczych, izb gospodarczych, organizacji samorz du gospodarczego rzemios a,
spó dzielczych zwi zków rewizyjnych, organizacji pracodawców i partii politycznych,
dzia aj cych na podstawie odr bnych ustaw – w cz ci przeznaczonej na cele statutowe, z
wy czeniem dzia alno ci gospodarczej;
40) sk adki cz onkowskie cz onków organizacji politycznych, spo ecznych i zawodowych – w
cz ci nieprzeznaczonej na dzia alno gospodarcz ;
41) rodki, o których mowa w art. 6 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym
Funduszu Kapita owym (Dz. U. Nr 57, poz. 491, z 2009 r. Nr 65, poz. 545 oraz z 2011 r. Nr
28, poz. 143);
42) wk ad w asny, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o partnerstwie publicznoprywatnym, otrzymany przez partnera prywatnego lub spó , o której mowa w art. 14 ust. 1
tej ustawy, i przeznaczony na cele okre lone w umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym,
z zastrze eniem ust. 7;
43) dochody spó dzielni socjalnej wydatkowane w roku podatkowym na cele, o których
mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spó dzielniach socjalnych (Dz. U. Nr
94, poz. 651, z 2009 r. Nr 91, poz. 742 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146), na zasadach
okre lonych w tej ustawie, w cz ci niezaliczonej do kosztów uzyskania przychodów;
44) dochody spó dzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw
budownictwa spo ecznego oraz samorz dowych jednostek organizacyjnych prowadz cych
dzia alno
w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami
mieszkaniowymi – w cz ci przeznaczonej na cele zwi zane z utrzymaniem tych zasobów, z
wy czeniem dochodów uzyskanych z innej dzia alno ci gospodarczej ni gospodarka
zasobami mieszkaniowymi;
45) dochody z tytu u prowadzenia szko y w rozumieniu przepisów o systemie o wiaty – w
cz ci przeznaczonej na cele szko y, z zastrze eniem ust. 8;
46) dochody spó ek wodnych i ich zwi zków, przeznaczone na cele statutowe;
47) dotacje otrzymane z bud etu pa stwa lub bud etu jednostki samorz du terytorialnego, z
wyj tkiem dop at do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie okre lonym w
odr bnych ustawach;

48) kwoty otrzymane od agencji rz dowych lub agencji wykonawczych, je eli agencje
otrzyma y rodki na ten cel z bud etu pa stwa, z wyj tkiem dop at do oprocentowania
kredytów bankowych w zakresie okre lonym w odr bnych ustawach;
49) dochody grupy producentów rolnych wpisanej do rejestru, o którym mowa w art. 9 ust. 1
ustawy z dnia 15 wrze nia 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich zwi zkach oraz o
zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983, z pó n. zm.), pochodz ce ze sprzeda y
produktów lub grup produktów, dla których grupa zosta a utworzona, wyprodukowanych w
gospodarstwach jej cz onków – w cz ci wydatkowanej na rzecz cz onków tej grupy w roku
podatkowym lub roku po nim nast puj cym, z zastrze eniem ust. 9 i 10;
50) odsetki lub dyskonto od obligacji emitowanych przez Skarb Pa stwa i oferowanych na
rynkach zagranicznych oraz dochody z odp atnego zbycia tych obligacji uzyskane przez
podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2;
51) dochody Banku Gospodarstwa Krajowego:
a) osi gni te w zwi zku z realizacj programów rz dowych, w tym dochody ze zbycia
udzia ów, akcji lub innych papierów warto ciowych przekazanych Bankowi Gospodarstwa
Krajowego w celu finansowania tych programów,
b) ze zbycia udzia ów lub akcji przekazanych nieodp atnie Bankowi Gospodarstwa
Krajowego przez ministra w ciwego do spraw Skarbu Pa stwa przed dniem likwidacji
Krajowego Funduszu Por cze Kredytowych
– w cz ci przeznaczonej wy cznie na realizacj programów rz dowych;
52) p atno ci na realizacj projektów w ramach programów finansowanych z udzia em
rodków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wy czeniem
atno ci otrzymanych przez wykonawców;
53) rodki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach
programu finansowanego z udzia em rodków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
54) przychody uzyskane z tytu u:
a) odszkodowania wyp acanego stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o
szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku dzia ania ywio u (Dz. U. Nr 84, poz. 906 oraz z
2010 r. Nr 149, poz. 996), w tym z tytu u wyw aszczenia nieruchomo ci; nie dotyczy to
przypadków, gdy w ciciel nieruchomo ci, o której mowa w zdaniu pierwszym, naby jej
asno w okresie 2 lat przed wszcz ciem post powania wyw aszczeniowego za cen ni sz
o co najmniej 50% od wysoko ci uzyskanego odszkodowania,
b) odp atnego zbycia nieruchomo ci lub jej cz ci w trybie przepisów ustawy z dnia 11
sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów
budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku dzia ania ywio u,

c) odst pienia od obowi zku wniesienia dop aty, 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 dzia ania ywio u.
1a. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotycz ce podatników przeznaczaj cych dochody
na cele statutowe lub inne cele okre lone w tym przepisie, nie dotyczy:
1) dochodów uzyskanych z dzia alno ci polegaj cej na wytwarzaniu wyrobów przemys u
elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a
tak e pozosta ych wyrobów alkoholowych o zawarto ci alkoholu powy ej 1,5%, oraz
wyrobów z metali szlachetnych albo z udzia em tych metali lub dochodów uzyskanych z
handlu tymi wyrobami; zwolnieniem obj te s jednak dochody jednostek naukowych i
instytutów badawczych, w rozumieniu odr bnych przepisów, uzyskane z dzia alno ci
polegaj cej na wytwarzaniu wyrobów przemys u elektronicznego;
1a) dochodów uzyskanych z dzia alno ci polegaj cej na oddaniu rodków trwa ych lub
warto ci niematerialnych i prawnych do odp atnego u ywania na warunkach okre lonych w
art. 17a–17k;
2) dochodów, bez wzgl du na czas ich osi gni cia, wydatkowanych na inne cele ni
wymienione w tych przepisach.
1b. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotycz ce podatników przeznaczaj cych dochody
na cele statutowe lub inne cele okre lone w tym przepisie, ma zastosowanie, je eli dochód
jest przeznaczony i – bez wzgl du na termin – wydatkowany na cele okre lone w tym
przepisie, w tym tak e na nabycie rodków trwa ych oraz warto ci niematerialnych i
prawnych s
cych bezpo rednio realizacji tych celów oraz na op acenie podatków
niestanowi cych kosztu uzyskania przychodów, z zastrze eniem ust. 1 pkt 5a.
1c. Przepis ust. 1 pkt 4 nie ma zastosowania w:
1) przedsi biorstwach pa stwowych, spó dzielniach i spó kach;
2) przedsi biorstwach komunalnych maj cych osobowo prawn , dla których funkcj organu
za ycielskiego pe ni jednostki samorz du terytorialnego lub ich jednostki pomocnicze
utworzone na podstawie odr bnych przepisów;
3) samorz dowych zak adach bud etowych oraz jednostkach organizacyjnych
nieposiadaj cych osobowo ci prawnej, b cych podatnikami podatku dochodowego od osób
prawnych – je eli przedmiotem ich dzia alno ci jest zaspokajanie potrzeb publicznych
po rednio zwi zanych z ochron rodowiska w zakresie: wodoci gów i kanalizacji, cieków
komunalnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych oraz transportu zbiorowego.
1d. Przy ustalaniu udzia u, o którym mowa w ust. 1 pkt 4e, w kwocie przychodów
osi gni tych ze wszystkich rodzajów dzia alno ci nie uwzgl dnia si przychodów
uzyskanych:
1) w zwi zku z regulowaniem zobowi za wobec Agencji Nieruchomo ci Rolnych
wierzytelno ciami nabytymi od wierzycieli tej Agencji;

2) ze sprzeda y produktów produkcji rolniczej nabytych przez spó dzielnie zajmuj ce si
produkcj roln od cz onków tych spó dzielni – w cz ci odpowiadaj cej cenie nabycia tych
produktów.
1e. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotycz ce podatników przeznaczaj cych dochody
na cele statutowe lub inne cele okre lone w tym przepisie stosuje si równie w przypadku
lokowania dochodów poprzez nabycie:
1) wyemitowanych po dniu 1 stycznia 1989 r. obligacji Skarbu Pa stwa lub bonów
skarbowych oraz obligacji wyemitowanych przez jednostki samorz du terytorialnego po dniu
1 stycznia 1997 r.;
2) papierów warto ciowych lub nieb cych papierami warto ciowymi instrumentów
finansowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384), o ile nabycie takie
nast pi o w ramach zarz dzania portfelem, o którym mowa w art. 75 tej ustawy, równie w
przypadku gdy zarz dzanie portfelem odbywa si na podstawie umowy z towarzystwem
funduszy inwestycyjnych, które wykonuje t dzia alno na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy z
dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, pod warunkiem zdeponowania tych
papierów warto ciowych lub instrumentów finansowych na odr bnym rachunku
prowadzonym przez uprawniony podmiot w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
obrocie instrumentami finansowymi;
3) jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych dzia aj cych na podstawie ustawy z
dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych.
1f. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1e, ma zastosowanie, je eli dochód jest przeznaczany i
wydatkowany, bez wzgl du na termin, na cele okre lone w ust. 1.
2. (uchylony).
3. (uchylony).
4. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 34, przys uguje podatnikowi wy cznie z tytu u
dochodów uzyskanych z dzia alno ci gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.
5. W razie cofni cia zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 34, podatnik traci prawo do
zwolnienia i jest obowi zany do zap aty podatku za ca y okres korzystania ze zwolnienia
podatkowego.
6. W razie wyst pienia okoliczno ci, o których mowa w ust. 5, podatnik jest obowi zany do
zwi kszenia podstawy opodatkowania o kwot dochodu, w odniesieniu do którego utraci
prawo do zwolnienia, a w razie poniesienia straty do jej zmniejszenia o t kwot – w
rozliczeniu zaliczki za wybrany okres wp aty zaliczek, o którym mowa w art. 25, w którym
utraci to prawo, a gdy utrata prawa nast pi w ostatnim okresie wp aty zaliczek danego roku
podatkowego – w zeznaniu rocznym.
7. Zwolnieniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 42, nie podlegaj rodki stanowi ce zwrot
wydatków poniesionych na realizacj zadania publicznego lub przedsi wzi cia b cego
przedmiotem umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym przez partnera prywatnego lub za

jego po rednictwem oraz rodki przeznaczone na nabycie udzia ów lub akcji w spó ce
handlowej.
8. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 45, ma zastosowanie, je eli dochody
przeznaczone na cele szko y zostan wydatkowane na:
1) zakup stanowi cych rodki trwa e pomocy dydaktycznych lub innych urz dze
niezb dnych do prowadzenia szko y;
2) organizowanie wypoczynku wakacyjnego uczniów, w cz ci stanowi cej wynagrodzenie
personelu wychowawczego i obs ugi, je eli nie zosta o ono pokryte przez rodziców lub
prawnych opiekunów uczniów.
9. Za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 49, uznaje si wydatki na:
1) zakup rodków produkcji przekazanych cz onkom grupy producentów rolnych;
2) szkolenie cz onków grupy producentów rolnych.
10. Przepisy ust. 1b, 1e i 1f nie maj zastosowania do zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt
49.
Rozdzia 4a
Opodatkowanie stron umowy leasingu
Art. 17a. [Definicje] Ilekro w rozdziale jest mowa o:
1) umowie leasingu – rozumie si przez to umow nazwan w kodeksie cywilnym, a tak e
ka
inn umow , na mocy której jedna ze stron, zwana dalej „finansuj cym”, oddaje do
odp atnego u ywania albo u ywania i pobierania po ytków na warunkach okre lonych w
ustawie drugiej stronie, zwanej dalej „korzystaj cym”, podlegaj ce amortyzacji rodki trwa e
lub warto ci niematerialne i prawne, a tak e grunty;
2) podstawowym okresie umowy leasingu – rozumie si przez to czas oznaczony, na jaki
zosta a zawarta ta umowa, z wy czeniem czasu, na który mo e by przed ona lub
skrócona;
3) odpisach amortyzacyjnych – rozumie si przez to odpisy amortyzacyjne dokonywane
wy cznie zgodnie z przepisami art. 16a–16m, z uwzgl dnieniem art. 16;
4) normatywnym okresie amortyzacji – rozumie si przez to w odniesieniu do:
a) rodków trwa ych – okres, w którym odpisy amortyzacyjne, wynikaj ce z zastosowania
stawek amortyzacyjnych okre lonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych, zrównuj si z
warto ci pocz tkow rodków trwa ych,
b) warto ci niematerialnych i prawnych – okres ustalony w art. 16m;

5) rzeczywistej warto ci netto – rozumie si przez to warto pocz tkow rodków trwa ych
lub warto ci niematerialnych i prawnych zaktualizowan zgodnie z odr bnymi przepisami,
pomniejszon o sum odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1;
6) hipotetycznej warto ci netto – rozumie si przez to warto
z art. 16g pomniejszon o:

pocz tkow okre lon zgodnie

a) odpisy amortyzacyjne obliczone wed ug zasad okre lonych w art. 16k ust. 1 z
uwzgl dnieniem wspó czynnika 3 – w odniesieniu do rodków trwa ych,
b) odpisy amortyzacyjne obliczone przy zastosowaniu trzykrotnie skróconych okresów
amortyzowania, o których mowa w pkt 4b – w odniesieniu do warto ci niematerialnych i
prawnych;
7) sp acie warto ci pocz tkowej – rozumie si przez to faktycznie otrzyman przez
finansuj cego w op atach ustalonych w umowie leasingu równowarto warto ci pocz tkowej
rodków trwa ych lub warto ci niematerialnych i prawnych, okre lon zgodnie z art. 16g, w
podstawowym okresie umowy leasingu; sp aty tej nie koryguje si o kwot wyp acon
korzystaj cemu, o której mowa w art. 17d albo art. 17h.
Art. 17b. [Przychód finansuj cego] 1. Op aty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez
korzystaj cego w podstawowym okresie umowy z tytu u u ywania rodków trwa ych oraz
warto ci niematerialnych i prawnych stanowi przychód finansuj cego i odpowiednio w
przypadku, o którym mowa w pkt 1, koszt uzyskania przychodów korzystaj cego, z
zastrze eniem ust. 2 i 3, je eli:
1) umowa leasingu, w przypadku gdy korzystaj cym nie jest osoba wymieniona w pkt 2,
zosta a zawarta na czas oznaczony, stanowi cy co najmniej 40% normatywnego okresu
amortyzacji, je eli przedmiotem umowy leasingu s podlegaj ce odpisom amortyzacyjnym
rzeczy ruchome lub warto ci niematerialne i prawne, albo zosta a zawarta na okres co
najmniej 10 lat, je eli jej przedmiotem s podlegaj ce odpisom amortyzacyjnym
nieruchomo ci;
2) umowa leasingu, w przypadku gdy korzystaj cym jest osoba fizyczna nieprowadz ca
dzia alno ci gospodarczej, zosta a zawarta na czas oznaczony;
3) suma ustalonych op at w umowie leasingu, o której mowa w pkt 1 lub 2, pomniejszona o
nale ny podatek od towarów i us ug, odpowiada co najmniej warto ci pocz tkowej rodków
trwa ych lub warto ci niematerialnych i prawnych.
2. Je eli finansuj cy w dniu zawarcia umowy leasingu korzysta ze zwolnie
dochodowym przys uguj cych na podstawie:

w podatku

1) art. 6,
2) przepisów o specjalnych strefach ekonomicznych,
3) art. 23 i 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o spó kach z udzia em zagranicznym (Dz. U.
z 1997 r. Nr 26, poz. 143, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 484 i Nr 101,
poz. 1178)

– do umowy tej stosuje si zasady opodatkowania okre lone w art. 17f–17h.
3. W przypadku finansuj cego b cego spó
niemaj
osobowo ci prawnej ograniczenia,
o których mowa w ust. 2, dotycz tak e wspólników tych spó ek.
Art. 17c. [Sprzeda rodków trwa ych lub warto ci niematerialnych i prawnych] Je eli
po up ywie podstawowego okresu umowy leasingu, o której mowa w art. 17b ust. 1,
finansuj cy przenosi na korzystaj cego w asno
rodków trwa ych lub warto ci
niematerialnych i prawnych, b cych przedmiotem tej umowy:
1) przychodem ze sprzeda y rodków trwa ych lub warto ci niematerialnych i prawnych jest
ich warto wyra ona w cenie okre lonej w umowie sprzeda y; je eli jednak cena ta jest
ni sza od hipotetycznej warto ci netto rodków trwa ych lub warto ci niematerialnych i
prawnych, przychód ten okre la si w wysoko ci warto ci rynkowej wed ug zasad
okre lonych w art. 14;
2) kosztem uzyskania przychodów przy ustalaniu dochodu ze sprzeda y jest rzeczywista
warto netto.
Art. 17d. [Okre lanie przychodu i kosztów jego uzyskania] 1. Je eli po up ywie
podstawowego okresu umowy leasingu, o której mowa w art. 17b ust. 1, finansuj cy przenosi
na osob trzeci w asno
rodków trwa ych lub warto ci niematerialnych i prawnych,
cych przedmiotem tej umowy, oraz wyp aca korzystaj cemu z tytu u sp aty ich warto ci
uzgodnion kwot – przy okre laniu przychodu ze sprzeda y i kosztu jego uzyskania stosuje
si przepisy art. 12–16.
2. Kwota wyp acona korzystaj cemu, w przypadku okre lonym w ust. 1, stanowi koszt
uzyskania przychodów finansuj cego w dniu zap aty do wysoko ci ró nicy pomi dzy
rzeczywist warto ci netto a hipotetyczn warto ci netto.
3. Kwota otrzymana przez korzystaj cego, w przypadku okre lonym w ust. 1, stanowi jego
przychód w dniu jej otrzymania.
Art. 17e. [U ywanie rodków trwa ych lub warto ci niematerialnych i prawnych] 1.
Je eli po up ywie podstawowego okresu umowy leasingu, o której mowa w art. 17b ust. 1 pkt
1, finansuj cy oddaje korzystaj cemu do dalszego u ywania rodki trwa e lub warto ci
niematerialne i prawne, b ce przedmiotem tej umowy, przychodem finansuj cego i
odpowiednio kosztem uzyskania przychodów korzystaj cego s op aty ustalone przez strony
tej umowy.
2. Je eli po up ywie podstawowego okresu umowy leasingu, o której mowa w art. 17b ust. 1
pkt 2, finansuj cy oddaje korzystaj cemu do dalszego u ywania rodki trwa e lub warto ci
niematerialne i prawne, b ce przedmiotem tej umowy, przychodem finansuj cego s op aty
ustalone przez strony tej umowy, tak e wtedy, gdy odbiegaj znacznie od warto ci rynkowej.
Art. 17f. [Op aty nie b
ce przychodami finansuj cego] 1. Do przychodów finansuj cego
i odpowiednio do kosztów uzyskania przychodów korzystaj cego nie zalicza si op at, o
których mowa w art. 17b ust. 1, w cz ci stanowi cej sp at warto ci pocz tkowej rodków
trwa ych lub warto ci niematerialnych i prawnych, je eli s spe nione cznie nast puj ce
warunki:

