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USTAWA

z dnia 16 listopada 2006 r.

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw1)

Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 14, poz. 176, z póên. zm.2)) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) w art. 2 w ust. 1:

a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) przychodów (dochodów) armatora opodat-
kowanych na zasadach wynikajàcych z usta-

wy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku to-
na˝owym (Dz. U. Nr 183, poz. 1353), z za-
strze˝eniem art. 24a ust. 1a,”,

b) dodaje si´ pkt 7 w brzmieniu:

„7) Êwiadczeƒ na zaspokojenie potrzeb rodziny,
o których mowa w art. 27 Kodeksu rodzin-
nego i opiekuƒczego, obj´tych wspólnoÊcià
majàtkowà ma∏˝eƒskà.”;

2) w art. 3:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Osoby fizyczne, je˝eli majà miejsce zamiesz-
kania na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, podlegajà obowiàzkowi podatkowe-
mu od ca∏oÊci swoich dochodów (przycho-
dów) bez wzgl´du na miejsce po∏o˝enia êró-
de∏ przychodów (nieograniczony obowiàzek
podatkowy).”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Za osob´ majàcà miejsce zamieszkania na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uwa-
˝a si´ osob´ fizycznà, która:
1) posiada na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej centrum interesów osobistych
lub gospodarczych (oÊrodek interesów
˝yciowych) lub

2) przebywa na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej d∏u˝ej ni˝ 183 dni w roku po-
datkowym.”,

c) ust. 2a otrzymuje brzmienie:

„2a. Osoby fizyczne, je˝eli nie majà na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca za-
mieszkania, podlegajà obowiàzkowi podat-
kowemu tylko od dochodów (przychodów)
osiàganych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (ograniczony obowiàzek podatko-
wy).”,

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustaw´ z dnia 20 listopada

1998 r. o zrycza∏towanym podatku dochodowym od nie-
których przychodów osiàganych przez osoby fizyczne,
ustaw´ z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. — Prawo farmaceutycz-
ne, ustaw´ z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrud-
nienia i instytucjach rynku pracy.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703,
Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228
i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64,
Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88,
poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106,
poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370
i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25, poz. 253,
Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135,
poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384, Nr 181,
poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r.
Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595, Nr 84,
poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143,
Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1608,
Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223, poz. 2217
i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535,
Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109, poz. 1163, Nr 116,
poz. 1203, 1205 i 1207, Nr 120, poz. 1252, Nr 123, poz. 1291,
Nr 162, poz. 1691, Nr 210, poz. 2135, Nr 263, poz. 2619
i Nr 281, poz. 2779 i 2781, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 30,
poz. 262, Nr 85, poz. 725, Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757,
Nr 102, poz. 852, Nr 143, poz. 1199 i 1202, Nr 155, poz. 1298,
Nr 164, poz. 1365 i 1366, Nr 169, poz. 1418 i 1420, Nr 177,
poz. 1468, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183,
poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708
i 711, Nr 107, poz. 723, Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119
i Nr 183, poz. 1353 i 1354.



d) po ust. 2a dodaje si´ ust. 2b w brzmieniu:

„2b. Za dochody (przychody) osiàgane na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej uwa˝a si´
w szczególnoÊci dochody (przychody) z:

1) pracy wykonywanej na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej na podstawie sto-
sunku s∏u˝bowego, stosunku pracy, pra-
cy nak∏adczej oraz spó∏dzielczego sto-
sunku pracy, bez wzgl´du na miejsce
wyp∏aty wynagrodzenia,

2) dzia∏alnoÊci wykonywanej osobiÊcie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
bez wzgl´du na miejsce wyp∏aty wyna-
grodzenia,

3) dzia∏alnoÊci gospodarczej prowadzonej
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

4) po∏o˝onej na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej nieruchomoÊci, w tym ze
sprzeda˝y takiej nieruchomoÊci.”;

3) art. 4a otrzymuje brzmienie:

„Art. 4a. Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje si´
z uwzgl´dnieniem umów w sprawie uni-
kania podwójnego opodatkowania, któ-
rych stronà jest Rzeczpospolita Polska.”;

4) w art. 5a: 

a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) dzia∏alnoÊci gospodarczej albo pozarolni-
czej dzia∏alnoÊci gospodarczej — oznacza to
dzia∏alnoÊç zarobkowà:

a) wytwórczà, budowlanà, handlowà, us∏u-
gowà, 

b) polegajàcà na poszukiwaniu, rozpozna-
waniu i wydobywaniu kopalin ze z∏ó˝,

c) polegajàcà na wykorzystywaniu rzeczy
oraz wartoÊci niematerialnych i prawnych

— prowadzonà we w∏asnym imieniu bez
wzgl´du na jej rezultat, w sposób zorganizo-
wany i ciàg∏y, z której uzyskane przychody
nie sà zaliczane do innych przychodów ze
êróde∏ wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1,
2 i 4—9,”,

b) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) dyskoncie — oznacza to ró˝nic´ mi´dzy
kwotà uzyskanà z wykupu papieru warto-
Êciowego przez emitenta a cenà zakupu
papieru wartoÊciowego na rynku pierwot-
nym lub wtórnym, a w przypadku nabycia
papierów wartoÊciowych w drodze spadku
lub darowizny dyskonto oznacza ró˝nic´
pomi´dzy cenà wykupu a cenà zakupu tych
papierów przez spadkodawc´ lub darczyƒ-
c´,”,

c) w pkt 18 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i do-
daje si´ pkt 19—22 w brzmieniu:

„19) samochodzie osobowym — oznacza to po-
jazd samochodowy o dopuszczalnej masie

ca∏kowitej nieprzekraczajàcej 3,5 tony, kon-
strukcyjnie przeznaczony do przewozu nie
wi´cej ni˝ 9 osób ∏àcznie z kierowcà, z wy-
jàtkiem:

a) pojazdu samochodowego majàcego je-
den rzàd siedzeƒ, który oddzielony jest
od cz´Êci przeznaczonej do przewozu ∏a-
dunków Êcianà lub trwa∏à przegrodà,
klasyfikowanego na podstawie przepi-
sów prawa o ruchu drogowym do pod-
rodzaju: wielozadaniowy, van,