1) umowa leasingu zosta a zawarta na czas oznaczony;
2) suma ustalonych w umowie leasingu op at, pomniejszona o nale ny podatek od towarów i
us ug, odpowiada co najmniej warto ci pocz tkowej rodków trwa ych lub warto ci
niematerialnych i prawnych;
3) umowa zawiera postanowienie, e w podstawowym okresie umowy leasingu:
a) odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystaj cy, w przypadku gdy nie jest osob
wymienion w lit. b, albo
b) finansuj cy rezygnuje z dokonywania odpisów amortyzacyjnych, w przypadku gdy
korzystaj cym jest osoba fizyczna nieprowadz ca dzia alno ci gospodarczej.
2. Je eli wysoko kwoty sp aty warto ci rodków trwa ych lub warto ci niematerialnych i
prawnych przypadaj cych na poszczególne op aty nie jest okre lona w umowie leasingu,
ustala si j proporcjonalnie do okresu trwania tej umowy.
Art. 17g. [Przeniesienie w asno ci rodków trwa ych] 1. Je eli s spe nione warunki, o
których mowa w art. 17f ust. 1, i po up ywie podstawowego okresu umowy leasingu
finansuj cy przenosi na korzystaj cego w asno
rodków trwa ych lub warto ci
niematerialnych i prawnych b cych przedmiotem tej umowy:
1) przychodem ze sprzeda y rodków trwa ych lub warto ci niematerialnych i prawnych jest
ich warto wyra ona w cenie okre lonej w umowie sprzeda y, tak e wtedy, gdy odbiega ona
znacznie od ich warto ci rynkowej;
2) do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza si wydatków poniesionych przez
finansuj cego na nabycie lub wytworzenie rodków trwa ych lub warto ci niematerialnych i
prawnych stanowi cych przedmiot umowy leasingu; kosztem s jednak te wydatki
pomniejszone o sp at warto ci pocz tkowej, o której mowa w art. 17a pkt 7.
2. Je eli s spe nione warunki, o których mowa w art. 17f ust. 1, i po up ywie podstawowego
okresu umowy leasingu finansuj cy oddaje korzystaj cemu do dalszego u ywania rodki
trwa e lub warto ci niematerialne i prawne, b ce przedmiotem umowy, przychodem
finansuj cego i odpowiednio kosztem uzyskania przychodów korzystaj cego s op aty
ustalone przez strony, tak e wtedy, gdy odbiegaj znacznie od warto ci rynkowej.
Art. 17h. [Kwota wyp acona korzystaj cemu] 1. Je eli s spe nione warunki, o których
mowa w art. 17f ust. 1, i po up ywie podstawowego okresu umowy leasingu finansuj cy
przenosi na osob trzeci w asno
rodków trwa ych lub warto ci niematerialnych i
prawnych, b cych przedmiotem umowy, oraz wyp aca korzystaj cemu z tytu u sp aty ich
warto ci uzgodnion kwot :
1) przy okre laniu przychodu ze sprzeda y stosuje si przepisy, o których mowa w art. 12–14;
2) do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza si wydatków poniesionych przez
finansuj cego na nabycie lub wytworzenie rodków trwa ych lub warto ci niematerialnych i
prawnych stanowi cych przedmiot umowy; kosztem s jednak te wydatki pomniejszone o
sp at warto ci pocz tkowej, o której mowa w art. 17a pkt 7.

2. Kwota wyp acona korzystaj cemu stanowi koszt uzyskania przychodów u finansuj cego i
jest przychodem korzystaj cego w dniu jej otrzymania.
Art. 17i. [Grunty jako przedmiot umowy leasingu] 1. Je eli przedmiotem umowy leasingu
zawartej na czas oznaczony s grunty, a suma ustalonych w niej op at odpowiada co najmniej
warto ci gruntów równej wydatkom na ich nabycie – do przychodów finansuj cego i
odpowiednio do kosztów uzyskania przychodów korzystaj cego nie zalicza si op at
ustalonych w tej umowie, ponoszonych przez korzystaj cego w podstawowym okresie tej
umowy z tytu u u ywania przedmiotu umowy, w cz ci stanowi cej sp at tej warto ci;
przepis art. 17f ust. 2 stosuje si odpowiednio.
2. Je eli po up ywie podstawowego okresu umowy leasingu finansuj cy przenosi na
korzystaj cego lub osob trzeci w asno gruntów b cych przedmiotem tej umowy, albo
oddaje je korzystaj cemu do dalszego u ywania, do ustalenia przychodów i kosztów
uzyskania przychodów stron umowy przepisy art. 17g i art. 17h stosuje si odpowiednio.
Art. 17j. [Cena przedmiotu umowy] 1. Je eli w umowie leasingu zosta a okre lona cena, po
której korzystaj cy ma prawo naby przedmiot umowy po zako czeniu podstawowego okresu
tej umowy, cen t uwzgl dnia si w sumie op at, o których mowa w art. 17b ust. 1 pkt 3 i
art. 17f ust. 1 pkt 2.
2. Do sumy op at, o której mowa w ust. 1, nie zalicza si :
1) p atno ci na rzecz finansuj cego za wiadczenia dodatkowe, o ile s one wyodr bnione z
op at leasingowych;
2) podatków, w których obowi zek podatkowy ci y na finansuj cym z tytu u w asno ci lub
posiadania rodków trwa ych, b cych przedmiotem umowy leasingu, oraz sk adek na
ubezpieczenie tych rodków trwa ych, je eli w umowie leasingu zastrze ono, e korzystaj cy
dzie ponosi ci ar tych podatków i sk adek niezale nie od op at za u ywanie;
3) kaucji okre lonej w umowie leasingu wp aconej finansuj cemu przez korzystaj cego.
3. Kaucji, o której mowa w ust. 2 pkt 3, nie zalicza si do przychodów finansuj cego i
odpowiednio do kosztów uzyskania przychodów korzystaj cego.
Art. 17k. [Przeniesienie wierzytelno ci na osob trzeci ] 1. Je eli finansuj cy przeniós na
rzecz osoby trzeciej wierzytelno ci z tytu u op at, o których mowa w art. 17b ust. 1, a nie
zosta a przeniesiona na osob trzeci w asno przedmiotu umowy leasingu:
1) do przychodów finansuj cego nie zalicza si kwot wyp aconych przez osob trzeci z
tytu u przeniesienia wierzytelno ci;
2) kosztem uzyskania przychodów finansuj cego jest zap acone osobie trzeciej dyskonto lub
wynagrodzenie.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, op aty ponoszone przez korzystaj cego na rzecz
osoby trzeciej stanowi przychód finansuj cego w dniu wymagalno ci zap aty.

Art. 17l. [Opodatkowanie stron umowy] Do opodatkowania stron umowy zawartej na czas
nieoznaczony lub na czas oznaczony, lecz niespe niaj cej warunków, okre lonych w art. 17b
ust. 1 pkt 3 lub art. 17f ust. 1 lub art. 17i ust. 1, stosuje si przepisy, o których mowa w
art. 12–16, dla umów najmu i dzier awy.
Rozdzia 5
Podstawa opodatkowania i wysoko

podatku

Art. 18. [Podstawa opodatkowania] 1. Podstaw opodatkowania, z zastrze eniem art. 21 i
22, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 7 albo w art. 7a ust. 1, po odliczeniu:
1) darowizn przekazanych na cele okre lone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o którym mowa w art. 3
ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równowa nym organizacjom, okre lonym w przepisach reguluj cych
dzia alno po ytku publicznego, obowi zuj cych w innym ni Rzeczpospolita Polska
pa stwie cz onkowskim Unii Europejskiej lub innym pa stwie nale cym do Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, prowadz cym dzia alno po ytku publicznego w sferze zada
publicznych, realizuj cym te cele – cznie do wysoko ci nieprzekraczaj cej 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 (po yczek) umorzonych w zwi zku z realizacj
programu restrukturyzacji na podstawie odr bnych ustaw, zakwalifikowanych do straconych
kredytów (po yczek) i zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów;
7) darowizn na cele kultu religijnego – cznie do wysoko ci nieprzekraczaj cej 10%
dochodu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 albo w art. 7a ust. 1.
1a. czna kwota odlicze z tytu ów okre lonych w ust. 1 pkt 1 i 7 nie mo e przekroczy
10% dochodu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 albo w art. 7a ust. 1, z tym e odliczeniom nie
podlegaj darowizny na rzecz:
1) osób fizycznych;
2) osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemaj cych osobowo ci prawnej,
prowadz cych dzia alno gospodarcz polegaj
na wytwarzaniu wyrobów przemys u
elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a
tak e pozosta ych wyrobów alkoholowych o zawarto ci alkoholu powy ej 1,5%, oraz
wyrobów z metali szlachetnych albo z udzia em tych metali, lub handlu tymi wyrobami.
1b. Je eli przedmiotem darowizny s towary opodatkowane podatkiem od towarów i us ug, za
kwot darowizny uwa a si warto towaru wraz z podatkiem od towarów i us ug, w cz ci

przekraczaj cej kwot podatku naliczonego, któr podatnik ma prawo odliczy zgodnie z
przepisami o podatku od towarów i us ug z tytu u dokonania tej darowizny. Przy okre laniu
warto ci tych darowizn stosuje si odpowiednio art. 14.
1c. Odliczenie darowizn, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 7 oraz wynikaj ce z odr bnych
ustaw, stosuje si , je eli wysoko darowizny jest udokumentowana dowodem wp aty na
rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej ni pieni na –
dokumentem, z którego wynika warto tej darowizny, oraz o wiadczeniem obdarowanego o
jej przyj ciu.
1d. (uchylony).
1e. Podatnicy, z zastrze eniem ust. 1h, otrzymuj cy 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, s obowi zani:
1) w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1, wyodr bni z przychodów kwot ogó em
otrzymanych darowizn ze wskazaniem celu jej przeznaczenia zgodnie ze sfer dzia alno ci
po ytku publicznego, o której mowa w art. 4 ustawy wymienionej w ust. 1 pkt 1, a tak e celu,
o którym mowa w ust. 1 pkt 7, wraz z wyszczególnieniem darowizn pochodz cych od osób
prawnych z podaniem nazwy i adresu darczy cy, je eli jednorazowa kwota darowizny
przekracza 15 000 z lub je eli suma wszystkich darowizn otrzymanych w danym roku
podatkowym od jednego darczy cy przekracza 35 000 z ;
2) w terminie sk adania zeznania, o którym mowa w art. 27 ust. 1, udost pni do publicznej
wiadomo ci, poprzez publikacje w Internecie, rodkach masowego przekazu lub wy enie
dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dost pnych, informacje, o których mowa w
pkt 1, i w formie pisemnej zawiadomi o tym w ciwego naczelnika urz du skarbowego. Z
obowi zku tego zwolnione s podmioty, których dochód za dany rok podatkowy nie
przekracza kwoty 20 000 z .
1f. Podatnicy otrzymuj cy 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
sk adaj zeznania, o którym mowa w art. 27 ust. 1, s obowi zani w terminie, o którym mowa
w art. 27 ust. 1:
1) przekaza urz dowi skarbowemu informacje o kwocie ogó em otrzymanych darowizn ze
wskazaniem celu jej przeznaczenia zgodnie ze sfer dzia alno ci po ytku publicznego, o
której mowa w art. 4 ustawy wymienionej w ust. 1 pkt 1, a tak e celu, o którym mowa w
ust. 1 pkt 7, wraz z wyszczególnieniem darowizn pochodz cych od osób prawnych z
podaniem nazwy i adresu darczy cy, je eli jednorazowa kwota darowizny przekracza 15 000
lub je eli suma wszystkich darowizn otrzymanych w danym roku podatkowym od jednego
darczy cy przekracza 35 000 z ;
2) udost pni do publicznej wiadomo ci, poprzez publikacje w Internecie, rodkach
masowego przekazu lub wy enie dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie
dost pnych, informacje, o których mowa w pkt 1, i w formie pisemnej zawiadomi o tym
ciwego naczelnika urz du skarbowego. Z obowi zku tego zwolnione s podmioty,
których dochód za dany rok podatkowy nie przekracza kwoty 20 000 z .

1g. Podatnicy korzystaj cy z odliczenia darowizn, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 7 oraz
wynikaj cego z odr bnych ustaw, s obowi zani wykaza w zeznaniu, o którym mowa w
art. 27 ust. 1, kwot przekazanej darowizny, kwot dokonanego odliczenia oraz dane
pozwalaj ce na identyfikacj obdarowanego, w szczególno ci jego nazw , adres i numer
identyfikacji podatkowej lub numer uzyskany w innym ni Rzeczpospolita Polska pa stwie
cz onkowskim Unii Europejskiej lub innym pa stwie nale cym do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, w którym obdarowany ma siedzib , s
cy dla celów podatkowych
identyfikacji.
1h. Do podatników, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4a, sk adaj cych zeznanie, o którym
mowa w art. 27 ust. 1, otrzymuj cych 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 si odpowiednio.
1i. Przepisy ust. 1e, 1f i 1h stosuje si odpowiednio do podatników otrzymuj cych darowizny,
które podlegaj odliczeniu na podstawie odr bnych ustaw.
1j. Prawo do odliczenia darowizny na rzecz organizacji, okre lonej w przepisach reguluj cych
dzia alno po ytku publicznego, obowi zuj cych w innym ni Rzeczpospolita Polska
pa stwie cz onkowskim Unii Europejskiej lub innym pa stwie nale cym do Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, prowadz cej dzia alno po ytku publicznego w sferze zada
publicznych, przys uguje podatnikowi pod warunkiem:
1) udokumentowania przez podatnika o wiadczeniem tej organizacji, i na dzie przekazania
darowizny by a ona równowa
organizacj do organizacji, o których mowa w art. 3 ust. 2 i
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie,
realizuj
cele okre lone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia alno ci po ytku
publicznego i o wolontariacie i prowadz
dzia alno po ytku publicznego w sferze zada
publicznych, oraz
2) istnienia podstawy prawnej wynikaj cej z umowy w sprawie unikania podwójnego
opodatkowania lub z innej ratyfikowanej umowy mi dzynarodowej, których stron jest
Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od
organu podatkowego pa stwa, na którego terytorium organizacja posiada siedzib .
1k. Odliczenia darowizn, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie stosuje si w przypadku, gdy
podatnik zaliczy warto 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. [Odliczenia od podstawy opodatkowania] 1. Od podstawy opodatkowania,
ustalonej zgodnie z art. 18, odlicza si wydatki poniesione przez podatnika na nabycie
nowych technologii.
2. Za nowe technologie, w rozumieniu ust. 1, uwa a si wiedz technologiczn w postaci
warto ci niematerialnych i prawnych, w szczególno ci wyniki bada i prac rozwojowych,
która umo liwia wytwarzanie nowych lub udoskonalanie wyrobów lub us ug i która nie jest
stosowana na wiecie przez okres d szy ni ostatnich 5 lat, co potwierdza opinia niezale nej
od podatnika jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach
finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615).
2a. Przez nabycie nowej technologii rozumie si 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 odlicze nie przys uguje podatnikowi, je eli w roku podatkowym lub w roku
poprzedzaj cym prowadzi dzia alno
na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na
podstawie zezwolenia.
4. Podstaw ustalenia wielko ci odliczenia jest kwota wydatków poniesionych przez
podatnika na nabycie nowej technologii, uwzgl dnionych w warto ci pocz tkowej, w cz ci,
w jakiej zosta a zap acona podmiotowi uprawnionemu w roku podatkowym, w którym now
technologi wprowadzono do ewidencji rodków trwa ych oraz warto ci niematerialnych i
prawnych lub w roku nast puj cym po tym roku, oraz w której nie zosta a zwrócona
podatnikowi w jakiejkolwiek formie.
5. Je eli podatnik dokona przedp at (zadatków) na poczet wydatków okre lonych w ust. 4 w
roku poprzedzaj cym rok, w którym wprowadzi now technologi do ewidencji rodków
trwa ych oraz warto ci niematerialnych i prawnych, uznaje si je za poniesione w roku jej
wprowadzenia do tej ewidencji.
6. Odliczenia dokonuje si w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki, o
których mowa w ust. 4 i 5. W sytuacji gdy podatnik osi ga za rok podatkowy strat lub
wielko
dochodu z pozarolniczej dzia alno ci podatnika jest ni sza od kwoty
przys uguj cych mu odlicze , odliczenia odpowiednio w ca ej kwocie lub w pozosta ej cz ci
dokonuje si w zeznaniach za kolejno nast puj ce po sobie trzy lata podatkowe licz c od
ko ca roku, w którym now technologi wprowadzono do ewidencji rodków trwa ych oraz
warto ci niematerialnych i prawnych.
7. Odliczenia zwi zane z nabyciem nowej technologii nie mog przekroczy 50% kwoty
ustalonej zgodnie z ust. 4 i 5.

8. Podatnik traci prawo do odlicze zwi zanych z nabyciem nowej technologii, je eli przed
up ywem trzech lat podatkowych licz c od ko ca roku podatkowego, w którym wprowadzi
now technologi do ewidencji rodków trwa ych oraz warto ci niematerialnych i prawnych:
1) udzieli w jakiejkolwiek formie lub cz ci innym podmiotom prawa do nowej technologii;
nie dotyczy to przeniesienia prawa w wyniku przekszta cenia formy prawnej oraz czenia lub
podzia u dotychczasowych przedsi biorców – dokonywanych na podstawie przepisów
Kodeksu spó ek handlowych, albo
2) zostanie og oszona jego upad
w stan likwidacji, albo

obejmuj ca likwidacj maj tku, lub zostanie postawiony

3) otrzyma zwrot wydatków na t technologi w jakiejkolwiek formie.
9. W razie wyst pienia okoliczno ci, o których mowa w ust. 8, podatnik jest obowi zany w
zeznaniu podatkowym sk adanym za rok, w którym wyst pi y te okoliczno ci, do zwi kszenia
podstawy opodatkowania o kwot dokonanych odlicze , do których utraci prawo, a w razie
poniesienia straty – do jej zmniejszenia o t kwot . W przypadku, o którym mowa w ust. 8
pkt 3, kwot odlicze , do której podatnik utraci prawo, okre la si proporcjonalnie do udzia u
zwróconych wydatków w warto ci pocz tkowej nowej technologii.
10. Przepisy ust. 9 stosuje si odpowiednio w razie utraty przez podatkow grup kapita ow
statusu podatnika. Obowi zek, o którym mowa w ust. 9, ci y wówczas na spó ce, która
wprowadzi a now technologi do ewidencji rodków trwa ych oraz warto ci niematerialnych
i prawnych.
11. Do odlicze , o których mowa w ust. 1, nie maj zastosowania przepisy art. 16 ust. 1 pkt
48.
Art. 18c. (utraci moc).
Art. 19. [Stawka podstawowa] 1. Podatek, z zastrze eniem art. 21 i 22, wynosi 19%
podstawy opodatkowania.
2. (uchylony).
3. (uchylony).
4. Je eli organy podatkowe lub organy kontroli skarbowej okre , na podstawie art. 11,
dochód podatnika w wysoko ci wy szej (strat w wysoko ci ni szej) ni zadeklarowana przez
podatnika w zwi zku z dokonaniem transakcji, o których mowa w art. 9a, a podatnik nie
przedstawi tym organom wymaganej przez te przepisy dokumentacji podatkowej – ró nic
mi dzy dochodem zadeklarowanym przez podatnika a okre lonym przez te organy
opodatkowuje si stawk 50%.
Art. 19a. (uchylony).
Art. 20. [Kumulacja dochodów] 1. Je eli podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1, osi gaj
równie dochody (przychody) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dochody te
podlegaj w obcym pa stwie opodatkowaniu, a nie zachodz okoliczno ci wymienione w

art. 17 ust. 1 pkt 3, w rozliczeniu za rok podatkowy dochody (przychody) te czy si z
dochodami (przychodami) osi ganymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym
wypadku od podatku obliczonego od cznej sumy dochodów odlicza si kwot równ
podatkowi zap aconemu w obcym pa stwie. Kwota odliczenia nie mo e jednak przekroczy
tej cz ci podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada
na dochód uzyskany w obcym pa stwie.
2. W przypadku gdy:
1) spó ka posiadaj ca osobowo
prawn maj ca siedzib lub zarz d na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej uzyskuje dochody (przychody) z tytu u dywidend oraz inne
przychody z tytu u udzia u w zyskach osoby prawnej, oraz
2) dochody (przychody), o których mowa w pkt 1, uzyskiwane s z tytu u udzia u w zyskach
spó ki podlegaj cej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od ca ci swoich dochodów,
bez wzgl du na miejsce ich osi gania, na terytorium pa stwa, z którym Rzeczpospolita
Polska posiada obowi zuj
umow o unikaniu podwójnego opodatkowania, nieb cego
pa stwem cz onkowskim Unii Europejskiej lub innym pa stwem nale cym do
Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacj Szwajcarsk , oraz
3) spó ka, o której mowa w pkt 1, posiada w kapitale spó ki, o której mowa w pkt 2,
bezpo rednio nie mniej ni 75% udzia ów (akcji)
– odliczeniu podlega równie kwota podatku od dochodów, z których zysk zosta wyp acony,
zap aconego przez spó , o której mowa w pkt 2, w pa stwie jej siedziby, w cz ci
odpowiadaj cej udzia owi spó ki, o której mowa w pkt 1, w wyp aconym zysku spó ki, o
której mowa w pkt 2.
2a. Przepis ust. 1 stosuje si odpowiednio do podmiotów podlegaj cych opodatkowaniu
podatkiem dochodowym od ca ci swoich dochodów, bez wzgl du na miejsce ich osi gania,
w innym ni Rzeczpospolita Polska pa stwie cz onkowskim Unii Europejskiej lub w innym
pa stwie nale cym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadz cych dzia alno
poprzez po ony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zak ad, o ile umowa w
sprawie unikania podwójnego opodatkowania zawarta mi dzy Rzecz pospolit Polsk a
pa stwem siedziby tego podmiotu przewiduje przypisanie dochodów uzyskiwanych poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do jego zagranicznego zak adu. Kwota odliczenia nie
mo e przekroczy tej cz ci podatku zap aconego w obcym pa stwie, jaka proporcjonalnie
przypada na dochód z tego ród a przypisany do zagranicznego zak adu.
2b. Przepis ust. 2 stosuje si odpowiednio do spó ek podlegaj cych opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od ca ci swoich dochodów, bez wzgl du na miejsce ich osi gania, w innym
ni Rzeczpospolita Polska pa stwie cz onkowskim Unii Europejskiej lub w innym pa stwie
nale cym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadz cych dzia alno poprzez
po ony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zak ad, przy czym kwota
odliczenia nie mo e przekroczy tej cz ci podatku zap aconego w obcym pa stwie, jaka
proporcjonalnie przypada na dochód z tego ród a przypisany do zagranicznego zak adu.
3. Zwalnia si od podatku dochodowego dochody (przychody) uzyskiwane przez podatników,
o których mowa w ust. 1, z tytu u dywidend oraz innych przychodów z tytu u udzia u w

zyskach osób prawnych maj cych siedzib lub zarz d poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, je eli spe nione s cznie nast puj ce warunki:
1) wyp acaj cym dywidend oraz inne przychody z tytu u udzia u w zyskach osób prawnych
jest spó ka podlegaj ca w innym ni Rzeczpospolita Polska pa stwie cz onkowskim Unii
Europejskiej lub w innym pa stwie nale cym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od ca ci swoich dochodów, bez wzgl du na
miejsce ich osi gania;
2) uzyskuj cym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytu u udzia u w
zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spó ka b ca podatnikiem podatku
dochodowego, maj ca siedzib lub zarz d na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3) spó ka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpo rednio nie mniej ni 10% udzia ów (akcji) w
kapitale spó ki, o której mowa w pkt 1;
4) spó ka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem
dochodowym od ca ci swoich dochodów, bez wzgl du na ród o ich osi gania.
4. (uchylony).
5. (uchylony).
6. czna kwota odliczenia, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie mo e przekroczy tej cz ci
podatku, która zosta a obliczona przed dokonaniem odliczenia i która proporcjonalnie
przypada na dochód uzyskany z tego ród a dochodu.
7. (uchylony).
8. Okre laj c wielko odliczenia, o którym mowa w ust. 1 i 2, oraz zwolnienia, o którym
mowa w ust. 3, kwot podatku zap aconego w obcym pa stwie oraz osi gni tego dochodu
(przychodu) przelicza si na z ote wed ug kursu redniego og aszanego przez Narodowy Bank
Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzaj cego dzie zap aty tego podatku lub dzie
osi gni cia dochodu (przychodu).
9. Odliczenie, o którym mowa w ust. 2, oraz zwolnienie, o którym mowa w ust. 3, ma
zastosowanie w przypadku, gdy spó ka, o której mowa w ust. 2 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 2, posiada
udzia y (akcje) spó ki, o której mowa w ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3 pkt 1, w wysoko ci okre lonej
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
równie zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania
udzia ów (akcji), w wysoko ci okre lonej w ust. 2 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 3, up ywa po dniu
uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania
udzia ów (akcji), w wysoko ci okre lonej w ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 3, nieprzerwanie przez
okres dwóch lat spó ka, która dokona a odliczenia lub skorzysta a ze zwolnienia, jest
obowi zana zgodnie z odr bnymi przepisami do z enia korekty zeznania, o którym mowa w
art. 27 ust. 1, za lata podatkowe, w których dokona a odliczenia lub korzysta a ze zwolnienia.

11. Przepisów ust. 2–10 nie stosuje si , je eli wyp ata dywidendy lub innych nale no ci z
tytu u udzia u w zyskach osób prawnych zosta a dokonana w wyniku likwidacji spó ki
dokonuj cej wyp aty.
12. Przepisy ust. 3, 9–11 stosuje si odpowiednio do:
1) spó dzielni zawi zanych na podstawie rozporz dzenia nr 1435/2003/WE z dnia 22 lipca
2003 r. w sprawie statutu Spó dzielni Europejskiej (SCE) (Dz. Urz. WE L 207 z 18.08.2003);
2) dochodów (przychodów), o których mowa w ust. 3, wyp acanych przez spó ki podlegaj ce
w Konfederacji Szwajcarskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od ca ci swoich
dochodów, bez wzgl du na miejsce ich osi gania, spó kom, o których mowa w ust. 3 pkt 2,
przy czym okre lony w ust. 3 pkt 3 bezpo redni udzia procentowy w kapitale spó ki, o której
mowa w ust. 3 pkt 1, ustala si w wysoko ci nie mniejszej ni 25%;
3) spó ek podlegaj cych w innym ni Rzeczpospolita Polska pa stwie cz onkowskim Unii
Europejskiej lub w innym pa stwie nale cym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od ca ci swoich dochodów, bez wzgl du na
miejsce ich osi gania, prowadz cych dzia alno
poprzez po ony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zak ad, przy czym kwota odliczenia nie mo e
przekroczy równie tej cz ci podatku zap aconego w obcym pa stwie, jaka proporcjonalnie
przypada na dochód z tego ród a przypisany do zagranicznego zak adu.
13. (uchylony).
14. Przepisy ust. 3, 9–11 oraz 15 stosuje si odpowiednio równie do podmiotów
wymienionych w za czniku nr 4 do ustawy, przy czym w przypadku Konfederacji
Szwajcarskiej przepisy te maj zastosowanie, je eli zostanie spe niony warunek, o którym
mowa w ust. 12 pkt 2.
15. Odliczenie i zwolnienie, o których mowa w ust. 2 i 3, stosuje si :
1) je eli posiadanie udzia ów (akcji), o którym mowa w ust. 2 pkt 3, ust. 3 pkt 3 i ust. 12 pkt
2, wynika z tytu u w asno ci;
2) w odniesieniu do dochodów uzyskanych z udzia ów (akcji) posiadanych na podstawie
tytu u:
a) w asno ci,
b) innego ni w asno , pod warunkiem e te dochody (przychody) korzysta yby ze
zwolnienia, gdyby posiadanie tych udzia ów (akcji) nie zosta o przeniesione.
Art. 21. [Stawka odr bna] 1. Podatek dochodowy z tytu u 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 równie ze sprzeda y tych praw, z
nale no ci za udost pnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za u ytkowanie
lub prawo do u ytkowania urz dzenia przemys owego, w tym tak e rodka transportu,

urz dzenia handlowego lub naukowego, za informacje zwi zane ze zdobytym
do wiadczeniem w dziedzinie przemys owej, handlowej lub naukowej (know-how),
2) z op at za wiadczone us ugi w zakresie dzia alno ci widowiskowej, rozrywkowej lub
sportowej, wykonywanej przez osoby prawne maj ce siedzib za granic , organizowanej za
po rednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadz cych dzia alno w zakresie
imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,
2a) z tytu u wiadcze : doradczych, ksi gowych, badania rynku, us ug prawnych, us ug
reklamowych, zarz dzania i kontroli, przetwarzania danych, us ug rekrutacji pracowników i
pozyskiwania personelu, gwarancji i por cze oraz wiadcze o podobnym charakterze
– ustala si w wysoko ci 20% przychodów;
3) z tytu u nale nych op at za wywóz adunków i pasa erów przyj tych do przewozu w
portach polskich przez zagraniczne przedsi biorstwa morskiej eglugi handlowej, z
wyj tkiem adunków i pasa erów tranzytowych,
4) uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsi biorstwa
eglugi powietrznej
– ustala si w wysoko ci 10% tych przychodów.
2. Przepisy ust. 1 stosuje si z uwzgl dnieniem umów w sprawie zapobie enia podwójnemu
opodatkowaniu, których stron jest Rzeczpospolita Polska.
3. Zwalnia si od podatku dochodowego przychody, o których mowa w ust. 1 pkt 1, je eli
spe nione s cznie nast puj ce warunki:
1) wyp acaj cym nale no ci, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest:
a) spó ka b ca podatnikiem podatku dochodowego maj ca siedzib
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo

lub zarz d na

b) po ony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zak ad spó ki podlegaj cej
w pa stwie cz onkowskim Unii Europejskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od
ca ci swoich dochodów bez wzgl du na miejsce ich osi gania, je eli wyp acane przez ten
zagraniczny zak ad nale no ci, o których mowa w ust. 1 pkt 1, podlegaj zaliczeniu do
kosztów uzyskania przychodów przy okre laniu dochodów podlegaj cych opodatkowaniu w
Rzeczypospolitej Polskiej;
2) uzyskuj cym przychody, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest spó ka podlegaj ca w innym
ni Rzeczpospolita Polska pa stwie cz onkowskim Unii Europejskiej lub w innym pa stwie
nale cym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od ca ci swoich dochodów bez wzgl du na miejsce ich osi gania;
3) spó ka:

a) o której mowa w pkt 1, posiada bezpo rednio nie mniej ni 25% udzia ów (akcji) w
kapitale spó ki, o której mowa w pkt 2, lub
b) o której mowa w pkt 2, posiada bezpo rednio nie mniej ni 25% udzia ów (akcji) w
kapitale spó ki, o której mowa w pkt 1,
c) (uchylona);
4) odbiorc nale no ci, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest:
a) spó ka, o której mowa w pkt 2, albo
b) zagraniczny zak ad spó ki, o której mowa w pkt 2, je eli dochód osi gni ty w nast pstwie
uzyskania tych nale no ci podlega opodatkowaniu w tym pa stwie cz onkowskim Unii
Europejskiej, w którym ten zagraniczny zak ad jest po ony.
3a. Warunek posiadania udzia ów (akcji), o którym mowa w ust. 3 pkt 3, uwa a si tak e za
spe niony, je eli zarówno w kapitale spó ki, o której mowa w ust. 3 pkt 1, jak i w kapitale
spó ki, o której mowa w ust. 3 pkt 2, inna spó ka podlegaj ca w pa stwie cz onkowskim Unii
Europejskiej lub w innym pa stwie nale cym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od ca ci swoich dochodów, bez wzgl du na
miejsce ich osi gania, posiada bezpo rednio – nie mniej ni 25% udzia ów (akcji). Przepisy
ust. 4 i 5 stosuje si odpowiednio.
3b. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 3, stosuje si , je eli posiadanie udzia ów (akcji), o
którym mowa w ust. 3 pkt 3 oraz ust. 3a, wynika z tytu u w asno ci.
3c. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 3, stosuje si , je eli spó ka, o której mowa w ust. 3 pkt
2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od ca ci swoich
dochodów, bez wzgl du na ród o ich osi gania.
4. Przepis ust. 3 ma zastosowanie w przypadku, kiedy spó ki, o których mowa w ust. 3 pkt 3,
posiadaj udzia y (akcje) w wysoko ci, o której mowa w ust. 3 pkt 3, nieprzerwanie przez
okres dwóch lat.
5. Przepisy ust. 3 i 4 maj równie zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat
nieprzerwanego posiadania udzia ów (akcji), w wysoko ci okre lonej w ust. 3 pkt 3, up ywa
po dniu uzyskania przez spó , o której mowa w ust. 3 pkt 2, przychodów, o których mowa
w ust. 1 pkt 1. W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udzia ów (akcji), o których
mowa w ust. 3 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat, spó ka, o której mowa w ust. 3 pkt
2, jest obowi zana do zap aty podatku, wraz z odsetkami za zw ok , od przychodów
okre lonych w ust. 1 pkt 1 w wysoko ci 20% przychodów, z uwzgl dnieniem umów w
sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stron jest Rzeczpospolita Polska.
Odsetki nalicza si od nast pnego dnia po up ywie 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
odr bnymi przepisami zostan uznane za:
1) przychody z podzia u zysków lub sp aty kapita u spó ki wyp acaj cej nale no ci, o których
mowa w ust. 1 pkt 1;

2) przychody z tytu u wierzytelno ci daj cej prawo do udzia u w zyskach d

nika;

3) przychody z tytu u wierzytelno ci uprawniaj cej wierzyciela do zamiany jego prawa do
odsetek na prawo do udzia u w zyskach d nika;
4) przychody z tytu u wierzytelno ci, która nie powoduje obowi zku sp aty kwoty g ównej tej
wierzytelno ci lub gdy sp ata jest nale na po up ywie co najmniej 50 lat od powstania
wierzytelno ci.
7. Je eli w wyniku szczególnych powi za , o których mowa w art. 11 ust. 1, mi dzy
podmiotem wyp acaj cym i uzyskuj cym nale no ci, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zostan
ustalone lub narzucone warunki ró ni ce si od warunków, które ustali yby mi dzy sob
niezale ne podmioty, w wyniku czego kwota wyp aconych nale no ci jest wy sza od tej,
jakiej nale oby oczekiwa , gdyby powi zania te nie istnia y, zwolnienie, o którym mowa w
ust. 3, stosuje si tylko do kwoty nale no ci okre lonej bez uwzgl dniania warunków
wynikaj cych z tych powi za . Przepisy art. 11 ust. 2 i 3 stosuje si odpowiednio.
8. Przepisy ust. 3–7 stosuje si odpowiednio do podmiotów wymienionych w za czniku nr 5
do ustawy.
Art. 22. [Dywidendy, zwolnienie podatkowe] 1. Podatek dochodowy od dochodów
(przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytu u udzia u w zyskach osób
prawnych maj cych siedzib lub zarz d na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala si w
wysoko ci 19% uzyskanego przychodu.
2. (uchylony).
3. (uchylony).
4. Zwalnia si od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne
przychody z tytu u udzia u w zyskach osób prawnych, je eli spe nione s cznie nast puj ce
warunki:
1) wyp acaj cym dywidend oraz inne przychody z tytu u udzia u w zyskach osób prawnych
jest spó ka b ca podatnikiem podatku dochodowego, maj ca siedzib lub zarz d na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) uzyskuj cym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytu u udzia u w
zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spó ka podlegaj ca w Rzeczypospolitej
Polskiej lub w innym ni Rzeczpospolita Polska pa stwie cz onkowskim Unii Europejskiej
lub w innym pa stwie nale cym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu
podatkiem dochodowym od ca ci swoich dochodów, bez wzgl du na miejsce ich osi gania;
3) spó ka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpo rednio nie mniej ni 10% udzia ów (akcji) w
kapitale spó ki, o której mowa w pkt 1;
4) spó ka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem
dochodowym od ca ci swoich dochodów, bez wzgl du na ród o ich osi gania.