b) pojazdu samochodowego majàcego
wi´cej ni˝ jeden rzàd siedzeƒ, które od-
dzielone sà od cz´Êci przeznaczonej do
przewozu ∏adunków Êcianà lub trwa∏à
przegrodà i u którego d∏ugoÊç cz´Êci
przeznaczonej do przewozu ∏adunków,
mierzona po pod∏odze od najdalej wy-
suni´tego punktu pod∏ogi pozwalajàce-
go postawiç pionowà Êcian´ lub trwa∏à
przegrod´ pomi´dzy pod∏ogà a sufitem
do tylnej kraw´dzi pod∏ogi, przekracza
50 % d∏ugoÊci pojazdu; dla obliczenia
proporcji, o której mowa w zdaniu po-
przednim, d∏ugoÊç pojazdu stanowi od-
leg∏oÊç pomi´dzy dolnà kraw´dzià
przedniej szyby pojazdu a tylnà kraw´-
dzià pod∏ogi cz´Êci pojazdu przeznaczo-
nej do przewozu ∏adunków, mierzona
w linii poziomej wzd∏u˝ pojazdu pomi´-
dzy dolnà kraw´dzià przedniej szyby
pojazdu a punktem wyprowadzonym
w pionie od tylnej kraw´dzi pod∏ogi cz´-
Êci pojazdu przeznaczonej do przewozu
∏adunków,

c) pojazdu samochodowego, który ma
otwartà cz´Êç przeznaczonà do przewo-
zu ∏adunków,

d) pojazdu samochodowego, który posia-
da kabin´ kierowcy i nadwozie przezna-
czone do przewozu ∏adunków jako kon-
strukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,

e) pojazdu samochodowego b´dàcego po-
jazdem specjalnym w rozumieniu prze-
pisów prawa o ruchu drogowym o prze-
znaczeniach wymienionych w za∏àczni-
ku nr 9 do ustawy o podatku od towa-
rów i us∏ug,

20) ma∏ym podatniku — oznacza to podatnika,
u którego wartoÊç przychodu ze sprzeda˝y
(wraz z kwotà nale˝nego podatku od towa-
rów i us∏ug) nie przekroczy∏a w poprzed-
nim roku podatkowym wyra˝onej w z∏o-
tych kwoty odpowiadajàcej równowartoÊci
800 000 euro; przeliczenia kwot wyra˝o-
nych w euro dokonuje si´ wed∏ug Êrednie-
go kursu euro og∏aszanego przez Narodo-
wy Bank Polski na pierwszy dzieƒ roboczy
paêdziernika poprzedniego roku podatko-
wego, w zaokràgleniu do 1 000 z∏,
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21) certyfikacie rezydencji — oznacza to za-
Êwiadczenie o miejscu zamieszkania po-
datnika dla celów podatkowych wydane
przez w∏aÊciwy organ administracji podat-
kowej paƒstwa miejsca zamieszkania po-
datnika,

22) zagranicznym zak∏adzie — oznacza to:

a) sta∏à placówk´, poprzez którà podmiot
majàcy miejsce zamieszkania na teryto-
rium jednego paƒstwa wykonuje ca∏ko-
wicie lub cz´Êciowo dzia∏alnoÊç na tery-
torium innego paƒstwa, a w szczegól-
noÊci oddzia∏, przedstawicielstwo, biu-
ro, fabryk´, warsztat albo miejsce wy-
dobywania bogactw naturalnych,

b) plac budowy, budow´, monta˝ lub in-
stalacj´, prowadzone na terytorium jed-
nego paƒstwa przez podmiot majàcy
miejsce zamieszkania na terytorium in-
nego paƒstwa,

c) osob´, która w imieniu i na rzecz pod-
miotu majàcego miejsce zamieszkania
na terytorium jednego paƒstwa dzia∏a
na terytorium innego paƒstwa, je˝eli
osoba ta ma pe∏nomocnictwo do zawie-
rania w jego imieniu umów i pe∏nomoc-
nictwo to faktycznie wykonuje

— chyba ˝e umowa o unikaniu podwójne-
go opodatkowania, której stronà jest
Rzeczpospolita Polska, stanowi inaczej.”;

5) po art. 5a dodaje si´ art. 5b i 5c w brzmieniu:

„Art. 5b. 1. Za pozarolniczà dzia∏alnoÊç gospodar-
czà nie uznaje si´ czynnoÊci, je˝eli
∏àcznie spe∏nione sà nast´pujàce wa-
runki:

1) odpowiedzialnoÊç wobec osób trze-
cich za rezultat tych czynnoÊci oraz
ich wykonywanie, z wy∏àczeniem
odpowiedzialnoÊci za pope∏nienie
czynów niedozwolonych, ponosi
zlecajàcy wykonanie tych czynnoÊci,

2) sà one wykonywane pod kierownic-
twem oraz w miejscu i czasie wy-
znaczonych przez zlecajàcego te
czynnoÊci, 

3) wykonujàcy te czynnoÊci nie ponosi
ryzyka gospodarczego zwiàzanego
z prowadzonà dzia∏alnoÊcià.

2. Je˝eli pozarolniczà dzia∏alnoÊç gospo-
darczà prowadzi spó∏ka niemajàca
osobowoÊci prawnej, przychody
wspólnika z udzia∏u w takiej spó∏ce,
okreÊlone na podstawie art. 8 ust. 1,
uznaje si´ za przychody ze êród∏a,
o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3.

Art. 5c. 1. W przypadku pojazdów samochodo-
wych o dopuszczalnej masie ca∏kowi-
tej nieprzekraczajàcej 3,5 tony spe∏nie-
nie wymagaƒ okreÊlonych w art. 5a

pkt 19 lit. a)—d), pozwalajàcych na nie-
zaliczenie danego pojazdu samocho-
dowego do samochodów osobowych,
stwierdza si´ na podstawie dodatko-
wego badania technicznego przepro-
wadzonego przez okr´gowà stacj´
kontroli pojazdów, potwierdzonego za-
Êwiadczeniem wydanym przez t´ sta-
cj´, oraz dowodu rejestracyjnego po-
jazdu, zawierajàcego w∏aÊciwà adnota-
cj´ o spe∏nieniu tych wymagaƒ.

2. Kopi´ zaÊwiadczenia, o którym mowa
w ust. 1, podatnik jest obowiàzany do-
starczyç, w terminie 14 dni od dnia je-
go otrzymania, w∏aÊciwemu naczelni-
kowi urz´du skarbowego.