4a. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, ma zastosowanie w przypadku, kiedy spó ka
uzyskuj ca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytu u udzia u w zyskach
osób prawnych maj cych siedzib lub zarz d na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada
udzia y (akcje) w spó ce wyp acaj cej te nale no ci w wysoko ci, o której mowa w ust. 4 pkt
3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.
4b. Zwolnienie to ma równie zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat
nieprzerwanego posiadania udzia ów (akcji), w wysoko ci okre lonej w ust. 4 pkt 3, przez
spó
uzyskuj
dochody (przychody) z tytu u udzia u w zysku osoby prawnej maj cej
siedzib lub zarz d na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, up ywa po dniu uzyskania tych
dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udzia ów (akcji),
w wysoko ci okre lonej w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spó ka, o której
mowa w ust. 4 pkt 2, jest obowi zana do zap aty podatku, wraz z odsetkami za zw ok , od
dochodów (przychodów) okre lonych w ust. 1 w wysoko ci 19% dochodów (przychodów) do
20 dnia miesi ca nast puj cego po miesi cu, w którym utraci a prawo do zwolnienia. Odsetki
nalicza si od nast pnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzysta a ze zwolnienia.
4c. Przepisy ust. 4–4b stosuje si odpowiednio do:
1) spó dzielni zawi zanych na podstawie rozporz dzenia nr 1435/2003/WE z dnia 22 lipca
2003 r. w sprawie statutu Spó dzielni Europejskiej (SCE) (Dz. Urz. WE L 207 z 18.08.2003);
2) dochodów (przychodów), o których mowa w ust. 1, wyp acanych przez spó ki, o których
mowa w ust. 4 pkt 1, spó kom podlegaj cym w Konfederacji Szwajcarskiej opodatkowaniu
podatkiem dochodowym od ca ci swoich dochodów, bez wzgl du na miejsce ich osi gania,
przy czym okre lony w ust. 4 pkt 3 bezpo redni udzia procentowy w kapitale spó ki, o której
mowa w ust. 4 pkt 1, ustala si w wysoko ci nie mniejszej ni 25%;
3) dochodów wyp acanych (przypisanych) na rzecz po onego na terytorium pa stwa
cz onkowskiego Unii Europejskiej lub innego pa stwa nale cego do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej zagranicznego zak adu spó ki, o której
mowa w ust. 4 pkt 2, je eli spó ka ta spe nia warunki okre lone w ust. 4–4b.
4d. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, stosuje si :
1) je eli posiadanie udzia ów (akcji), o którym mowa w ust. 4 pkt 3, wynika z tytu u
asno ci;
2) w odniesieniu do dochodów uzyskanych z udzia ów (akcji) posiadanych na podstawie
tytu u:
a) w asno ci,
b) innego ni w asno , pod warunkiem e te dochody (przychody) korzysta yby ze
zwolnienia, gdyby posiadanie tych udzia ów (akcji) nie zosta o przeniesione.
5. (uchylony).
6. Przepisy ust. 4–4d stosuje si odpowiednio równie do podmiotów wymienionych w
za czniku nr 4 do ustawy, przy czym w przypadku Konfederacji Szwajcarskiej przepisy

ust. 4–4d maj zastosowanie, je eli zostanie spe niony warunek, o którym mowa w ust. 4c pkt
2.
Art. 22a. [Uwzgl dnienie umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania]
Przepisy art. 20–22 stosuje si z uwzgl dnieniem umów w sprawie unikania podwójnego
opodatkowania, których stron jest Rzeczpospolita Polska.
Art. 22b. [Warunki stosowania zwolnie i odlicze ] Zwolnienia i odliczenia wynikaj ce z
przepisów art. 20–22 stosuje si pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikaj cej z
umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania lub innej ratyfikowanej umowy
mi dzynarodowej, której stron jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ
podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego innego ni Rzeczpospolita
Polska pa stwa, w którym podatnik ma swoj siedzib lub w którym dochód zosta uzyskany.
Art. 23. (uchylony).
Art. 24. (uchylony).
Rozdzia 6
Pobór podatku
Art. 25. [Deklaracje i zaliczki] 1. Podatnicy, z zastrze eniem ust. 1b, 2a, 3–6a oraz art. 21 i
22, s obowi zani wp aca na rachunek urz du skarbowego zaliczki miesi czne w wysoko ci
ró nicy pomi dzy podatkiem nale nym od dochodu osi gni tego od pocz tku roku
podatkowego a sum zaliczek nale nych za poprzednie miesi ce.
1a. Zaliczki miesi czne, o których mowa w ust. 1, za okres od pierwszego do przedostatniego
miesi ca roku podatkowego podatnik uiszcza w terminie do dnia 20 ka dego miesi ca za
miesi c poprzedni, z zastrze eniem ust. 2a. Zaliczka za ostatni miesi c jest uiszczana w
wysoko ci zaliczki za miesi c poprzedni do 20 dnia ostatniego miesi ca roku podatkowego;
ostateczne rozliczenie podatku za rok podatkowy nast puje w terminie ustalonym do z enia
zeznania o wysoko ci dochodu osi gni tego (poniesionej straty) za ten rok.
1b. Podatnicy rozpoczynaj cy dzia alno , w pierwszym roku podatkowym, z zastrze eniem
ust. 1c, oraz mali podatnicy, mog wp aca zaliczki kwartalne w wysoko ci ró nicy pomi dzy
podatkiem nale nym od dochodu osi gni tego od pocz tku roku podatkowego a sum
zaliczek nale nych za poprzednie kwarta y. Przez kwarta rozumie si kwarta roku
kalendarzowego.
1c. Zaliczki kwartalne za okres od pierwszego do przedostatniego kwarta u roku podatkowego
podatnicy, o których mowa w ust. 1b, uiszczaj w terminie do dnia 20 ka dego miesi ca
nast puj cego po kwartale, za który wp acana jest zaliczka, z zastrze eniem ust. 2a. Zaliczka
za ostatni kwarta jest uiszczana w wysoko ci zaliczki za kwarta poprzedni do 20 dnia
ostatniego miesi ca roku podatkowego; ostateczne rozliczenie podatku za rok podatkowy
nast puje w terminie ustalonym do z enia zeznania o wysoko ci dochodu osi gni tego
(poniesionej straty) za ten rok.
1d. Do podatników rozpoczynaj cych dzia alno , którzy zamierzaj wp aca zaliczki
kwartalne, o których mowa w ust. 1b, przepisy art. 16k ust. 11 stosuje si odpowiednio.

1e. Podatnicy, którzy wybrali kwartalne wp aty zaliczek, o których mowa w ust. 1b, maj
obowi zek w terminie do dnia 20 drugiego miesi ca roku podatkowego zawiadomi w formie
pisemnej w ciwego naczelnika urz du skarbowego o wyborze tej metody.
2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1e, dotyczy lat nast pnych, chyba e podatnik w
terminie wp aty pierwszej zaliczki za dany rok podatkowy zawiadomi w formie pisemnej
ciwego naczelnika urz du skarbowego o rezygnacji z kwartalnych wp at zaliczek.
2a. Podatnicy uzyskuj cy w roku podatkowym przychody z dzia alno ci rolniczej, okre lone
w art. 2 ust. 2, oraz z innych róde , u których w roku poprzedzaj cym rok podatkowy udzia
przychodów z dzia alno ci rolniczej w ogólnej kwocie przychodów, ustalony zgodnie z art. 17
ust. 1 pkt 4e, wynosi co najmniej 50%, mog wp aca zaliczki, o których mowa w ust. 1–1c,
pocz wszy od dnia 20 pa dziernika ka dego roku.
3. Przepis ust. 1, z zastrze eniem ust. 3a, nie ma zastosowania do podatników, których
dochody w ca ci s wolne od podatku, z wyj tkiem podatników, o których mowa w art. 17
ust. 1, przeznaczaj cych dochody na cele statutowe lub inne cele okre lone w tym przepisie.
3a. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania tak e do podatników wymienionych w art. 17 ust. 1
pkt 4a lit. a.
4. Je eli podatnicy, o których mowa w art. 17 ust. 1, uprzednio zadeklarowali, e przeznacz
dochód na cele okre lone w tych przepisach i dochód ten wydatkowali na inne cele albo na
cele okre lone w tych przepisach, ale po terminie w nich okre lonym – podatek od tego
dochodu, bez wezwania, wp aca si do 20. dnia miesi ca nast puj cego po miesi cu, w
którym dokonano wydatku lub w którym up yn termin do dokonania wydatku; przepis ten
stosuje si równie do dochodów za lata poprzedzaj ce rok podatkowy, zadeklarowanych i
niewydatkowanych w tych latach na cele okre lone w art. 17 ust. 1b, z zastrze eniem art. 17
ust. 1 pkt 5a.
4a. Przepis ust. 4 stosuje si odpowiednio w przypadku likwidacji podatnika w okresie
uprawniaj cym do skorzystania ze zwolnienia.
5. Podatnik, który z
wiadczenie, e:

yw

ciwemu naczelnikowi urz du skarbowego w formie pisemnej

1) zaprzesta dzia alno ci albo
2) jest podatnikiem, o którym mowa w ust. 4 i nie osi ga przychodów z dzia alno ci
wymienionej w art. 17 ust. 1a pkt 1 oraz nie dokonuje wydatków na cele inne ni okre lone w
art. 17 ust. 1b, 1e i 1f
– jest zwolniony od obowi zków wynikaj cych z ust. 1 od dnia z enia tego o wiadczenia.
W przypadku zmiany stanu faktycznego uzasadniaj cego to zwolnienie podatnik, bez
wezwania, jest obowi zany stosowa przepisy ust. 1–4.
5a. W przypadku zawieszenia wykonywania dzia alno ci gospodarczej na podstawie
przepisów o swobodzie dzia alno ci gospodarczej podatnik jest zwolniony od obowi zków
wynikaj cych z ust. 1, 1b, 6 i 6a za okres obj ty zawieszeniem.

5b. Podatnik b cy wspólnikiem spó ki jawnej, spó ki komandytowej lub spó ki
komandytowo-akcyjnej, która zawiesi a wykonywanie dzia alno ci gospodarczej na
podstawie przepisów o swobodzie dzia alno ci gospodarczej, jest zwolniony, w zakresie tej
dzia alno ci, z obowi zków wynikaj cych z ust. 1, 1b, 6 i 6a za okres obj ty zawieszeniem.
5c. Przepisy ust. 5a i 5b stosuje si , je eli podatnik nie pó niej ni przed up ywem 7 dni od
dnia z enia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania dzia alno ci
gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie dzia alno ci gospodarczej zawiadomi w
formie pisemnej w ciwego naczelnika urz du skarbowego o okresie zawieszenia
wykonywania tej dzia alno ci.
5d. Po okresie zawieszenia wykonywania dzia alno ci gospodarczej na podstawie przepisów o
swobodzie dzia alno ci gospodarczej podatnicy, o których mowa w ust. 5a i 5b, wp acaj
zaliczki wed ug zasad, o których mowa w ust. 1–1c, 6 i 6a.
6. Podatnicy mog wp aca zaliczki miesi czne w danym roku podatkowym w uproszczonej
formie w wysoko ci 1/12 podatku nale nego wykazanego w zeznaniu, o którym mowa w
art. 27 ust. 1, z onym w roku poprzedzaj cym dany rok podatkowy. Je eli w tym zeznaniu
podatnicy nie wykazali podatku nale nego, mog wp aca zaliczki miesi czne w wysoko ci
1/12 podatku nale nego wynikaj cego z zeznania z onego w roku poprzedzaj cym dany rok
podatkowy o dwa lata. Je eli równie w tym roku podatnicy nie wykazali podatku nale nego,
nie s mo liwe wp aty zaliczek w uproszczonej formie.
6a. Je eli zeznanie, o którym mowa w art. 27 ust. 1, z one w roku poprzedzaj cym dany rok
podatkowy dotyczy roku podatkowego, który trwa krócej lub d ej ni 12 kolejnych
miesi cy – podatnicy mog wp aca zaliczki miesi czne za dany rok podatkowy w
uproszczonej formie w wysoko ci podatku nale nego, wykazanego w tym zeznaniu,
przypadaj cego proporcjonalnie na ka dy miesi c tego roku podatkowego, którego zeznanie
dotyczy. Je eli w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali podatku nale nego, mog wp aca
zaliczki miesi czne w sposób wskazany powy ej, z tym e wysoko podatku nale nego musi
wynika z zeznania z onego w roku poprzedzaj cym dany rok podatkowy o dwa lata.
Przepis ust. 6 zdanie ostatnie stosuje si odpowiednio.
7. Podatnicy, którzy wybrali form wp acania zaliczek na zasadach okre lonych w ust. 6 i 6a,
obowi zani:
1) w formie pisemnej zawiadomi o tym w ciwego naczelnika urz du skarbowego w
terminie wp aty pierwszej zaliczki w roku podatkowym, w którym po raz pierwszy wybrali
uproszczon form wp acania zaliczek;
2) stosowa t form wp acania zaliczek w ca ym roku podatkowym;
3) wp aca zaliczki w terminach okre lonych w ust. 1a i 2a, uwzgl dniaj c zasady wyra one
w tych przepisach;
4) (uchylony);
5) dokona rozliczenia podatku za rok podatkowy zgodnie z art. 27.