3. W przypadku gdy w pojeêdzie, o któ-
rym mowa w ust. 1, dla którego wyda-
no zaÊwiadczenie, zosta∏y wprowadzo-
ne zmiany, w wyniku których pojazd
nie spe∏nia wymagaƒ, o których mowa
w art. 5a pkt 19 lit. a)—d), podatnik
obowiàzany jest do pisemnego zawia-
domienia w∏aÊciwego naczelnika urz´-
du skarbowego o tych okoliczno-
Êciach, w terminie 7 dni od ich zaist-
nienia.”;

6) w art. 6: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ma∏˝onkowie podlegajàcy obowiàzkowi po-
datkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1,
mi´dzy którymi istnieje przez ca∏y rok podat-
kowy wspólnoÊç majàtkowa, pozostajàcy
w zwiàzku ma∏˝eƒskim przez ca∏y rok podat-
kowy, mogà byç jednak, z zastrze˝eniem
ust. 8, na wniosek wyra˝ony we wspólnym
zeznaniu rocznym, z zastrze˝eniem art. 6a,
opodatkowani ∏àcznie od sumy swoich do-
chodów okreÊlonych zgodnie z art. 9 ust. 1
i 1a, po uprzednim odliczeniu, odr´bnie
przez ka˝dego z ma∏˝onków, kwot okreÊlo-
nych w art. 26 i art. 26c; w tym przypadku
podatek okreÊla si´ na imi´ obojga ma∏˝on-
ków w podwójnej wysokoÊci podatku obli-
czonego od po∏owy ∏àcznych dochodów
ma∏˝onków, z tym ˝e do sumy tych docho-
dów nie wlicza si´ dochodów (przychodów)
opodatkowanych w sposób zrycza∏towa-
ny.”,

b) w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) dzieci, bez wzgl´du na ich wiek, które zgod-
nie z odr´bnymi przepisami otrzymywa∏y
zasi∏ek piel´gnacyjny,”,

c) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Zasada okreÊlona w ust. 8 nie dotyczy osób,
o których mowa w art. 1 pkt 2 ustawy o zry-
cza∏towanym podatku dochodowym nieko-
rzystajàcych jednoczeÊnie z opodatkowania
przychodów z pozarolniczej dzia∏alnoÊci go-
spodarczej lub z dzia∏ów specjalnych produk-
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cji rolnej na zasadach okreÊlonych w art. 30c
albo w ustawie o zrycza∏towanym podatku
dochodowym, albo w ustawie z dnia
24 sierpnia 2006 r. o podatku tona˝owym.”;

7) w art. 8:

a) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. Przychodów z pozarolniczej dzia∏alnoÊci
gospodarczej, o których mowa w art. 10
ust. 1 pkt 3, lub dzia∏ów specjalnych pro-
dukcji rolnej, o których mowa w art. 10
ust. 1 pkt 4, osiàganych przez podatników
opodatkowanych na zasadach okreÊlonych
w art. 30c, nie ∏àczy si´ z pozosta∏ymi przy-
chodami ze êróde∏, z których dochód pod-
lega opodatkowaniu wed∏ug skali, o której
mowa w art. 27 ust. 1.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Wybór zasady opodatkowania ca∏oÊci do-
chodu przez jednego z ma∏˝onków, wyra˝o-
ny w oÊwiadczeniu, o którym mowa
w ust. 3, obowiàzuje przy zap∏acie zaliczek
przez ca∏y rok podatkowy oraz przy sk∏ada-
niu zeznania o wysokoÊci osiàgni´tego do-
chodu (poniesionej straty), chyba ˝e w wy-
niku rozwodu albo orzeczenia przez sàd se-
paracji nastàpi∏ podzia∏ majàtku wspólnego
ma∏˝onków i przedmiot umowy przypad∏ te-
mu z ma∏˝onków, na którym nie cià˝y∏ obo-
wiàzek zap∏aty zaliczek i sk∏adania zeznania
o wysokoÊci osiàgni´tego dochodu (ponie-
sionej straty) z tego tytu∏u.”;

8) w art. 9 ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. Je˝eli podatnik uzyskuje dochody z wi´cej ni˝
jednego êród∏a, przedmiotem opodatkowania
w danym roku podatkowym jest, z zastrze˝e-
niem art. 24 ust. 3, art. 29—30c, art. 30e oraz
art. 44 ust. 7e i 7f, suma dochodów z wszyst-
kich êróde∏ przychodów.”;

9) w art. 9a:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Je˝eli podatnik, który wybra∏ sposób opo-
datkowania, o którym mowa w ust. 2, uzy-
ska z dzia∏alnoÊci gospodarczej prowadzo-
nej samodzielnie lub z tytu∏u prawa do
udzia∏u w zysku spó∏ki niemajàcej osobowo-
Êci prawnej przychody ze Êwiadczenia us∏ug
na rzecz by∏ego lub obecnego pracodawcy,
odpowiadajàcych czynnoÊciom, które po-
datnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

1) wykonywa∏ w roku poprzedzajàcym rok
podatkowy, lub

2) wykonywa∏ lub wykonuje w roku podat-
kowym

— w ramach stosunku pracy lub spó∏dziel-
czego stosunku pracy, podatnik ten traci
w roku podatkowym prawo do opodatko-
wania w sposób okreÊlony w art. 30c i jest
obowiàzany do wp∏acenia zaliczek od do-

chodu osiàgni´tego od poczàtku roku, obli-
czonych przy zastosowaniu skali podatko-
wej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz od-
setek za zw∏ok´ od zaleg∏oÊci z tytu∏u tych
zaliczek.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Je˝eli podatnik:

1) prowadzi dzia∏alnoÊç gospodarczà samo-
dzielnie i jest wspólnikiem spó∏ki lub
spó∏ek niemajàcych osobowoÊci praw-
nej,

2) jest wspólnikiem spó∏ek niemajàcych
osobowoÊci prawnej

— wybór sposobu opodatkowania, o któ-
rym mowa w ust. 2, dotyczy wszystkich
form prowadzenia tej dzia∏alnoÊci, do któ-
rych majà zastosowanie przepisy ustawy.”,

c) dodaje si´ ust. 7 i 8 w brzmieniu:

„7. Podatnicy, którzy dochody ze êród∏a, o któ-
rym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 4, ustalajà na
podstawie prowadzonych ksiàg, mogà wy-
braç sposób opodatkowania tych dochodów
na zasadach okreÊlonych w art. 30c. W tym
przypadku sà obowiàzani do z∏o˝enia w∏a-
Êciwemu naczelnikowi urz´du skarbowego
w terminie, o którym mowa w art. 43 ust. 1,
pisemnego oÊwiadczenia o wyborze tego
sposobu opodatkowania, a je˝eli podatnik
rozpoczyna prowadzenie dzia∏ów specjal-
nych produkcji rolnej w trakcie roku podat-
kowego — w terminie, o którym mowa
w art. 43 ust. 3. Przepis ust. 5 stosuje si´ od-
powiednio.

8. Wybór sposobu opodatkowania dokonany
w oÊwiadczeniu, o którym mowa w ust. 7,
dotyczy równie˝ lat nast´pnych, chyba ˝e
podatnik, w terminie do dnia 30 listopada
roku poprzedzajàcego rok podatkowy, za-
wiadomi w formie pisemnej w∏aÊciwego na-
czelnika urz´du skarbowego o rezygnacji
z tego sposobu opodatkowania.”;

10) po art. 11 dodaje si´ art. 11a w brzmieniu:

„Art. 11a. Do podatku wyra˝onego w walutach ob-
cych stosuje si´ odpowiednio art. 11
ust. 3 i 4.”;

11) w art. 14: 

a) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. Przychody w walutach obcych przelicza si´
na z∏ote wed∏ug kursu Êredniego og∏asza-
nego przez Narodowy Bank Polski z ostat-
niego dnia roboczego poprzedzajàcego
dzieƒ uzyskania przychodu.”,

b) uchyla si´ ust. 1b,

c) ust. 1c otrzymuje brzmienie:

„1c. Za dat´ powstania przychodu, o którym
mowa w ust. 1, uwa˝a si´, z zastrze˝eniem
ust. 1e, 1h i 1i, dzieƒ wydania rzeczy, zbycia
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prawa majàtkowego lub wykonania us∏ugi,
albo cz´Êciowego wykonania us∏ugi, nie
póêniej ni˝ dzieƒ:

1) wystawienia faktury albo

2) uregulowania nale˝noÊci.”,

d) ust. 1e otrzymuje brzmienie:

„1e. Je˝eli strony ustalà, ˝e us∏uga jest rozlicza-
na w okresach rozliczeniowych, za dat´ po-
wstania przychodu uznaje si´ ostatni dzieƒ
okresu rozliczeniowego okreÊlonego
w umowie lub na wystawionej fakturze, nie
rzadziej ni˝ raz w roku.”,

e) uchyla si´ ust. 1f i 1g,

f) dodaje si´ ust. 1h i 1i w brzmieniu:

„1h. Przepis ust. 1e stosuje si´ odpowiednio do
dostawy energii elektrycznej i cieplnej oraz
gazu przewodowego.

1i. W przypadku otrzymania przychodu z dzia-
∏alnoÊci gospodarczej, do którego nie sto-
suje si´ ust. 1c, 1e i 1h, za dat´ powstania
przychodu uznaje si´ dzieƒ otrzymania za-
p∏aty.”,

g) w ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) wartoÊç otrzymanych Êwiadczeƒ w naturze
i innych nieodp∏atnych Êwiadczeƒ, obliczo-
nych zgodnie z art. 11 ust. 2—2b, z zastrze-
˝eniem art. 21 ust. 1 pkt 125,”,

h) w ust. 2c ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie:

„Przepis art. 30e stosuje si´ odpowiednio.”;

12) dodaje si´ art. 14b w brzmieniu:

„Art. 14b. 1. Podatnicy ustalajà ró˝nice kursowe
na podstawie art. 24c, z zastrze˝e-
niem ust. 2.

2. Podatnicy prowadzàcy ksi´gi rachun-
kowe mogà ustalaç ró˝nice kursowe
na podstawie przepisów o rachunko-
woÊci, pod warunkiem ˝e w okresie,
o którym mowa w ust. 4, sporzàdzane
przez podatników sprawozdania fi-
nansowe b´dà badane przez podmio-
ty uprawnione do ich badania.

3. Podatnicy, którzy wybrali metod´,
o której mowa w ust. 2, zaliczajà od-
powiednio do przychodów lub kosz-
tów uzyskania przychodów uj´te
w ksi´gach rachunkowych ró˝nice
kursowe z tytu∏u transakcji waluto-
wych i wynikajàce z dokonanej wyce-
ny 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 byç do-
konywana na ostatni dzieƒ ka˝dego
miesiàca i na ostatni dzieƒ roku po-
datkowego lub na ostatni dzieƒ kwar-
ta∏u i na ostatni dzieƒ roku podatko-

wego albo tylko na ostatni dzieƒ roku
podatkowego, z tym ˝e wybrany ter-
min wyceny musi byç stosowany
przez pe∏ny rok podatkowy i nie mo˝e
byç zmieniony.

4. W przypadku wyboru metody, o któ-
rej mowa w ust. 2, podatnicy majà
obowiàzek stosowaç t´ metod´ przez
okres nie krótszy ni˝ trzy lata podat-
kowe, liczàc od poczàtku roku podat-
kowego, w którym zosta∏a przyj´ta ta
metoda, z tym ˝e podatnicy majà
obowiàzek w terminie do koƒca
pierwszego miesiàca roku podatko-
wego, a w przypadku podatników
rozpoczynajàcych dzia∏alnoÊç —
w terminie 30 dni od dnia jej rozpo-
cz´cia, zawiadomiç w formie pisem-
nej w∏aÊciwego naczelnika urz´du
skarbowego o wyborze tej metody. 

5. W przypadku rezygnacji ze stosowa-
nia metody ustalania ró˝nic kurso-
wych, o której mowa w ust. 2, podat-
nicy sà obowiàzani zawiadomiç
w formie pisemnej w∏aÊciwego na-
czelnika urz´du skarbowego w termi-
nie do koƒca roku podatkowego po-
przedzajàcego rok podatkowy, w któ-
rym zamierzajà zrezygnowaç ze sto-
sowania tej metody. Rezygnacja mo-
˝e nastàpiç po up∏ywie okresu, o któ-
rym mowa w ust. 4.

6. W przypadku wyboru metody ustalania
ró˝nic kursowych, o której mowa
w ust. 2, podatnicy na pierwszy dzieƒ
roku podatkowego, w którym zosta∏a
wybrana ta metoda, zaliczajà odpo-
wiednio do przychodów lub kosztów
uzyskania przychodów naliczone ró˝ni-
ce kursowe ustalone na podstawie
przepisów o rachunkowoÊci na ostatni
dzieƒ poprzedniego roku podatkowe-
go. Od pierwszego dnia roku podatko-
wego, w którym wybrali t´ metod´, sto-
sujà zasady, o których mowa w ust. 3. 

7. W przypadku rezygnacji z metody
ustalania ró˝nic kursowych, o której
mowa w ust. 2, podatnicy: 

1) zaliczajà na ostatni dzieƒ roku po-
datkowego, w którym stosowali t´
metod´, odpowiednio do przycho-
dów lub kosztów uzyskania przy-
chodów naliczone ró˝nice kurso-
we ustalone na podstawie przepi-
sów o rachunkowoÊci, 