7a. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dotyczy lat nast pnych, chyba e podatnik
w terminie wp aty pierwszej zaliczki za dany rok podatkowy zawiadomi w formie pisemnej
ciwego naczelnika urz du skarbowego o rezygnacji z uproszczonej formy wp acania
zaliczek.
8. Przepisy ust. 6, 6a i 7 nie maj zastosowania do podatników, którzy po raz pierwszy podj li
dzia alno w roku poprzedzaj cym rok podatkowy lub w roku podatkowym.
9. Je eli podatnik z y korekt zeznania, o którym mowa w art. 27 ust. 1, powoduj
zmian wysoko ci podstawy obliczenia miesi cznych zaliczek p aconych w uproszczonej
formie, kwota tych zaliczek:
1) ulega zwi kszeniu lub zmniejszeniu, odpowiednio do zmiany wysoko ci podstawy ich
obliczenia – je eli zeznanie koryguj ce zosta o z one w urz dzie skarbowym do ko ca roku
podatkowego poprzedzaj cego rok podatkowy, w którym zaliczki s p acone w formie
uproszczonej;
2) ulega zwi kszeniu lub zmniejszeniu pocz wszy od miesi ca nast puj cego po miesi cu, w
którym zosta a z ona korekta, odpowiednio do zmiany wysoko ci podstawy ich obliczenia
– je eli zeznanie koryguj ce zosta o z one w roku podatkowym, w którym zaliczki s
acone w formie uproszczonej;
3) nie zmienia si – je eli zeznanie koryguj ce zosta o z
wymieniony w pkt 1 i 2.

one w terminie pó niejszym ni

10. W przypadku gdy w ciwy organ podatkowy okre li nale ny podatek dochodowy w
wysoko ci innej ni wykazana w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1, albo w zeznaniu
koryguj cym, przepisy ust. 9 stosuje si odpowiednio.
11. Podatnicy b cy, od
pierwszego dnia miesi ca
zwolnienia, ma ymi przedsi
zwolnieni z obowi zków
bezpo rednio po:

dnia rozpocz cia prowadzenia dzia alno ci gospodarczej do
roku podatkowego, w którym rozpoczynaj korzystanie ze
biorcami w rozumieniu przepisów o dzia alno ci gospodarczej s
wynikaj cych z ust. 1 w roku podatkowym nast puj cym

1) pierwszym roku podatkowym, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 2a – w przypadku gdy ten
rok podatkowy trwa co najmniej pe nych 10 miesi cy kalendarzowych albo
2) drugim roku podatkowym – w przypadkach innych ni wymienione w pkt 1
– pod warunkiem z enia w ciwemu naczelnikowi urz du skarbowego o wiadczenia o
korzystaniu z tego zwolnienia; o wiadczenie to sk ada si w formie pisemnej w terminie do
20 dnia pierwszego miesi ca roku podatkowego obj tego tym zwolnieniem.
12. Podatnicy korzystaj cy ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 11, s obowi zani do
enia zeznania, o którym mowa w art. 27 ust. 1, oraz do uiszczenia nale nego podatku za
rok obj ty tym zwolnieniem w pi ciu kolejnych latach podatkowych nast puj cych
bezpo rednio po roku, w którym korzystali ze zwolnienia – w wysoko ci 20% nale nego
podatku wykazanego w zeznaniu sk adanym za rok obj ty zwolnieniem; podatek ten p atny

jest w terminach okre lonych dla z enia zezna za pi kolejnych lat podatkowych
nast puj cych bezpo rednio po roku obj tym tym zwolnieniem.
13. Przepisy ust. 11 i 12 nie maj zastosowania do podatników:
1) utworzonych w wyniku przekszta cenia, po czenia lub podzia u podatników, o których
mowa w art. 3 ust. 1, albo
2) utworzonych w wyniku przekszta cenia przedsi biorcy b cego osob fizyczn
wykonuj
we w asnym imieniu dzia alno gospodarcz , spó ki lub spó ek niemaj cych
osobowo ci prawnej, albo
3) utworzonych przez osoby fizyczne, które wnios y na poczet kapita u nowo utworzonego
podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsi biorstwo albo sk adniki maj tku tego
przedsi biorstwa o warto ci przekraczaj cej cznie równowarto w z otych kwoty co
najmniej 10 000 euro przeliczonej wed ug redniego kursu euro, og aszanego przez
Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roku poprzedzaj cego rok korzystania ze
zwolnienia, przy czym warto tych sk adników oblicza si , stosuj c odpowiednio art. 14,
albo
4) utworzonych przez osoby prawne lub fizyczne wnosz ce – tytu em wk adów
niepieni nych na poczet ich kapita u – sk adniki maj tku uzyskane przez te osoby w wyniku
likwidacji podatników, którzy skorzystali ze zwolnie okre lonych w ust. 11 i 12, o ile osoby
te posiada y udzia y lub akcje tych zlikwidowanych podatników, albo
5) którzy uzyskali w okresie poprzedzaj cym rok korzystania ze zwolnienia, o którym mowa
w ust. 11, przychód redniomiesi cznie w wysoko ci stanowi cej równowarto w z otych
kwoty ni szej ni 1 000 euro przeliczonej wed ug redniego kursu euro, og aszanego przez
Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roku poprzedzaj cego rok rozpocz cia dzia alno ci,
albo
6) którzy w okresie poprzedzaj cym rok korzystania ze zwolnienia zatrudniali, na podstawie
umowy o prac , w ka dym miesi cu mniej ni 5 osób w przeliczeniu na pe ne etaty.
14. Podatnicy, o których mowa w ust. 11, trac prawo do zwolnienia, je eli:
1) zostali postawieni w stan likwidacji albo og oszona zosta a ich upad
obejmuj ca
likwidacj maj tku w okresie korzystania ze zwolnienia albo w pi ciu nast pnych latach
podatkowych, albo
2) w którymkolwiek z miesi cy roku korzystania ze zwolnienia albo w jednym z pi ciu
nast pnych lat podatkowych zmniejsz przeci tne miesi czne zatrudnienie na podstawie
umowy o prac , o wi cej ni 10%, w stosunku do najwy szego przeci tnego miesi cznego
zatrudnienia w roku poprzedzaj cym rok podatkowy, albo
3) w roku korzystania ze zwolnienia albo w pi ciu nast pnych latach podatkowych osi gn
przychody z dzia alno ci gospodarczej redniomiesi cznie w wysoko ci stanowi cej
równowarto w z otych kwoty ni szej ni 1 000 euro przeliczonej wed ug redniego kursu
euro, og aszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia w roku poprzednim, albo

4) odpowiednio w roku lub za rok korzystania ze zwolnienia lub w pi ciu nast pnych latach
podatkowych maj zaleg ci z tytu u podatków stanowi cych dochód bud etu pa stwa, ce
oraz sk adek na ubezpieczenie spo eczne i ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w
ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
rodków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z pó n. zm.); okre lenie lub
wymierzenie w innej formie – w wyniku post powania prowadzonego przez w ciwy organ
– zaleg ci z wymienionych tytu ów nie pozbawia podatnika prawa do skorzystania ze
zwolnienia, je eli zaleg
ta wraz z odsetkami za zw ok zostanie uregulowana w terminie
14 dni od dnia dor czenia decyzji ostatecznej.
15. Przeci tne miesi czne zatrudnienie, o którym mowa w ust. 13 pkt 6 oraz ust. 14 pkt 2,
ustala si w przeliczeniu na pe ne etaty, pomijaj c liczby po przecinku; w przypadku gdy
przeci tne miesi czne zatrudnienie jest mniejsze od jedno ci, przyjmuje si liczb jeden.
16. Podatnicy, którzy utracili prawo do zwolnienia:
1) w roku podatkowym, w którym korzystaj z tego zwolnienia – s obowi zani do wp aty
nale nych zaliczek w terminie do 20 dnia miesi ca nast puj cego po miesi cu, w którym
utracili prawo do zwolnienia; w tym przypadku nie nalicza si odsetek za zw ok od
zaleg ci z tytu u zaliczek za poszczególne miesi ce roku, w którym podatnicy korzystali ze
zwolnienia;
2) w pierwszych trzech miesi cach roku nast puj cego bezpo rednio po roku, w którym
korzystali ze zwolnienia – s obowi zani do z enia zeznania o wysoko ci osi gni tego
dochodu (poniesionej straty) i zap aty podatku na zasadach okre lonych w art. 27 ust. 1; w
tym przypadku nie nalicza si odsetek za zw ok od zaleg ci z tytu u zaliczek za
poszczególne miesi ce roku, w którym podatnicy korzystali ze zwolnienia;
3) w okresie od up ywu terminu okre lonego dla z enia zeznania za rok podatkowy, w
którym korzystali ze zwolnienia, do ko ca pi tego roku podatkowego nast puj cego po roku,
w którym korzystali ze zwolnienia – s obowi zani do zap aty nale nego podatku, o którym
mowa w ust. 12, wraz z odsetkami za zw ok ; odsetki nalicza si od dnia nast pnego po
up ywie terminu okre lonego dla z enia zeznania, o którym mowa w art. 27 ust. 1, w
którym mieli obowi zek z
to zeznanie.
17. Pomoc, o której mowa w ust. 11 i 12, stanowi pomoc de minimis udzielan w zakresie i
na zasadach okre lonych w bezpo rednio obowi zuj cych aktach prawa wspólnotowego
dotycz cych pomocy w ramach zasady de minimis.
Art. 25a. [Po czenie spó ek] 1. W przypadku dochodu, o którym mowa w art. 10 ust. 2 pkt
2, spó ka przejmuj ca obowi zana jest, bez wezwania, w terminie do 7 dnia miesi ca
nast puj cego po miesi cu, w którym powsta dochód, wp aci na rachunek urz du
skarbowego podatek, o którym mowa w art. 22 ust. 1.
2. Przepis ust. 1 stosuje si odpowiednio do podmiotów wymienionych w za czniku nr 3 do
ustawy.
Art. 26. [P atnicy] 1. Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemaj ce osobowo ci prawnej
oraz b ce przedsi biorcami osoby fizyczne, które dokonuj wyp at nale no ci z tytu ów
wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1, s obowi zane, jako p atnicy, pobiera , z

zastrze eniem ust. 2, w dniu dokonania wyp aty, zrycza towany podatek dochodowy od tych
wyp at. Jednak e zastosowanie stawki podatku wynikaj cej z w ciwej umowy o unikaniu
podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z tak umow jest mo liwe
pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych
uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.
1a. Zrycza towanego podatku dochodowego, o którym mowa w ust. 1, nie pobiera si , je eli
podatnicy, wymienieni w art. 17 ust. 1, korzystaj cy ze zwolnienia w zwi zku z
przeznaczeniem dochodów na cele statutowe lub inne cele okre lone w tym przepisie, z
atnikowi najpó niej w dniu dokonania wyp aty nale no ci o wiadczenie, e przeznacz
dochody z dywidend oraz z innych przychodów z tytu u udzia ów w zyskach osób prawnych
– na cele wymienione w tym przepisie.
1b. Je eli przychody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3, s uzyskiwane od
zleceniodawców zagranicznych, zagraniczne przedsi biorstwa morskiej eglugi handlowej s
obowi zane przed wyj ciem statku z portu polskiego wp aci na rachunek urz du
skarbowego, którym kieruje w ciwy wed ug siedziby Morskiej Agencji naczelnik urz du
skarbowego nale ny podatek obliczony od przychodu z tytu u wywozu adunku i pasa erów
przyj tych do przewozu w porcie polskim. Dowód wp aty podatku zagraniczne
przedsi biorstwo morskiej eglugi handlowej jest obowi zane przekaza w ciwej
miejscowo Morskiej Agencji. Je eli jednak przed wyj ciem statku z portu polskiego nie jest
mo liwe ustalenie wysoko ci przychodu za wywóz adunków i pasa erów, zagraniczne
przedsi biorstwo morskiej eglugi handlowej jest obowi zane wp aci zaliczk na podatek od
przewidywanego przychodu, a nast pnie w ci gu 60 dni od dnia wyj cia z portu wp aci
ró nic mi dzy kwot nale nego podatku a kwot wp aconej zaliczki.
1c. Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemaj ce osobowo ci prawnej, które dokonuj
wyp at nale no ci z tytu ów wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1, w
zwi zku ze zwolnieniem od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 3 oraz art. 22
ust. 4, stosuj zwolnienia wynikaj ce z tych przepisów wy cznie pod warunkiem
udokumentowania przez spó , o której mowa w art. 21 ust. 3 pkt 2 albo w art. 22 ust. 4 pkt
2, maj
siedzib w innym ni Rzeczpospolita Polska pa stwie cz onkowskim Unii
Europejskiej lub w innym pa stwie nale cym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego:
1) jej miejsca siedziby dla celów podatkowych, uzyskanym od niej certyfikatem rezydencji,
lub
2) istnienia zagranicznego zak adu – za wiadczeniem wydanym przez w ciwy organ
administracji podatkowej pa stwa, w którym znajduje si jej siedziba lub zarz d, albo przez
ciwy organ podatkowy pa stwa, w którym ten zagraniczny zak ad jest po ony.
1d. Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemaj ce osobowo ci prawnej oraz b ce
przedsi biorcami osoby fizyczne, które dokonuj wyp at nale no ci z tytu ów wymienionych
w art. 21 ust. 1 na rzecz podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, prowadz cych
dzia alno poprzez po ony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zak ad,
nie pobieraj zrycza towanego podatku od dokonywanych wyp at pod warunkiem
udokumentowania miejsca siedziby podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2, prowadz cego
dzia alno poprzez po ony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zak ad,
uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji, oraz uzyskania pisemnego o wiadczenia, e

nale no ci te zwi zane s
odpowiednio.

z dzia alno ci

tego zak adu; przepis ust. 3d stosuje si

1e. O wiadczenie, o którym mowa w ust. 1d, powinno zawiera dane identyfikuj ce
podatnika prowadz cego dzia alno
poprzez po ony na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zagraniczny zak ad, a w szczególno ci pe
nazw , adres i numer identyfikacji
podatkowej podatnika oraz adres zagranicznego zak adu podatnika.
1f. W przypadku nale no ci, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1,
wyp acanych na rzecz spó ki, o której mowa w art. 21 ust. 3 pkt 2 oraz art. 22 ust. 4 pkt 2, lub
jej zagranicznego zak adu, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemaj ce osobowo ci
prawnej, które dokonuj wyp at tych nale no ci, stosuj zwolnienia wynikaj ce z art. 21 ust. 3
oraz art. 22 ust. 4, z uwzgl dnieniem ust. 1c, pod warunkiem uzyskania pisemnego
wiadczenia, e w stosunku do wyp acanych nale no ci spe nione zosta y 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 niemaj ce osobowo ci prawnej oraz b ce
przedsi biorcami osoby fizyczne, które dokonuj wyp at nale no ci z tytu ów wymienionych
w art. 21 ust. 1 lub art. 22 ust. 1 na rzecz podmiotów wymienionych w art. 6 ust. 1 pkt 10a i
11a, stosuj zwolnienia wynikaj ce z tych przepisów wy cznie 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) z enia przez podmiot, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10a i 11a, pisemnego
wiadczenia, e jest rzeczywistym w cicielem wyp aconych przez p atnika nale no ci oraz
spe nia on warunki, o których mowa w tych przepisach.
1h. Ocena warunków okre lonych w ust. 1g dokonywana jest niezale nie od warunku
istnienia podstawy prawnej do wymiany informacji podatkowej mi dzy Rzecz pospolit
Polsk a pa stwem nale cym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym pomiot
wymieniony w art. 6 ust. 1 pkt 10a i 11a ma siedzib .
2. W razie przeznaczenia dochodu na podwy szenie kapita u zak adowego, a w spó dzielniach
funduszu udzia owego, p atnicy, o których mowa w ust. 1, pobieraj podatek w terminie 14
dni od dnia uprawomocnienia si postanowienia s du rejestrowego o dokonaniu wpisu o
podwy szeniu kapita u zak adowego, a w spó dzielniach od dnia podj cia przez walne
zgromadzenie uchwa y o podwy szeniu funduszu udzia owego. W tym przypadku
podatnikom nie przys uguje uprawnienie do z enia o wiadczenia, o którym mowa w ust. 1a.
3. P atnicy, o których mowa w ust. 1, przekazuj kwoty podatku w terminie do 7 dnia
miesi ca nast puj cego po miesi cu, w którym zgodnie z ust. 1 i 2 pobrano podatek, na
rachunek urz du skarbowego, którym kieruje naczelnik urz du skarbowego w ciwy wed ug
siedziby podatnika, a w przypadku podatników wymienionych w art. 3 ust. 2 – na rachunek
urz du skarbowego, którym kieruje naczelnik urz du skarbowego w ciwy w sprawach
opodatkowania osób zagranicznych. P atnicy s obowi zani przes
podatnikom, o których
mowa w:
1) art. 3 ust. 1 – informacj o wysoko ci pobranego podatku,

2) art. 3 ust. 2, oraz urz dowi skarbowemu – informacj o dokonanych wyp atach i pobranym
podatku
– sporz dzone wed ug ustalonego wzoru.
3a. P atnicy s obowi zani przes
informacj , o której mowa w ust. 3 pkt 1, w terminie
przekazania kwoty pobranego podatku, a informacj , o której mowa w ust. 3 pkt 2, w terminie
do ko ca trzeciego miesi ca roku nast puj cego po roku podatkowym, w którym dokonano
wyp at, o których mowa w ust. 1, równie wówczas, gdy p atnik w roku podatkowym
sporz dza i przekazywa informacje w trybie przewidzianym w ust. 3b.
3b. Na pisemny wniosek podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2, p atnik, w terminie 14 dni
od dnia z enia tego wniosku, jest obowi zany do sporz dzenia i przes ania podatnikowi
oraz urz dowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik w ciwy w sprawach opodatkowania
osób zagranicznych, informacji, o której mowa w ust. 3 pkt 2.
3c. W razie zaprzestania przez p atnika prowadzenia dzia alno ci przed up ywem terminu, o
którym mowa w ust. 3a, p atnik przekazuje informacj , o której mowa w ust. 3 pkt 2, w
terminie do dnia zaprzestania dzia alno ci.
3d. Informacj , o której mowa w ust. 3 pkt 2, sporz dzaj i przekazuj równie podmioty,
które dokonuj wyp at nale no ci z tytu ów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1,
gdy na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub ustawy nie s
obowi zane do poboru podatku. Przepisy ust. 3b i 3c stosuje si odpowiednio.
4. Podatnicy, o których mowa w ust. 1a, s obowi zani, bez wezwania, wp aci nale ny
zrycza towany podatek na rachunek urz du skarbowego okre lonego w ust. 3, je eli dochody
z dywidend oraz innych przychodów z tytu u udzia ów w zyskach osób prawnych, od których
atnik nie pobra podatku w zwi zku z o wiadczeniem, o którym mowa w ust. 1a, zosta y
wydatkowane na inne cele ni wymienione w art. 17 ust. 1.
5. Podatek, o którym mowa w ust. 4, wp aca si do 20 dnia miesi ca nast puj cego po
miesi cu, w którym dokonano tego wydatku.
6. W przypadku dochodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 i 8, spó ka przejmuj ca, nowo
zawi zana lub powsta a w wyniku przekszta cenia jest obowi zana jako p atnik, w terminie
do 7 dnia miesi ca nast puj cego po miesi cu, w którym powsta dochód, wp aci podatek, o
którym mowa w art. 22 ust. 1, na rachunek urz du skarbowego, którym kieruje naczelnik
urz du skarbowego w ciwy wed ug siedziby podatnika, a w przypadku podatników
wymienionych w art. 3 ust. 2 – na rachunek urz du skarbowego, którym kieruje naczelnik
urz du skarbowego w ciwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Podatnik jest
obowi zany przed tym terminem przekaza p atnikowi kwot tego podatku. W terminie
wp aty podatku p atnik jest obowi zany przes
podatnikowi informacj o wp aconym
podatku, sporz dzon wed ug ustalonego wzoru.
7. Wyp ata, o której mowa w ust. 1, 1c i 1d, oznacza wykonanie zobowi zania w
jakiejkolwiek formie, w tym poprzez zap at , potr cenie lub kapitalizacj odsetek.
Art. 26a. [Termin przes ania deklaracji] W terminie do ko ca pierwszego miesi ca roku
nast puj cego po roku podatkowym, w którym powsta obowi zek zap aty podatku, p atnicy,