2) od pierwszego dnia roku podatko-
wego, nast´pujàcego po roku,
w którym stosowali t´ metod´, sto-
sujà zasady, o których mowa
w art. 24c, ustalajàc ró˝nice kursowe
od dnia, o którym mowa w pkt 1.”;
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13) w art. 20:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Za przychody z innych êróde∏, o których mowa
w art. 10 ust. 1 pkt 9, uwa˝a si´ w szczególno-
Êci: kwoty wyp∏acone po Êmierci cz∏onka
otwartego funduszu emerytalnego wskazanej
przez niego osobie lub cz∏onkowi jego najbli˝-
szej rodziny, w rozumieniu przepisów o orga-
nizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytal-
nych, zasi∏ki pieni´˝ne z ubezpieczenia spo-
∏ecznego, alimenty, stypendia, dotacje (sub-
wencje) inne ni˝ wymienione w art. 14, dop∏a-
ty, nagrody i inne nieodp∏atne Êwiadczenia
nienale˝àce do przychodów okreÊlonych
w art. 12—14 i 17 oraz przychody nieznajdujà-
ce pokrycia w ujawnionych êród∏ach.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. WysokoÊç przychodów nieznajdujàcych po-
krycia w ujawnionych êród∏ach lub pocho-
dzàcych ze êróde∏ nieujawnionych ustala si´
na podstawie poniesionych przez podatnika
w roku podatkowym wydatków i wartoÊci
zgromadzonego w tym roku mienia, je˝eli
wydatki te i wartoÊci nie znajdujà pokrycia
w mieniu zgromadzonym przed poniesie-
niem tych wydatków lub zgromadzeniem
mienia, pochodzàcym z przychodów
uprzednio opodatkowanych lub wolnych od
opodatkowania.”;

14) w art. 21:

a) w ust. 1:

— w pkt 3 lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) odszkodowaƒ za szkody dotyczàce sk∏ad-
ników majàtku zwiàzanych z prowadze-
niem dzia∏ów specjalnych produkcji rol-
nej, z których dochody sà opodatkowane
wed∏ug skali, o której mowa w art. 27
ust. 1, lub na zasadach, o których mowa
w art. 30c,”,

— pkt 20 otrzymuje brzmienie:
„20) cz´Êç przychodów osób, o których mo-

wa w art. 3 ust. 1, przebywajàcych cza-
sowo za granicà i uzyskujàcych dochody
ze stosunku pracy, za ka˝dy dzieƒ poby-
tu za granicà, w którym podatnik pozo-
stawa∏ w stosunku pracy, w kwocie od-
powiadajàcej 30 % diety, okreÊlonej
w przepisach w sprawie wysokoÊci oraz
warunków ustalania nale˝noÊci przys∏u-
gujàcych pracownikowi zatrudnionemu
w paƒstwowej lub samorzàdowej jedno-
stce sfery bud˝etowej z tytu∏u podró˝y
s∏u˝bowej poza granicami kraju, z za-
strze˝eniem ust. 15,”,

— uchyla si´ pkt 32 i 32a,

— pkt 32b otrzymuje brzmienie:

„32b) przychody z zamiany rzeczy lub praw,
je˝eli z tytu∏u jednej umowy nie prze-
kraczajà kwoty 2 280 z∏,”,

— uchyla si´ pkt 78a,

— w pkt 124 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem
i dodaje si´ pkt 125—129 w brzmieniu:

„125) wartoÊç Êwiadczeƒ w naturze i innych
nieodp∏atnych Êwiadczeƒ, obliczona
zgodnie z art. 11 ust. 2—2b, otrzyma-
nych od osób zaliczonych do I i II gru-
py podatkowej w rozumieniu przepi-
sów o podatku od spadków i darowizn,
z zastrze˝eniem ust. 20,

126) przychody uzyskane z odp∏atnego zby-
cia:

a) budynku mieszkalnego, jego cz´Êci
lub udzia∏u w takim budynku, 

b) lokalu mieszkalnego stanowiàcego
odr´bnà nieruchomoÊç lub udzia∏u
w takim lokalu, 

c) spó∏dzielczego w∏asnoÊciowego
prawa do lokalu mieszkalnego lub
udzia∏u w takim prawie,

d) prawa do domu jednorodzinnego
w spó∏dzielni mieszkaniowej lub
udzia∏u w takim prawie 

— je˝eli podatnik by∏ zameldowany
w budynku lub lokalu wymienionym
w lit. a)—d) na pobyt sta∏y przez okres
nie krótszy ni˝ 12 miesi´cy przed datà
zbycia, z zastrze˝eniem ust. 21 i 22,

127) alimenty: 

a) na rzecz dzieci, które nie ukoƒczy∏y
25 roku ˝ycia, oraz dzieci bez wzgl´-
du na wiek, które zgodnie z odr´b-
nymi przepisami otrzymujà zasi∏ek
piel´gnacyjny,

b) na rzecz innych osób ni˝ wymienio-
ne w lit. a), zasàdzone przez sàd, do
wysokoÊci nieprzekraczajàcej mie-
si´cznie 700 z∏,

128) Êwiadczenia wyp∏acane bezrobotnym
skierowanym do wykonywania prac
spo∏ecznie u˝ytecznych, 

129) dotacje, w rozumieniu przepisów o fi-
nansach publicznych, otrzymane z bu-
d˝etu paƒstwa lub bud˝etów jednostek
samorzàdu terytorialnego.”,

b) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. Do przychodów pracowników tymczaso-
wych, w rozumieniu odr´bnych przepisów,
otrzymanych od pracodawcy u˝ytkownika
ma zastosowanie ust. 1 pkt 11—11b, 13
i 16.”,

c) uchyla si´ ust. 2 i 2a, 

d) ust. 5c otrzymuje brzmienie:

„5c. W razie wystàpienia okolicznoÊci, o których
mowa w ust. 5b, podatnik jest obowiàzany
do zwi´kszenia podstawy opodatkowania
o kwot´ dochodu, w odniesieniu do które-
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go 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. 44, w którym utraci∏ to prawo, a gdy
utrata prawa nastàpi w ostatnim okresie
wp∏aty zaliczek danego roku podatkowego
— w zeznaniu rocznym.”,

e) w ust. 10 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 40b,
stosuje si´, je˝eli podatnik przed pierwszà wy-
p∏atà Êwiadczenia z∏o˝y p∏atnikowi oÊwiadcze-
nie wed∏ug ustalonego wzoru, ˝e nie uzyskuje
równoczeÊnie innych dochodów podlegajàcych
opodatkowaniu, z wyjàtkiem renty rodzinnej
oraz dochodów okreÊlonych w art. 29—30b
i art. 30e.”,

f) ust. 15 otrzymuje brzmienie:

„15. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1
pkt 20, nie ma zastosowania do wynagro-
dzenia: 

1) pracownika odbywajàcego podró˝ s∏u˝-
bowà poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej,

2) pracownika w zwiàzku z jego pobytem
poza granicami Rzeczypospolitej Pol-
skiej w celu udzia∏u w konflikcie zbroj-
nym lub dla wzmocnienia si∏ paƒstwa
albo paƒstw sojuszniczych, misji poko-
jowej, akcji zapobie˝enia aktom terrory-
zmu lub ich skutkom, a tak˝e w zwiàzku
z pe∏nieniem funkcji obserwatora w mi-
sjach pokojowych organizacji mi´dzy-
narodowych i si∏ wielonarodowych,
o ile otrzymuje Êwiadczenia zwolnione
od podatku na podstawie ust. 1 pkt 83,

3) uzyskiwanego przez cz∏onka s∏u˝by za-
granicznej.”,

g) uchyla si´ ust. 16,

h) dodaje si´ ust. 20—22 w brzmieniu:

„20. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1
pkt 125, nie ma zastosowania do Êwiad-
czeƒ otrzymywanych na podstawie stosun-
ku pracy, pracy nak∏adczej lub na podsta-
wie umów b´dàcych podstawà uzyskiwa-
nia przychodów zaliczonych do êród∏a,
o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2.

21. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1
pkt 126, ma zastosowanie do przychodów
podatnika, który, w terminie 14 dni od dnia
dokonania odp∏atnego zbycia nieruchomo-
Êci lub prawa majàtkowego, z∏o˝y oÊwiad-
czenie, ˝e spe∏nia warunki do zwolnienia,
w urz´dzie skarbowym, którym kieruje na-
czelnik urz´du skarbowego w∏aÊciwy we-
d∏ug miejsca zamieszkania podatnika.

22. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1
pkt 126, ma zastosowanie ∏àcznie do oboj-
ga ma∏˝onków.”;

15) w art. 22:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kosztami uzyskania przychodów sà koszty
poniesione w celu osiàgni´cia przychodów
lub zachowania albo zabezpieczenia êród∏a
przychodów, z wyjàtkiem kosztów wymie-
nionych w art. 23. Koszty poniesione w wa-
lutach obcych przelicza si´ na z∏ote wed∏ug
kursu Êredniego og∏aszanego przez Naro-
dowy Bank Polski z ostatniego dnia robo-
czego poprzedzajàcego dzieƒ poniesienia
kosztu.”, 

b) uchyla si´ ust. 1a,

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Koszty uzyskania przychodów z tytu∏u sto-
sunku s∏u˝bowego, stosunku pracy, spó∏-
dzielczego stosunku pracy oraz pracy na-
k∏adczej: 

1) wynoszà 111 z∏ 25 gr miesi´cznie, a za rok
podatkowy nie wi´cej ni˝ 1 335 z∏, w przy-
padku gdy podatnik uzyskuje przychody
z tytu∏u jednego stosunku s∏u˝bowego,
stosunku pracy, spó∏dzielczego stosunku
pracy oraz pracy nak∏adczej,

2) nie mogà przekroczyç ∏àcznie 2 002 z∏ 05 gr
za rok podatkowy, w przypadku gdy po-
datnik uzyskuje przychody równoczeÊnie
z tytu∏u wi´cej ni˝ jednego stosunku s∏u˝-
bowego, stosunku pracy, spó∏dzielczego
stosunku pracy oraz pracy nak∏adczej,

3) wynoszà 139 z∏ 06 gr miesi´cznie, a za
rok podatkowy ∏àcznie nie wi´cej ni˝
1 668 z∏ 72 gr, w przypadku gdy miejsce
sta∏ego lub czasowego zamieszkania po-
datnika jest po∏o˝one poza miejscowo-
Êcià, w której znajduje si´ zak∏ad pracy,
a podatnik nie uzyskuje dodatku za roz-
∏àk´,

4) nie mogà przekroczyç ∏àcznie 2 502 z∏ 56 gr
za rok podatkowy, w przypadku gdy po-
datnik uzyskuje przychody równoczeÊnie
z tytu∏u wi´cej ni˝ jednego stosunku s∏u˝-
bowego, stosunku pracy, spó∏dzielczego
stosunku pracy oraz pracy nak∏adczej,
a miejsce sta∏ego lub czasowego za-
mieszkania podatnika jest po∏o˝one poza
miejscowoÊcià, w której znajduje si´ za-
k∏ad pracy, a podatnik nie uzyskuje do-
datku za roz∏àk´.”,

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. U podatników prowadzàcych ksi´gi rachun-
kowe koszty uzyskania przychodów bezpo-
Êrednio zwiàzane z przychodami, poniesio-
ne w latach poprzedzajàcych rok podatkowy
oraz w roku podatkowym, sà potràcalne
w tym roku podatkowym, w którym osià-
gni´te zosta∏y odpowiadajàce im przychody,
z zastrze˝eniem ust. 5a i 5b.”,

Dziennik Ustaw Nr 217 — 10764 — Poz. 1588



e) po ust. 5 dodaje si´ ust. 5a—5d w brzmieniu:

„5a. Koszty uzyskania przychodów bezpoÊred-
nio zwiàzane z przychodami, odnoszàce si´
do przychodów danego roku podatkowe-
go, a poniesione po zakoƒczeniu tego roku
podatkowego do dnia: 

1) sporzàdzenia sprawozdania finansowe-
go, zgodnie z odr´bnymi przepisami,
nie póêniej jednak ni˝ do up∏ywu termi-
nu okreÊlonego do z∏o˝enia zeznania, je-
˝eli podatnicy sà obowiàzani do sporzà-
dzania takiego sprawozdania, albo

2) z∏o˝enia zeznania, nie póêniej jednak ni˝
do up∏ywu terminu okreÊlonego do z∏o-
˝enia tego zeznania, je˝eli podatnicy,
zgodnie z odr´bnymi przepisami, nie sà
obowiàzani do sporzàdzania sprawoz-
dania finansowego

— sà potràcalne w roku podatkowym,
w którym osiàgni´te zosta∏y odpowiadajà-
ce im przychody.

5b. Koszty uzyskania przychodów bezpoÊred-
nio zwiàzane z przychodami, odnoszàce
si´ do przychodów danego roku podatko-
wego, a poniesione po dniu, o którym mo-
wa w ust. 5a pkt 1 albo pkt 2, sà potràcal-
ne w roku podatkowym nast´pujàcym po
roku, za który sporzàdzane jest sprawoz-
danie finansowe lub sk∏adane jest zezna-
nie.

5c. Koszty uzyskania przychodów, inne ni˝
koszty bezpoÊrednio zwiàzane z przycho-
dami, sà potràcalne w dacie ich poniesie-
nia. Je˝eli koszty te dotyczà okresu prze-
kraczajàcego rok podatkowy, a nie jest
mo˝liwe okreÊlenie, jaka ich cz´Êç dotyczy
danego roku podatkowego, w takim przy-
padku stanowià koszty uzyskania przycho-
dów proporcjonalnie do d∏ugoÊci okresu,
którego dotyczà. 