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, s obowi zani przes
do urz du skarbowego, którym kieruje naczelnik urz du
skarbowego w ciwy wed ug siedziby podatnika, a w przypadku podatników wymienionych
w art. 3 ust. 2 – do urz du skarbowego, którym kieruje naczelnik urz du skarbowego
ciwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, roczne deklaracje sporz dzone
wed ug ustalonego wzoru.
Art. 27. [Zeznania podatkowe] 1. Podatnicy, z wyj tkiem 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, s obowi zani sk ada urz dom skarbowym zeznanie, wed ug ustalonego wzoru,
o wysoko ci dochodu (straty) osi gni tego w roku podatkowym – do ko ca trzeciego
miesi ca roku nast pnego i w tym terminie wp aci podatek nale ny albo ró nic mi dzy
podatkiem nale nym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sum nale nych zaliczek za okres
od pocz tku roku.
1a. Gospodarstwa pomocnicze jednostek bud etowych, korzystaj ce ze zwolnienia od
podatku na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3 i art. 6 ust. 2, s zobowi zane sk ada zeznania o
wysoko ci dochodu (straty) osi gni tego w roku podatkowym w terminach i na zasadach
okre lonych w ust. 1.
1b. (uchylony).
2. Podatnicy obowi zani do sporz dzenia sprawozdania finansowego przekazuj do urz du
skarbowego sprawozdanie wraz z opini i raportem podmiotu uprawnionego do badania
sprawozda finansowych, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego, a spó ki – tak e odpis uchwa y zgromadzenia zatwierdzaj cej sprawozdanie
finansowe. Obowi zek z enia opinii i raportu nie dotyczy podatników, których
sprawozdania finansowe, na podstawie odr bnych przepisów, s zwolnione z obowi zku
badania.
3. Podatnicy, którym w ciwy organ podatkowy, na podstawie przepisów Ordynacji
podatkowej, wyda decyzj o uznaniu prawid owo ci wyboru i stosowania metody ustalania
ceny transakcyjnej mi dzy podmiotami powi zanymi, do czaj do zeznania sprawozdanie o
realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej.
4. Minister w ciwy do spraw finansów publicznych okre li, w drodze rozporz dzenia, wzór
sprawozdania, o którym mowa w ust. 3, w celu usprawnienia weryfikacji stosowania metody
okre lonej w decyzji o uznaniu prawid owo ci wyboru i stosowania metody ustalania ceny
transakcyjnej mi dzy podmiotami powi zanymi, uwzgl dniaj cy w szczególno ci dane
identyfikuj ce podmioty powi zane, wielko
sprzeda y uzyskanej przy zastosowaniu
uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej, ceny stosowane w transakcjach z podmiotami
powi zanymi oraz okres stosowania metody.
Art. 28. [Za cznik do deklaracji i zeznania] 1. Podatnicy posiadaj cy zak ady (oddzia y)
po one na obszarze jednostki samorz du terytorialnego innej ni w ciwa dla ich siedziby
obowi zani sk ada do urz du skarbowego w terminie wp at zaliczek miesi cznych lub
kwartalnych oraz za cza do zeznania o wysoko ci dochodu (straty) informacje, sporz dzone
zgodnie z odr bnymi przepisami, w celu ustalenia dochodów z tytu u udzia u jednostek
samorz du terytorialnego we wp ywach z podatku dochodowego od osób prawnych.

2. Przepis ust. 1 stosuje si odpowiednio do podatkowej grupy kapita owej, reprezentowanej
przez spó , o której mowa w art. 1a ust. 3 pkt 4.
Art. 28a. [Delegacja] Minister w
rozporz dzenia, wzory:

ciwy do spraw finansów publicznych okre li, w drodze

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) o wiadcze , o których mowa w art. 26 ust. 1a,
4) informacji, o której mowa w art. 18 ust. 1f pkt 1
– wraz z obja nieniami co do sposobu ich wype niania, terminu i miejsca sk adania.
Rozdzia 7
Zmiany w przepisach obowi zuj cych
Art. 29. (pomini ty).
Art. 30. (pomini ty).
Art. 31. (pomini ty).
Art. 32. (pomini ty).
Art. 33. (pomini ty).
Art. 34. (pomini ty).
Art. 35. (pomini ty).
Art. 36. (pomini ty).
Rozdzia 8
Przepisy przej ciowe i ko cowe
Art. 37. (pomini ty).
Art. 38. (uchylony).
Art. 38a. [Pomniejszenie zobowi zania podatkowego] 1. W latach 2007–2009 banki s
uprawnione do pomniejszenia zobowi zania podatkowego (kwoty podatku) o kwot równ
odpowiednio:
1) za 2007 r. – 20%,

2) za 2008 r. – 40%,
3) za 2009 r. – 40%
– kwoty 8% cznej warto ci utworzonych i niezaliczonych na dzie 31 grudnia 2002 r. do
kosztu uzyskania przychodów, rezerw celowych na pokrycie wierzytelno ci z tytu u kredytów
(po yczek) zakwalifikowanych przez banki do kategorii stracone i w tpliwe oraz nale no ci z
tytu u udzielonych przez bank po dniu 1 stycznia 1997 r. gwarancji (por cze ) sp aty
kredytów i po yczek zakwalifikowanych do kategorii stracone i w tpliwe; pomniejszenie nie
dotyczy tych rezerw rozwi zanych lub zmniejszonych albo zaliczonych do kosztów uzyskania
przychodów w 2003 r.
2. Rozwi zanie cz ci lub ca ci rezerw, które stanowi y podstaw pomniejszenia
zobowi zania podatkowego (kwoty podatku), o którym mowa w ust. 1, na które utworzono
rezerwy celowe, powoduje obowi zek podwy szenia zobowi zania podatkowego (kwoty
podatku) o kwot 8% rozwi zanej rezerwy celowej. Podwy szenie zobowi zania (kwoty
podatku) nast puje w roku rozwi zania rezerwy celowej, nie wcze niej jednak ni z chwil
pomniejszenia zobowi zania podatkowego (kwoty podatku) zgodnie z ust. 1. Je eli
podwy szenie zobowi zania podatkowego (kwoty podatku) wynikaj ce z rozwi zania
rezerwy celowej przewy sza warto pomniejszonego zobowi zania podatkowego (kwoty
podatku) w roku okre lonym w ust. 1 pkt 1, warto ta zostaje uwzgl dniona w latach
nast pnych.
3. czna kwota pomniejszenia zobowi zania podatkowego banków (kwota podatku), o
której mowa w ust. 1, nie mo e by wy sza od cznej kwoty rodków pieni nych
przekazanych na zasilenie Funduszu Por cze Unijnych z tytu u oprocentowania rezerwy
obowi zkowej 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 pó n. zm.).
Art. 38b. [Odpisy aktualizacyjne] 1. Banki, które na podstawie art. 45 ust. 1a i 1b ustawy z
dnia 29 wrze nia 1994 r. o rachunkowo ci (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz.
1241 i Nr 165, poz. 1316 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278) sporz dzaj sprawozdania finansowe
zgodnie z Mi dzynarodowymi Standardami Rachunkowo ci, o których mowa w art. 2 ust. 3
tej ustawy, mog zalicza do kosztów uzyskania przychodów odpisy aktualizuj ce z tytu u
utraty warto ci kredytów (po yczek) oraz gwarancji (por cze ) sp aty kredytów i po yczek,
odpowiadaj ce równowarto ci rezerw na ryzyko zwi zane z dzia alno ci banków, w
wysoko ci i na zasadach okre lonych w art. 16 ust. 1 pkt 26, ust. 2a pkt 2, ust. 2b–2d, ust. 3,
3c, 3e i 3f.
2. Do odpisów aktualizuj cych, 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 si odpowiednio.
3. Banki, o których mowa w ust. 1, mog stosowa 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 aktualizuj cych z tytu u
utraty warto ci kredytów (po yczek) oraz gwarancji (por cze ) sp aty kredytów i po yczek
dotycz cych rezerw na ryzyko zwi zane z dzia alno ci banków, utworzonych zgodnie z
przepisami o rachunkowo ci w brzmieniu obowi zuj cym do dnia 31 grudnia 2004 r., a
niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

4. Przepisy ust. 2 stosuje si do odpisów, o których mowa w ust. 3.
Art. 38c. [Rezerwy na poniesione nieudokumentowane ryzyko kredytowe] 1. Banki, które
na podstawie art. 45 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 29 wrze nia 1994 r. o rachunkowo ci
sporz dzaj
sprawozdania finansowe zgodnie z Mi dzynarodowymi Standardami
Rachunkowo ci, o których mowa w art. 2 ust. 3 tej ustawy, mog zalicza do kosztów
uzyskania przychodów, na zasadach okre lonych w art. 15 ust. 1h pkt 1, rezerw na
poniesione nieudokumentowane ryzyko kredytowe do wysoko ci rezerwy na ryzyko ogólne,
która zosta aby 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 si do przychodów nadwy ki kwoty
rozwi zanej lub zmniejszonej rezerwy na ryzyko ogólne ponad kwot utworzonej zgodnie z
Mi dzynarodowymi Standardami Rachunkowo ci, 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 si odpowiednio do rezerwy na poniesione
nieudokumentowane ryzyko kredytowe utworzonej zgodnie z Mi dzynarodowymi
Standardami Rachunkowo ci, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy wymienionej w ust. 1.
Art. 39. [Przepisy uchylone] 1. Trac 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 reguluj cych
zasady opodatkowania (Dz. U. Nr 74, poz. 443).
2. Przepisy ustawy wymienionej w ust. 1 pkt 1 maj zastosowanie przy opodatkowaniu
dochodów osi gni tych przed dniem 1 stycznia 1992 r.
3. Okresowe zwolnienia od podatku dochodowego, do których podatnicy nabyli uprawnienia
przed dniem 1 stycznia 1992 r., pozostaj w mocy do czasu ich wyga ni cia.
4. Podatnicy, którzy:
1) w 1991 r. ponie li wydatki, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy wymienionej w
ust. 1 pkt 1,
2) korzystali do ko ca 1991 r. z odlicze wydatków od dochodu na podstawie art. 12 ust. 4
ustawy wymienionej w ust. 1 pkt 2,
zachowuj prawo do odlicze poniesionych w tym okresie wydatków do czasu ich
wyczerpania, z uwzgl dnieniem przepisów art. 16 ust. 3 i 4 ustawy, o której mowa w ust. 1
pkt 1.
Art. 40. [Przepisy odr bne] 1. Uchyla si , z zastrze eniem ust. 2, przepisy ustaw
szczególnych przyznaj ce ulgi i zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych oraz
znosi si przyznane na podstawie tych przepisów ulgi i zwolnienia.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy ulg i zwolnie od podatku dochodowego przys uguj cych na
podstawie przepisów ustaw:
1) (uchylony);
2) (uchylony);
3) z dnia 20 stycznia 1990 r. o zmianach w organizacji i dzia alno ci spó dzielczo ci (Dz. U.
Nr 6, poz. 36, z pó n. zm.);
4) (uchylony);
5) z dnia 14 czerwca 1991 r. o spó kach z udzia em 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);
6) (uchylony);
7) (uchylony);
8) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia kowych (Dz. U. Nr 169, poz.
1419, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 oraz z 2008 r. Nr 201, poz. 1237 i Nr 223, poz. 1475).
Art. 41. (pomini ty).
Art. 42. [Wej cie w ycie] Ustawa wchodzi w ycie z dniem og oszenia z moc od dnia 1
stycznia 1992 r., z wyj tkiem art. 30 i 33, które wchodz w ycie z dniem og oszenia.
Za czniki do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.
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WYKAZ ROCZNYCH STAWEK AMORTYZACYJNYCH

Pozycja

Stawka
%

Symbol
T (grupa
Nazwa rodków trwa ych
lub
podgrupa,
lub rodzaj)

1

2

3

4

5

01

1,5

11

Budynki mieszkalne

15, 16

122

Lokale mieszkalne

10

Budynki niemieszkalne

2,5

Powi zanie
z KR T

10, 11, 12
13, 14, 15
17, 18, 19

4,5

110

Z rodzaju 110 placówki opieku czo- 154
wychowawcze, domy opieki spo ecznej
bez opieki medycznej
159

121

Lokale niemieszkalne

102

Podziemne gara e i zadaszone parkingi 227
oraz
budynki
kontroli
ruchu
powietrznego (wie e)
293

104

Zbiorniki, silosy oraz magazyny 200
podziemne, zbiorniki i komory
podziemne (z wy czeniem budynków 202
magazynowych i naziemnych)
203
205
209
220
221
222

10

103

Kioski towarowe o kubaturze poni ej 125
500 m3
– trwale zwi zane z gruntem

109

Domki
zast pcze

kempingowe,

budynki 169
198

– trwale zwi zane z gruntem

02

2,5

010

Plantacje wikliny

001

224

Budowle
wodne,
z
wyj tkiem 250
melioracji,
doków
sta ych
zal dowionych, wa ów i grobli
251
253
254
255
259
293
297

1

03

04

21

Budowle sklasyfikowane jako budowle 256
do uzdatniania wód, z wyj tkiem
studni wierconych

290

Budowle sportowe i rekreacyjne, z 28
wy czeniem ogrodów i parków
publicznych,
skwerów,
ogrodów
botanicznych i zoologicznych

291

Wie e przeciwpo arowe

291

225

Melioracje podstawowe

01

226

Melioracje szczegó owe

01

4,5

2

Obiekty in ynierii l dowej i wodnej, z 2
wy czeniem ogrodów i parków
publicznych,
skwerów,
ogrodów
botanicznych i zoologicznych

10

211

Przewody sieci technologicznych 651
wewn trzzak adowych

2

3

4

221

Urz dzenia
poci gów

14

202

Z rodzaju 202 wie e ekstrakcyjne

20

200

Z rodzaju 200
wie omaszty

7

3

Kot y i maszyny energetyczne

3

14

323

Silniki spalinowe na paliwo lekkie

323

324

Silniki spalinowe na paliwo ci kie

324

325

Silniki spalinowe na paliwo gazowe

325

326

Silniki powietrzne

326

343

Z
rodzaju
343
zespo y 343
elektroenergetyczne
przeno ne
z
silnikami spalinowymi na paliwo
lekkie

344

Zespo y
silnikami
ci kie

349

Reaktory j drowe

349

431

431 – 0 filtry (prasy) b otniarki

431

7

5
zabezpieczaj ce

wie e

ruch 680
507

wiertnicze, 510

elektroenergetyczne
z 344
spalinowymi na paliwo

431 – 4 cedzid a mechaniczne
450

Piece do przerobu surowców (z 450
wyj tkiem 450 – 50 piece do przerobu
surowca wielokomorowe)

451

Piece do przetwarzania paliw (z 451
wyj tkiem 451 – 0 piece koksownicze)

454

Piece do wypalania tunelowe

454

475

Aparaty b bnowe

475

477

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

10

4

Maszyny, urz dzenia
ogólnego zastosowania

14

41

Obrabiarki do metali

44

Maszyny i urz dzenia do przet aczania 44
i spr ania cieczy i gazów

46

Aparaty do wymiany ciep a
wyj tkiem rodzaju 465 i 469-0)

47

Maszyny, urz dzenia i aparaty do 47
operacji i procesów materia owych (z
wyj tkiem rodzaju 474, 475, 477-0 do
4 i 6-8 oraz 479-0)

449

Z
rodzaju
449-90
urz dzenia 449
dystrybucyjne do benzyny i olejów
elektryczne
i
przep ywomierze
sk adowe do cieczy i paliw p ynnych

465

Z rodzaju 465 wymienniki p ynów 465
obiegowych przy produkcji sody

469

469-0 ch odnice odmulin
ko owych rozk adni gazu

474

Kolumny nitracyjne i denitracyjne

479

479-0
odbieralnice
rozk adni gazu

481

Aparaty
i
urz dzenia
do 481
powierzchniowej
obróbki
metali
sposobem
chemicznym
i
elektrogalwanicznym

482

Aparaty
i
urz dzenia
do 482
powierzchniowej
obróbki
metali
sposobem cieplnym

484

484-0

18

urz dzenia

i

aparaty 4
40, 41

do

i

(z 46

prób 469
474

hydrauliczne 479

spawania

i 484

napawania ukowego w ochronie
gazów oraz do spawania i napawania
plazmowego
Z
rodzaju
484-1
wytwornice
acetylenowe przeno ne wysokiego
ci nienia,
484-3 zgrzewarki oporowe i tarcicowe
Z rodzaju 484-6 urz dzenia do
metalizacji
natryskowej
i
do
natryskiwania tworzywami sztucznymi

1

2

20

3

4

490

Maszyny
i
urz dzenia
do 490
przygotowywania
maszynowych
no ników danych oraz maszyny
analityczne