5d. Za dzieƒ poniesienia kosztu uzyskania
przychodów uwa˝a si´ dzieƒ, na który uj´-
to koszt w ksi´gach rachunkowych (zaksi´-
gowano) na podstawie otrzymanej faktury
(rachunku), albo dzieƒ, na który uj´to koszt
na podstawie innego dowodu w przypad-
ku braku faktury (rachunku), z wyjàtkiem
sytuacji gdy dotyczy∏oby to uj´tych jako
koszty rezerw albo biernych rozliczeƒ mi´-
dzyokresowych kosztów.”,

f) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Zasady okreÊlone w ust. 5—5c, z zastrze˝e-
niem ust. 6b, majà zastosowanie równie˝ do
podatników prowadzàcych podatkowe ksi´-
gi przychodów i rozchodów, pod warunkiem
˝e stale w ka˝dym roku podatkowym ksi´gi
te b´dà prowadzone w sposób umo˝liwiajà-
cy wyodr´bnienie kosztów uzyskania przy-
chodów odnoszàcych si´ tylko do tego roku
podatkowego.”,

g) po ust. 6a dodaje si´ ust. 6b—6f w brzmieniu:

„6b. Za dzieƒ poniesienia kosztu uzyskania
przychodów w przypadku podatników,
o których mowa w ust. 6, uwa˝a si´ dzieƒ
wystawienia faktury (rachunku) lub innego
dowodu stanowiàcego podstaw´ do za-
ksi´gowania (uj´cia) kosztu.

6c. Koszty uzyskania przychodu z tytu∏u od-
p∏atnego zbycia, o którym mowa w art. 10
ust. 1 pkt 8 lit. a)—c), z zastrze˝eniem
ust. 6d, stanowià udokumentowane koszty
nabycia lub udokumentowane koszty wy-
tworzenia, powi´kszone o udokumentowa-
ne nak∏ady, które zwi´kszy∏y wartoÊç rze-
czy i praw majàtkowych, poczynione
w czasie ich posiadania.

6d. Za koszty uzyskania przychodu z tytu∏u od-
p∏atnego zbycia, o którym mowa w art. 10
ust. 1 pkt 8 lit. a)—c), nabytych w drodze
spadku, darowizny lub w inny nieodp∏atny
sposób, uwa˝a si´ udokumentowane na-
k∏ady, które zwi´kszy∏y wartoÊç rzeczy
i praw majàtkowych, poczynione w czasie
ich posiadania oraz kwot´ zap∏aconego
podatku od spadków i darowizn w takiej
cz´Êci, w jakiej wartoÊç zbywanej rzeczy
lub prawa przyj´ta do opodatkowania po-
datkiem od spadków i darowizn odpowia-
da ∏àcznej wartoÊci rzeczy i praw majàtko-
wych przyj´tej do opodatkowania podat-
kiem od spadków i darowizn.

6e. WysokoÊç nak∏adów, o których mowa
w ust. 6c i 6d, ustala si´ na podstawie fak-
tur VAT w rozumieniu przepisów o podatku
od towarów i us∏ug oraz dokumentów
stwierdzajàcych poniesienie op∏at admini-
stracyjnych.

6f. Koszty nabycia lub koszty wytworzenia,
o których mowa w ust. 6c, sà corocznie
podwy˝szane, poczàwszy od roku nast´-
pujàcego po roku, w którym nastàpi∏o na-
bycie lub wytworzenie zbywanych rzeczy
lub praw majàtkowych, do roku poprze-
dzajàcego rok podatkowy, w którym nastà-
pi∏o ich zbycie, w stopniu odpowiadajà-
cym wskaênikowi wzrostu cen towarów
i us∏ug konsumpcyjnych w okresie pierw-
szych trzech kwarta∏ów roku podatkowego
w stosunku do tego samego okresu roku
ubieg∏ego, og∏aszanemu przez Prezesa
G∏ównego Urz´du Statystycznego
w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej
Polskiej „Monitor Polski”.”,

h) w ust. 9:

— pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1) z tytu∏u zap∏aty twórcy za przeniesienie
prawa w∏asnoÊci wynalazku, topografii
uk∏adu scalonego, wzoru u˝ytkowego,
wzoru przemys∏owego, znaku towaro-
wego lub wzoru zdobniczego — w wyso-
koÊci 50 % uzyskanego przychodu, 

Dziennik Ustaw Nr 217 — 10765 — Poz. 1588



2) z tytu∏u op∏aty licencyjnej za przeniesie-
nie prawa stosowania wynalazku, topo-
grafii uk∏adu scalonego, wzoru u˝ytko-
wego, wzoru przemys∏owego, znaku to-
warowego lub wzoru zdobniczego,
otrzymanej w pierwszym roku trwania li-
cencji od pierwszej jednostki, z którà za-
warto umow´ licencyjnà — w wysokoÊci
50 % uzyskanego przychodu,”, 

— pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) z tytu∏ów okreÊlonych w art. 13 pkt 5, 7
i 9 w wysokoÊci okreÊlonej w ust. 2 pkt 1,
a je˝eli podatnik tego samego rodzaju
przychody uzyskuje od wi´cej ni˝ jedne-
go podmiotu albo od tego samego pod-
miotu, ale z tytu∏u kilku stosunków praw-
nych, w wysokoÊci okreÊlonej w ust. 2
pkt 2.”, 

i) ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Je˝eli roczne koszty uzyskania przycho-
dów, o których mowa w ust. 2, sà ni˝sze
od wydatków na dojazd do zak∏adu lub za-
k∏adów pracy Êrodkami transportu auto-
busowego, kolejowego, promowego lub
komunikacji miejskiej, w rocznym rozli-
czeniu podatku koszty te mogà byç przyj´-
te przez pracownika lub przez p∏atnika
pracownika w wysokoÊci wydatków fak-
tycznie poniesionych, udokumentowa-
nych wy∏àcznie imiennymi biletami okre-
sowymi.”,

j) uchyla si´ ust. 11a,

k) ust. 12 otrzymuje brzmienie:

„12. Do przychodów, o których mowa w art. 14,
nie majà zastosowania koszty uzyskania
przychodów okreÊlone w ust. 9.”;

16) w art. 22b w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) prawa okreÊlone w ustawie z dnia 30 czerwca
2000 r. — Prawo w∏asnoÊci przemys∏owej
(Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z póên.
zm.3)),”;

17) w art. 22e w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wp∏aciç, w terminie do 20 dnia tego miesiàca,
do urz´du skarbowego kwot´ odsetek naliczo-
nych od dnia zaliczenia do kosztów uzyskania
przychodów wydatków na nabycie lub wytwo-
rzenie we w∏asnym zakresie sk∏adników majàt-
ku do dnia, w którym okres ich u˝ywania prze-
kroczy∏ rok, i naliczonà kwot´ odsetek wykazaç
w zeznaniach, o których mowa w art. 45 ust. 1
lub 1a pkt 2; odsetki obliczone od ró˝nicy,
o której mowa w pkt 2, wynoszà 0,1 % za ka˝-
dy dzieƒ.”;

18) w art. 22g:

a) w ust. 1 w pkt 4 kropk´ zast´puje si´ przecin-
kiem i dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu:

„5) w razie otrzymania w zwiàzku z likwidacjà
osoby prawnej, z zastrze˝eniem ust. 14b,
ustalonà przez podatnika wartoÊç poszcze-
gólnych Êrodków trwa∏ych oraz wartoÊci
niematerialnych i prawnych, nie wy˝szà jed-
nak od ich wartoÊci rynkowej.”,

b) ust. 5 i 6 otrzymujà brzmienie:

„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 Êrodka
trwa∏ego lub wartoÊci niematerialnej i praw-
nej.