492

Samodzielne
urz dzenia
do 492
automatycznej regulacji i sterowania
procesami

493

Z rodzaju 493 roboty przemys owe

493

434

434-01 maszyny do zamykania s oi

434

Z rodzaju 434-02
zamykania puszek

05

5

maszyny

do

465

Wymienniki
przeponowe
rurowe 465
sklasyfikowane jako ch odnice kwasu
siarkowego

30

491

Zespo y komputerowe

7

506

506-1 i 506-2 aparaty do rektyfikacji 506
powietrza

507

507-2 i 507-3 krystalizatory

491

507

507-4 komory potne
548

548-0 maszyny, urz dzenia i aparaty 548
do produkcji materia u zecerskiego

583

583-0 koparki i zwa owarki
kopalniach odkrywkowych

w 583

gla
583-1 koparki w
przemys u w glowego
10

piaskowniach

512

Maszyny i urz dzenia do eksploatacji 512
otworów wiertniczych

513

Maszyny i urz dzenia do przeróbki 513
mechanicznej rud i w gla

514

514-0
maszyny
aglomerowni

i

urz dzenia 514

maszyny
514-1
wielkopiecowe

i

urz dzenia

514-2 maszyny i urz dzenia hutnicze
stalowni
Z rodzaju 514-3 do 6 no yce hutnicze
do ci cia na gor co, tabor hutniczy,
walcowniczy
514-9 inne maszyny, urz dzenia i
aparaty hutnicze
520

Z rodzaju 520 maszyny i urz dzenia 520
przemys u 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
przygotowawczych

do

robót
przemys u 523

523

Maszyny i urz dzenia
cementowego

525

525-31 autoklawy

529

Z rodzaju 529 maszyny i urz dzenia do 529
produkcji materia ów budowlanych:

525

529-81 do produkcji elementów z
lastryko
529-82

do

produkcji

sztucznego

kamienia

14

1

2

18

56

Maszyny, urz dzenia
przemys ów rolnych

i

582

Z rodzaju 582-1 pojemniki do bitumu 582
stalowe powy ej 20 000 l pojemno ci
oraz z rodzaju 582-2 od nie arki o
mocy silników powy ej 120 KM

50

Maszyny, urz dzenia
przemys u chemicznego

517

Maszyny i urz dzenia torfiarskie

52

Maszyny dla przemys u surowców 52
mineralnych

53

Maszyny do produkcji wyrobów z 53
metali i tworzyw sztucznych

54

Maszyny, urz dzenia i aparaty do 54
obróbki i przerobu drewna, produkcji
wyrobów z drewna oraz maszyny i
aparaty papiernicze i poligraficzne

55

Maszyny i urz dzenia do produkcji 55
wyrobów
w ókienniczych
i
odzie owych oraz do obróbki skóry i
produkcji z niej

3

4

561

561-6 maszyny, urz dzenia i aparaty 561
do produkcji napoi

568

Maszyny, urz dzenia i aparaty 568
przemys u piekarniczego (z wyj tkiem
568-40 do 48)

57

Maszyny, urz dzenia i
przemys ów spo ywczych

59

Maszyny, urz dzenia i
rolnicze i gospodarki le nej

505

505-1 piece pra alnicze fluidezyjne

51

Maszyny, urz dzenia i aparaty 51
wiertnicze, górnicze, gazownicze,
odlewnicze,
torfiarskie
oraz
geodezyjne i kartograficzne

58

Maszyny

i

aparaty 56

aparaty 50
517

5

do

robót

aparaty 57
narz dzia 59
505

ziemnych, 58

budowlanych i drogowych
20

506

506-3 odgazowywacze

506

510

Maszyny i urz dzenia wiertnicze

510

511

Obudowy zmechanizowane

511

518

Z rodzaju 518 aparaty i urz dzenia do:

518

518-01 pomiarów magnetycznych
518-02 pomiarów geologicznych
518-03 pomiarów
radiometrycznych

sejsmicznych

i

518-1 elektrycznego profilowania
odwiertów,
karota u
gazowego,
perforacji otworów wiertniczych
535

Z rodzaju 535-0 aparaty specjalne do 535
wytwarzania kwasu wolframowego i
maszyny
do
redukcyjnych,
pró niowych i specjalnych wytopów
metali
Z rodzaju 535-1 maszyny do produkcji
glanów i past emulsyjnych
Z rodzaju 535-7 urz dzenia
produkcji pó przewodników

579

do
579

579-000 dystrybutory
579-003 m ynki m otkowe
579-01 maszyny i urz dzenia do
przerobu odpadów zwierz cych na
pastewn i t uszcze utylizacyjne
579-09 inne maszyny i urz dzenia do
przerobu odpadów zwierz cych

25

580

Maszyny do robót
fundamentowych

ziemnych

i 580

581

Maszyny do robót budowlanych

582

582-3 szczotki mechaniczne i osprz t 582
do utrzymania dróg

501

501-0 aparaty szklane i porcelanowe 501

581

do destylacji
501-1 porcelanowe m yny kulowe
511

Maszyny górnicze, z wy czeniem 511
obudów zmechanizowanych

524

Z rodzaju 524 piece do topienia
wielkopiecowego i bazaltu

571

571-8 autoklawy do hydrolizy

la 524
571

571-30 i 571-31 neutralizatory stalowe
oraz neutralizatory i hydrolizatory
betonowe lub murowane
581

581-2 wibratory

581

581-4 wibrom oty oraz z rodzaju 581-3
zacieraczki do tynku
06

1

4,5

600

Zbiorniki naziemne ceglane

601

Zbiorniki naziemne betonowe (z 601
wyj tkiem
z
wyk adzin
chemoodporn
dla
kwasu
ponitracyjnego)

623

623-7
urz dzenia
telefoniczne 623
systemów no nych na liniach WN

641

Z rodzaju 641-7 wyci gi kopalniane 641
(bez wyci gów przy g bieniu szybów)

648

Towarowe kolejki linowe i d wignie 648
linowe

657

Akumulatory hydrauliczne

657

3

4

5

660

Wagi pojazdowe, wagonowe i inne 660
wbudowane

10

6

Urz dzenia techniczne

18

61

Z podgrupy 61 urz dzenia rozdzielcze i 610
aparatura
energii
elektrycznej
przewo na
do 615

641

wigniki, wci garki i wci gniki 641
przejezdne
oraz
nieprzejezdne,
ko owroty, wyci gniki (z wyj tkiem
rodzaju 641-63 oraz z rodzaju 641-7

2

600

6

wyci gniki kopalniane
cznie z
wyci gami przy g bieniu szybów, a
tak e wyci gi kolei i kolejek linowych)
662

662-1 projektory przeno ne 16 mm i 662
35 mm

681

Kontenery

681

629

Telefony komórkowe

629

669

Kasy fiskalne i rejestruj ce (z 669
wyj tkiem zaliczonych do poz. 04 –
zespo y komputerowe)

633

Baterie akumulatorów elektrycznych 633
stacjonarnych

634

Baterie akumulatorów elektrycznych 634
zasadowych

662

662-5 ekrany kinowe

644

644-0 do 4 przeno niki w kopalniach i 644
zak adach przetwórczych rud i w gla

664

Z rodzaju 664 urz dzenia do 664
przeprowadzania bada technicznych

25

644

644-0 przeno niki zgrzeb owe ci kie i 644
lekkie

7

70

Kolejowy tabor szynowy naziemny

70

71

Kolejowy tabor szynowy podziemny

71

72

Tramwajowy tabor szynowy

72

73

Pozosta y tabor szynowy naziemny

73

77

Tabor p ywaj cy

77

700

700-7 drezyny i przyczepy do drezyn

700-7

710

710-01 lokomotywy akumulatorowe

710

20

07

14

662

do 03
710-02
i
710-03
lokomotywy 710-02
ognioszczelne i typu „Karlik”
i 710-03
710-10 do 14 wozy kopalniane

710-10
do 14

770

770-13 kontenerowce

770-13

773

773-1010 wodoloty

773-1010

780

Samoloty

781

780

mig owce

781

743

Samochody specjalne

743

745

Z rodzaju 745 trolejbusy i samochody 745
ci arowe o nap dzie elektrycznym

746

Ci gniki

746

747

Naczepy

747

748

Przyczepy

748
750
751
752
753
754

1

2

18

3

4

76

Pozosta y tabor bezszynowy (wózki 76
jezdniowe akumulatorowe, wid owe i
inne wózki jezdniowe)

745

Z rodzaju 745 pozosta e samochody o 745
nap dzie elektrycznym

783

Balony

783

788

Inne rodki transportu lotniczego

788

79
20

08

10

5

rodki transportu pozosta e

740

Motocykle,
przyczepy
motocyklowe

i

wózki 740

741

Samochody osobowe

741

742

Samochody ci arowe

742

744

Autobusy i autokary

744

782

Szybowce

782

805

Z rodzaju 805 wyposa enie kin, 805
teatrów,
placówek
kulturalnowiatowych
oraz
instrumenty
muzyczne

806

Kioski,
budki,
kempingowe

baraki,

domki 806

– niezwi zane trwale z gruntem
14

803

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

do

803
maszyn

20

8

Narz dzia, przyrz dy, ruchomo ci i 8
wyposa enie

25

801

801-0
elektroniczna
kontrolno-pomiarowa
przeprowadzania
laboratoryjnych

802

802-0 aparaty i sprz t do hydro- i 802
mechanoterapii

804

Z rodzaju 804 wyposa enie cyrkowe

aparatura 801
do
bada

804

Obja nienia:
1. Za pogorszone warunki u ywania budynków i budowli, o których mowa w art. 16i ust. 2
pkt 1 lit. a ustawy, uwa a si u ywanie tych rodków trwa ych pod ci ym dzia aniem wody,
par wodnych, znacznych drga , nag ych zmian temperatury oraz innych czynników
powoduj cych przyspieszenie zu ycia obiektu.
2. Za z e warunki u ywania budynków i budowli, o których mowa w art. 16i ust. 2 pkt 1 lit. b
ustawy, uwa a si u ywanie tych rodków trwa ych pod wp ywem niszcz cych rodków
chemicznych, a zw aszcza gdy s
one produkcji, wytwarzaniu lub przechowywaniu
cych rodków chemicznych. Dotyczy to równie przypadków silnego dzia ania na budynek
lub budowl niszcz cych rodków chemicznych rozproszonych w atmosferze, wodzie lub
wydzielaj cych si w postaci oparów, których ród em s inne obiekty znajduj ce si w
pobli u.
3. Przez maszyny, urz dzenia i rodki transportu wymagaj ce szczególnej sprawno ci
technicznej, o których mowa w art. 16i ust. 2 pkt 2 ustawy, rozumie si te obiekty, które
ywane s w pracy na trzy zmiany, mimo e nie dzia aj ze swej istoty w ruchu ci ym,
ywane w warunkach terenowych, w warunkach le nych, pod ziemi lub innych
wskazuj cych na bardziej intensywne zu ycie.
4. Przez maszyny i urz dzenia grupy 4–6 i 8 Klasyfikacji rodków Trwa ych (K T),
poddanych szybkiemu post powi technicznemu, o których mowa w art. 16i ust. 2 pkt 3
ustawy, rozumie si maszyny, urz dzenia i aparatur , w których zastosowane s uk ady
mikroprocesorowe lub systemy komputerowe, spe niaj ce za one funkcje dzi ki
wykorzystaniu w nich najnowszych zdobyczy techniki, a tak e pozosta aparatur naukowobadawcz i do wiadczalno-produkcyjn .

Za cznik nr 2

TABELA RODZAJÓW I ROZMIARÓW DZIA ÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI
ROLNEJ PODLEGAJ CYCH OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD
OSÓB PRAWNYCH
Lp. Rodzaje i rozmiary upraw i produkcji
1

2

1

Uprawy w szklarniach ogrzewanych lub nieogrzewanych – powy ej 25 m2
powierzchni ogólnej

2

Uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych – powy ej 50 m2 powierzchni ogólnej

3

Uprawy grzybów i ich grzybni – powy ej 25 m2 powierzchni uprawowej

4

Drób rze ny: kurcz ta, g si, kaczki, indyki – powy ej 100 sztuk

5

Drób nie ny – powy ej 80 sztuk:
a) kury nie ne (w stadzie reprodukcyjnym)
b) kury mi sne (w stadzie reprodukcyjnym)
c) g si (w stadzie reprodukcyjnym)
d) kaczki (w stadzie reprodukcyjnym)
e) indyki (w stadzie reprodukcyjnym)
f) kury (produkcja jaj konsumpcyjnych)

6

Wyl garnie drobiu: kurcz ta, g si, kaczki, indyki – bez wzgl du na liczb sztuk
uzyskanych z wyl gu

7

Zwierz ta futerkowe:
a) lisy, jenoty, norki, tchórzofretki, szynszyle – 1 samica stada podstawowego i
powy ej
b) nutrie – powy ej 50 sztuk samic stada podstawowego
c) króliki – powy ej 50 sztuk samic stada podstawowego

8

Zwierz ta laboratoryjne: szczury bia e, myszy bia e – bez wzgl du na liczb
sprzedanych sztuk

9

Jedwabniki – produkcja kokonów 1 dm3 i powy ej

10

Pasieki – powy ej 80 rodzin

11

Uprawy ro lin „in vitro” – 1 m2 powierzchni pó ek i powy ej

12

Hodowla entomofagów – 1 m2 powierzchni upraw ro lin ywicielskich i powy ej

13

Hodowla d

14

Hodowla i chów innych zwierz t poza gospodarstwem rolnym:

ownic – 1 m2 powierzchni

a) krowy – powy ej 5 sztuk

a hodowlanego i powy ej

b) ciel ta – powy ej 10 sztuk
c) byd o rze ne – powy ej 10 sztuk (z wyj tkiem opasów)
d) tuczniki – powy ej 50 sztuk
e) prosi ta i warchlaki – powy ej 50 sztuk
f) chów i hodowla owiec – powy ej 10 sztuk matek
g) tucz owiec – powy ej 15 sztuk
h) konie rze ne – 1 sztuka i powy ej
i) konie hodowlane – 1 sztuka stada podstawowego i powy ej
j) hodowla ryb akwariowych – powy ej 700 dm3 obj to ci akwarium, obliczonej
wed ug wewn trznych d ugo ci kraw dzi
k) hodowla psów rasowych – 1 sztuka stada podstawowego i powy ej
l) hodowla kotów rasowych – 1 sztuka stada podstawowego i powy ej

Za cznik nr 3

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

Pa stwo
cz onkowskie
Zakres podmiotowy
Unii Europejskiej

1

2

3

1

Królestwo Belgii

spó ki utworzone wed ug prawa belgijskiego, okre lane
jako: „société anonyme”/„naamloze vennootschap”,
„société en commandite par actions”/„commanditaire
vennootschap op aandelen”, „société privée à
responsabilité limitée”/„besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid”, „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”, przedsi biorstwa publiczne, które
przybra y jedn z wymienionych wy ej form prawnych, i
inne spó ki utworzone zgodnie z przepisami prawa
belgijskiego podlegaj ce opodatkowaniu belgijskim
podatkiem dochodowym od osób prawnych

2

Królestwo Danii

spó ki utworzone wed ug prawa du skiego, okre lane
jako: „aktieselskab” i „anpartsselskab” oraz inne spó ki

podlegaj ce opodatkowaniu zgodnie z ustaw o podatku
dochodowym od osób prawnych, w takim zakresie, w
jakim ich dochód podlegaj cy opodatkowaniu jest
obliczany i opodatkowany zgodnie z ustawodawstwem
podatkowym maj cym zastosowanie do „aktieselskaber”
3

Królestwo Hiszpanii

spó ki utworzone wed ug prawa hiszpa skiego,
okre lane jako: „sociedad anónima”, „sociedad
comanditaria
por
acciones”,
„sociedad
de
responsabilidad limitada”, jak równie podmioty prawa
publicznego, które dzia aj na podstawie prawa
prywatnego

4

Królestwo Niderlandów

spó ki utworzone wed ug prawa niderlandzkiego,
okre lane 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
spó ki utworzone zgodnie z prawem niderlandzkim
podlegaj ce opodatkowaniu niderlandzkim podatkiem
dochodowym od osób prawnych

5

Królestwo Szwecji

spó ki utworzone wed ug prawa szwedzkiego, okre lane
jako:
„aktiebolag”,
„bankaktiebolag”,
„försäkringsaktiebolag”,
„ekonomiska
föreningar”,
„sparbanker” oraz „ömsesidiga försäkringsbolag”

6

Republika Malty

spó ki utworzone wed ug prawa malta skiego, okre lane
jako: „Kumpaniji ta' Responsabilita Limitata” oraz
„So jetajiet en commandite li l-kapital tag hom maqsum
f'azzjonijiet”

7

Republika Austrii

spó ki utworzone wed ug prawa austriackiego, okre lane
jako:
„Aktiengesellschaft”,
„Gesellschaft
mit
beschränkter
Haftung”
oraz
„Erwerbsund
Wirtschaftsgenossenschaften”

8

Republika Cypryjska

spó ki

9

Republika Czeska

spó ki utworzone wed ug prawa czeskiego, okre lane
jako: „akciová spole nost” oraz „spole nost s ru ením
omezeným”

10

Republika Esto ska

spó ki utworzone wed ug prawa esto skiego, okre lane
jako:
„täisühing”,
„usaldusühing”,
„osaühing”,
„aktsiaselts” oraz „tulundusühistu”

utworzone wed ug prawa cypryjskiego:
” jak okre lono w przepisach dotycz cych
podatku dochodowego

1

2

3

11

Republika
Niemiec

12

Republika Finlandii

spó ki utworzone wed ug prawa fi skiego, okre lane
jako:
„osakeyhtiö”/„aktiebolag”,
„osuuskunta"/„andelslag”,
„säästöpankki”/„sparbank”
oraz „vakuutusyhtiö”/„försäkringsbolag”

13

Republika Francuska

spó ki utworzone wed ug prawa francuskiego, okre lane
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 podlegaj podatkowi dochodowemu
od osób prawnych, „coopératives”, „unions de
coopératives”, przemys owe i handlowe instytucje
publiczne oraz przedsi biorstwa i inne spó ki utworzone
zgodnie z przepisami prawa francuskiego podlegaj ce
opodatkowaniu francuskim podatkiem dochodowym od
osób prawnych

14

Republika Grecka

spó ki utworzone wed ug prawa greckiego, okre lane
jako: „
”, „
(
.)”

15

Irlandia

spó ki utworzone lub istniej ce wed ug 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

spó ki utworzone wed ug prawa litewskiego

17

Republika otewska

spó ki utworzone wed ug prawa otewskiego, okre lane
jako: „akciju sabiedr ba” oraz „sabiedr ba ar ierobe otu
atbild bu”

18

Republika Portugalska

spó ki handlowe lub spó ki prawa cywilnego maj ce
form handlow , jak równie inne osoby prawne
prowadz ce dzia alno
przemys ow lub handlow ,
które s utworzone zgodnie z prawem portugalskim

Federalna spó ki utworzone wed ug prawa niemieckiego, okre lane
jako: „Aktiengesellschaft”, „Kommanditgesellschaft auf
Aktien”, „Gesellschaft mit beschränkter Haftung”,
„Versicherungsverein
auf
Gegenseitigkeit”,
„Erwerbsund Wirtschaftsgenossenschaft”, „Betriebe
gewerblicher Art von juristischen Personen des
öffentlichen Rechts” i inne spó ki utworzone zgodnie z
przepisami
prawa
niemieckiego
podlegaj ce
opodatkowaniu niemieckim podatkiem dochodowym od
osób prawnych

19

Republika S owacka

spó ki utworzone wed ug prawa s owackiego, okre lane
jako: „akciová spolo nos ”, „spolo nos s ru ením
obmedzeným”, „komanditná spolo nos ”

20

Republika S owenii

spó ki utworzone wed ug prawa s owe skiego, okre lane
jako: „delni ka dru ba”, „komanditna dru ba”,
„dru ba z omejeno odgovornostjo”

21

Republika W gierska

spó ki utworzone wed ug prawa w gierskiego, okre lane
jako: „közkereseti társaság”, „betéti társaság”, „közös
vállalat”,
„korlátolt
felel sség
társaság”,
„részvénytársaság”, „egyesülés”, „közhasznú társaság”
oraz „szövetkezet”

22

Republika W oska

spó ki utworzone wed ug prawa w oskiego, okre lane
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 dzia alno jest
w ca ci lub w przewa aj cej cz ci handlowa

23

Wielkie
Luksemburga

24

Zjednoczone
Królestwo spó ki utworzone
Wielkiej Brytanii i Irlandii Królestwa
Pó nocnej

1

2

25

Ksi stwo spó ki utworzone wed ug prawa luksemburskiego,
okre lane 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'épargnepension”, „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 spó ki
utworzone zgodnie z przepisami prawa luksemburskiego
podlegaj ce opodatkowaniu luksemburskim podatkiem
dochodowym od osób prawnych
wed ug

prawa

Zjednoczonego

3
spó ki (SE) utworzone zgodnie z rozporz dzeniem Rady
(WE) nr 2157/2001 z dnia 8 pa dziernika 2001 r. w
sprawie statutu spó ki europejskiej (SE) i dyrektyw
Rady 2001/86/EWG z dnia 8 pa dziernika 2001 r.
uzupe niaj
statut spó ki europejskiej w odniesieniu do
uczestnictwa
pracowników;
spó dzielnie
(SCE)
utworzone zgodnie z rozporz dzeniem Rady (WE) nr
1435/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie statutu

spó dzielni europejskiej (SCE) i dyrektyw Rady
2003/72/WE z dnia 22 lipca 2003 r. uzupe niaj
statut
spó dzielni
europejskiej
w
odniesieniu
do
zaanga owania pracowników
26

Republika Bu garii

spó ki prawa bu garskiego, okre lane jako:
„c

pa

”,
”,

„

„
”,

”,
”, „
”,
” oraz „
”
utworzone zgodnie z przepisami prawa bu garskiego i
prowadz ce dzia alno gospodarcz
27

Rumunia

„

spó ki prawa rumu skiego, okre lane jako: „societ i pe
ac iuni”, „societ i în comandit pe ac iuni”, „societ i
cu r spundere limitat ”

Za cznik nr 4

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

Zakres podmiotowy

1

2

3

1

Królestwo Belgii

spó ki utworzone wed ug prawa belgijskiego, okre lane
jako: „société anonyme”/„naamloze vennootschap”,
„société en commandite par actions”/„commanditaire
vennootschap op aandelen”, „société privée à
responsabilité limitée”/„besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid”, „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”, przedsi biorstwa publiczne, które
przybra y jedn z wymienionych wy ej form prawnych, i
inne spó ki utworzone zgodnie z przepisami prawa
belgijskiego podlegaj ce opodatkowaniu belgijskim
podatkiem dochodowym od osób prawnych

2

Królestwo Danii

spó ki utworzone wed ug prawa du skiego, okre lane
jako: „aktieselskab” i „anpartsselskab”, oraz inne spó ki
podlegaj ce opodatkowaniu zgodnie z ustaw o podatku

dochodowym od osób prawnych, w takim zakresie, w
jakim ich dochód podlegaj cy opodatkowaniu jest
obliczany i opodatkowany zgodnie z ustawodawstwem
podatkowym maj cym zastosowanie do „aktieselskaber”
3

Królestwo Hiszpanii

spó ki utworzone wed ug prawa hiszpa skiego,
okre lane jako: „sociedad anónima”, „sociedad
comanditaria
por
acciones”,
„sociedad
de
responsabilidad limitada”, jak równie podmioty prawa
publicznego, które dzia aj wed ug prawa prywatnego,
oraz inne podmioty utworzone zgodnie z przepisami
prawa hiszpa skiego podlegaj ce opodatkowaniu
hiszpa skim podatkiem dochodowym od osób prawnych
(„Impuesto sobre Sociedades”)

4

Królestwo Niderlandów

spó ki utworzone wed ug prawa holenderskiego,
okre lane 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
spó ki utworzone zgodnie z przepisami prawa
holenderskiego
podlegaj ce
opodatkowaniu
holenderskim podatkiem dochodowym od osób
prawnych

5

Królestwo Szwecji

spó ki utworzone wed ug prawa szwedzkiego, okre lane
jako:
„aktiebolag”,
„försäkringsaktiebolag”,
„ekonomiska föreningar”, „sparbanker”, „ömsesidiga
försäkringsbolag”

6

Republika Malty

spó ki ustanowione wed ug prawa malta skiego,
okre lane jako: „Kumpaniji ta' Responsabilita' Limitata”,
„So jetajiet en commandite li 1-kapital tag hom
maqsum fazzjonijiet”

7

Republika Austrii

spó ki utworzone wed ug prawa austriackiego, okre lane
jako:
„Aktiengesellschaft”,
„Gesellschaft
mit
beschränkter Haftung”, „Versicherungsvereine auf
Gegenseitigkeit”,
„Erwerbs-und
Wirtschaftsgenossenschaften”, „Betriebe gewerblicher
Art von Körperschaften des öffentliches Rechts”,
„Sparkassen”, i inne sp ki utworzone zgodnie z
przepisami
prawa
austriackiego
podlegaj ce
opodatkowaniu austriackim podatkiem dochodowym od
osób prawnych

8

Republika Cypryjska

spó ki

ustanowione wed ug
” zdefiniowane w
dochodowym

prawa cypryjskiego:
ustawie o podatku

1

2

3

9

Republika Czeska

spó ki ustanowione wed ug prawa czeskiego, okre lane
jako: „akciová spole nost”, „spole nost s ru ením
omezeným”

10

Republika Esto ska

spó ki ustanowione wed ug prawa esto skiego, okre lane
jako:
„täisühing”,
„usaldusühing”,
„osaühing”,
„aktsiaselts”, „tulundusühistu”

11

Republika
Niemiec

12

Republika Finlandii

spó ki utworzone wed ug prawa fi skiego, okre lone
jako:
„osakeyhtiö”/„aktiebolag”,
„osuuskunta”/„andelslag”, „säästöpankki”/„sparbank” i
„vakuutusyhtiö”/„försäkringsbolag”

13

Republika Francuska

spó ki utworzone wed ug prawa francuskiego, okre lane
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 podlegaj podatkowi dochodowemu
od osób prawnych, „coopératives”, „unions de
coopératives”, przemys owe i handlowe instytucje
publiczne oraz przedsi biorstwa i inne spó ki utworzone
zgodnie z przepisami prawa francuskiego podlegaj ce
opodatkowaniu francuskim podatkiem dochodowym od
osób prawnych

14

Republika Grecka

spó ki utworzone wed ug prawa greckiego, okre lane
jako: „
”, „
(
.)”, i inne sp ki utworzone zgodnie z
przepisami prawa greckiego podlegaj ce opodatkowaniu
greckim podatkiem dochodowym od osób prawnych

15

Irlandia

spó ki utworzone lub istniej ce wed ug 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.

Federalna spó ki utworzone wed ug prawa niemieckiego, okre lane
jako: „Aktiengesellschaft”, „Kommanditgesellschaft auf
Aktien”, „Gesellschaft mit beschränkter Haftung”,
„Versicherungsverein
auf
Gegenseitigkeit”,
„Erwerbsund Wirtschaftsgenossenschaft”, „betriebe
gewerblicher Art von juristischen Personen des
öffentliches Rechts”, i inne spó ki utworzone zgodnie z
przepisami
prawa
niemieckiego
podlegaj ce
opodatkowaniu niemieckim podatkiem dochodowym od
osób prawnych

16

Republika Litewska

spó ki ustanowione wed ug prawa litewskiego

17

Republika otewska

spó ki ustanowione wed ug prawa
otewskiego,
okre lane jako: „akciju sabiedr ba”, „sabiedr ba ar
ierobe otu atbild bu”

18

Republika Portugalska

spó ki utworzone wed ug prawa portugalskiego b ce
spó kami handlowymi lub spó ki prawa cywilnego
posiadaj ce form handlow oraz spó dzielnie i
przedsi biorstwa publiczne

19

Republika S owacka

spó ki ustanowione wed ug prawa s owackiego,
okre lane jako: „Akciová spolo nost”, „Spolo nost s
ru ením obmedzeným”, „Komanditná spolo nost”

20

Republika S owenii

spó ki ustanowione wed ug prawa s owe skiego,
okre lane jako: „delni ka dru ba”, „komanditna
dru ba”, „dru ba z omejeno odgovornostjo”

21

Republika W gierska

spó ki ustanowione wed ug prawa w gierskiego,
okre lane jako: „közkereseti társaság”, „betéti társaság”,
„közös vállalat”, „korlátolt felelõsség
társaság”,
„részvénytársaság”, „egyesülés”, „szövetkezet”

22

Republika W oska

spó ki utworzone wed ug prawa w oskiego, okre lane
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 dzia alno jest
w ca ci lub w przewa aj cej cz ci handlowa

1

2

3

23

Wielkie
Luksemburga

24

Zjednoczone
Królestwo spó ki ustanowione wed ug prawa Zjednoczonego
Wielkiej Brytanii i Irlandii Królestwa
Pó nocnej

Ksi stwo spó ki utworzone wed ug prawa luskemburskiego,
okre lane 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'épargnepension”, „entreprise de nature commerciale, industrielle
ou minière de l'Etat, des communes, des syndicats de
communes, des établissements publics et des autres
personnes morales de droit public”, i inne spó ki
utworzone zgodnie z przepisami prawa luksemburskiego
podlegaj ce opodatkowaniu luksemburskim podatkiem
dochodowym od osób prawnych

25

Konfederacja Szwajcarska

spó ki utworzone wed ug prawa szwajcarskiego,
okre lane
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 Bu garii

Spó ki utworzone wed ug prawa bu garskiego
prowadz ce dzia alno gospodarcz , okre lane jako:
„c

pa
”,
”,
c

Rumunia

„

”,

„
”, „

„
„

”,
”, „

”, „
27

”,

i

”

Spó ki utworzone wed ug prawa rumu skiego, okre lane
jako: „societ i pe ac iuni”, „societ i în comandit pe
ac iuni”, „societ i cu r spundere limitat ”

Za cznik nr 5

LISTA PODMIOTÓW, DO KTÓRYCH MAJ
USTAWY

ZASTOSOWANIE ART. 21 UST. 8

Lp. Pa stwo

Zakres podmiotowy

1

2

3

1

Królestwo Belgii

Spó ki ustanowione wed ug prawa belgijskiego,
okre lane 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 dzia a
na podstawie prawa
prywatnego

2

Królestwo Danii

spó ki ustanowione wed ug prawa du skiego, okre lane
jako: „aktieselskab”, „anpartsslskab”

3

Królestwo Hiszpanii

spó ki ustanowione wed ug prawa hiszpa skiego,
okre lane jako: „sociedad anónima”, „sociedad
comanditaria
por
acciones”,
„sociedad
de
responsabilidad limitada”, oraz te podmioty prawa
publicznego, które dzia aj na podstawie prawa
prywatnego

4

Królestwo Niderlandów

spó ki ustanowione wed ug prawa holenderskiego,
okre lane jako: „naamloze vennootschap” i „besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”

5

Królestwo Szwecji

spó ki ustanowione wed ug prawa szwedzkiego,
okre lane
jako:
„aktiebolag”
oraz
„försäkringsaktiebolag”

6

Republika Malty

spó ki ustanowione wed ug prawa malta skiego,
okre lane jako: „Kumpaniji ta' Responsabilita' Limitata”,
„So jetajiet en commandite li 1-kapital tag hom
maqsum fazzjonijiet”

7

Republika Austrii

spó ki ustanowione wed ug prawa austriackiego,
okre lane jako: „Aktiengesellschaft”, „Gesellschaft mit
beschränkter Haftung”

8

Republika Cypryjska

spó ki ustanowione wed ug prawa cypryjskiego,
okre lane jako: spó ki zgodnie z prawem spó ek,
korporacyjne podmioty publiczne, a tak e jakiekolwiek
inne podmioty, które s traktowane jak spó ki zgodnie
przepisami o podatku dochodowym

9

Republika Czeska

spó ki ustanowione wed ug prawa czeskiego, okre lane
jako: „akciová spole nost”, „spole nost s ru ením
omezeným”,
„ve ejná
obchodní
spole nost”,
„komanditní spole nost”, „dru stvo”

10

Republika Esto ska

spó ki ustanowione wed ug prawa esto skiego, okre lane
jako:
„täisähing”,
„usaldusühing”,
„osaühing”,
„aktsiaselts”, „tulundusühistu”

11

Republika
Niemiec

12

Republika Finlandii

spó ki ustanowione wed ug prawa fi skiego, okre lane
jako: „osakeyhtioe/aktiebolag”, „osuuskunta/andelslag”,
„saeaestepankki/sparbank”
oraz
„vakuutusyhtioe/foersaekringsbolag”

13

Republika Francuska

spó ki prawa francuskiego, okre lane jako: „société
anonyme, société en commandite par actions”, „société à
responsabilité limitée”, oraz przemys owe i handlowe
zak ady i przedsi biorstwa publiczne

14

Republika Grecka

spó ki ustanowione wed ug prawa greckiego, okre lane
jako: „
”

1

2

3

Federalna spó ki ustanowione wed ug prawa niemieckiego,
okre lane
jako:
„Aktiengesellschaft”,
„Kommanditgesellschaft auf Aktien”, „Gesellschaft mit
beschränkter Haftung” i „bergrechtliche Gewerkschaft”

15

Irlandia

spó ki ustanowione wed ug prawa irlandzkiego,
okre lane 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

spó ki ustanowione wed ug prawa litewskiego

17

Republika otewska

spó ki ustanowione wed ug prawa
otewskiego,
okre lane jako: „akciju sabiedr ba”, „sabiedr ba ar
ierobe otu atbild bu”

18

Republika Portugalska

utworzone wed ug prawa portugalskiego spó ki
handlowe lub spó ki prawa cywilnego maj ce form
handlow oraz spó dzielnie i przedsi biorstwa publiczne

19

Republika S owacka

spó ki ustanowione wed ug prawa s owackiego,
okre lane jako: „Akciová spolo nost”, „Spolo nost s
ru ením obmedzeným”, „Komanditná spolo nost”,
„Verejná obchodná spolo nost”, „dru stvo”

20

Republika S owenii

spó ki ustanowione wed ug prawa s owe skiego,
okre lane jako: „delni ka dru ba”, „komanditna
delni ka dru ba”, „komanditna dru ba”, „dru ba z
omejeno odgovornostjo”, „dru ba z neomejeno
odgovornostjo”

21

Republika W gierska

spó ki ustanowione wed ug prawa w gierskiego,
okre lane jako: „közkereseti társaság”, „betéti társaság”,
„közös vállalat”, „korlátolt felelõsség
társaság”,
„részvénytársaság”, „egyesülés”, „közhasznú társaság”,
„szövetkezet”

22

Republika W oska

spó ki utworzone wed ug prawa w oskiego, okre lane
jako: „società per azioni”, „società in accomandita per
azioni”, „società a responsabilità limitata”, oraz
podmioty publiczne i prywatne wykonuj ce dzia alno
przemys ow i handlow

23

Wielkie
Luksemburga

24

Zjednoczone
Królestwo spó ki ustanowione wed ug prawa Zjednoczonego
Wielkiej Brytanii i Irlandii Królestwa
Pó nocnej

25

Konfederacja Szwajcarska

Ksi stwo spó ki utworzone wed ug prawa luksemburskiego,
okre lane jako: „société anonyme”, „société en
commandite par actions” i „société à responsabilité
limitée”

spó ki utworzone wed ug prawa szwajcarskiego,
okre lane
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 Bu garii

Spó ki utworzone wed ug prawa bu garskiego
prowadz ce dzia alno gospodarcz , okre lane jako:
„c

pa

”,
”,

„

„
”,

„

”,
”,

”, „
”, „
27

Rumunia

i

”

Spó ki utworzone wed ug prawa rumu skiego, okre lane
jako: „societ i pe ac iuni”, „societ i în comandit pe
ac iuni”, „societ i cu r spundere limitat ”