6. WartoÊç poczàtkowà sk∏adników majàtku
nabytych w sposób okreÊlony w ust. 1
pkt 3—5, wymagajàcych monta˝u, powi´k-
sza si´ o wydatki poniesione na ich mon-
ta˝.”,

c) w ust. 13 uchyla si´ pkt 3 i 4,

d) po ust. 14 dodaje si´ ust. 14a i 14b w brzmieniu:

„14a. Przepis ust. 12 stosuje si´ odpowiednio
w razie nabycia przedsi´biorstwa lub je-
go zorganizowanej cz´Êci w drodze wk∏a-
du niepieni´˝nego. Je˝eli sk∏adniki ma-
jàtku wchodzàce w sk∏ad wk∏adu niepie-
ni´˝nego nie by∏y wprowadzone do ewi-
dencji Êrodków trwa∏ych oraz wartoÊci
niematerialnych i prawnych prowadzo-
nej przez podmiot wnoszàcy wk∏ad nie-
pieni´˝ny, stosuje si´ odpowiednio
ust. 14.

14b. W przypadku otrzymania w zwiàzku z li-
kwidacjà osoby prawnej Êrodków trwa-
∏ych oraz wartoÊci niematerialnych
i prawnych, które uprzednio zosta∏y wnie-
sione do tej osoby prawnej jako wk∏ad
niepieni´˝ny w postaci przedsi´biorstwa
lub jego zorganizowanej cz´Êci, przepis
ust. 12 stosuje si´ odpowiednio.”,

e) ust. 16 otrzymuje brzmienie:

„16. Przy ustalaniu wartoÊci poczàtkowej po-
szczególnych Êrodków trwa∏ych oraz war-
toÊci niematerialnych i prawnych, zgodnie
z ust. 1 pkt 3—5 oraz ust. 2, 8, 9, 14 i 15,
przepis art. 19 stosuje si´ odpowiednio.”;

19) w art. 22h po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a i 3b
w brzmieniu:

„3a. Przepis ust. 3 stosuje si´ odpowiednio w razie
nabycia przedsi´biorstwa lub jego zorganizo-
wanej cz´Êci w drodze wk∏adu niepieni´˝ne-
go, je˝eli sk∏adniki majàtku wchodzàce
w sk∏ad wk∏adu niepieni´˝nego by∏y wprowa-
dzone do ewidencji Êrodków trwa∏ych oraz
wartoÊci niematerialnych i prawnych pod-
miotu wnoszàcego taki wk∏ad.
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3b. W przypadku otrzymania w zwiàzku z likwida-
cjà osoby prawnej Êrodków trwa∏ych oraz war-
toÊci 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´-
Êci, przepis ust. 3 stosuje si´ odpowiednio.”;

20) w art. 22j w ust. 1:

a) pkt 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2) dla Êrodków transportu, w tym samocho-
dów osobowych — 30 miesi´cy,

3) dla budynków (lokali) i budowli, innych ni˝
wymienione w pkt 4 — 10 lat, z wyjàtkiem: 

a) trwale zwiàzanych z gruntem budynków
handlowo-us∏ugowych wymienionych
w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych bu-
dynków niemieszkalnych wymienionych
w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale zwiàza-
nych z gruntem, 

b) kiosków towarowych o kubaturze poni˝ej
500 m3, domków kempingowych i bu-
dynków zast´pczych

— dla których okres amortyzacji- nie mo˝e
byç krótszy ni˝ 3 lata,”,

b) dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:

„4) dla budynków (lokali) niemieszkalnych, dla
których stawka amortyzacyjna z Wykazu
stawek amortyzacyjnych wynosi 2,5 % —
40 lat pomniejszone o pe∏nà liczb´ lat, które
up∏yn´∏y od dnia ich oddania po raz pierw-
szy do u˝ywania do dnia wprowadzenia do
ewidencji Êrodków trwa∏ych oraz wartoÊci
niematerialnych i prawnych prowadzonej
przez podatnika, z tym ˝e okres amortyzacji
nie mo˝e byç krótszy ni˝ 10 lat.”;

21) w art. 22k:

a) w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Odpisów amortyzacyjnych mo˝na dokonywaç
od wartoÊci poczàtkowej maszyn i urzàdzeƒ zali-
czonych do grupy 3—6 i 8 Klasyfikacji oraz Êrod-
ków transportu, z wy∏àczeniem samochodów
osobowych, w pierwszym podatkowym roku ich
u˝ywania przy zastosowaniu stawek podanych
w Wykazie stawek amortyzacyjnych podwy˝szo-
nych, z zastrze˝eniem ust. 2, o wspó∏czynnik nie
wy˝szy ni˝ 2,0, a w nast´pnych latach podatko-
wych od ich wartoÊci poczàtkowej pomniejszonej
o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne, ustalo-
nej na poczàtek kolejnych lat ich u˝ywania.”,

b) uchyla si´ ust. 4—6,

c) dodaje si´ ust. 7—12 w brzmieniu:

„7. Podatnicy, w roku podatkowym, w którym
rozpocz´li prowadzenie dzia∏alnoÊci gospo-
darczej, z zastrze˝eniem ust. 11, oraz mali po-
datnicy, mogà dokonywaç jednorazowo od-
pisów amortyzacyjnych od wartoÊci poczàt-
kowej Êrodków trwa∏ych zaliczonych do gru-

py 3—8 Klasyfikacji, z wy∏àczeniem samo-
chodów osobowych, w roku podatkowym,
w którym Êrodki te zosta∏y wprowadzone do
ewidencji Êrodków trwa∏ych oraz wartoÊci
niematerialnych i prawnych, do wysokoÊci
nieprzekraczajàcej w roku podatkowym rów-
nowartoÊci kwoty 50 000 euro ∏àcznej warto-
Êci tych odpisów amortyzacyjnych.

8. Podatnicy mogà dokonywaç odpisów amor-
tyzacyjnych, o których mowa w ust. 7, nie
wczeÊniej ni˝ w miesiàcu, w którym Êrodki
trwa∏e zosta∏y wprowadzone do ewidencji
Êrodków trwa∏ych oraz wartoÊci niematerial-
nych i prawnych, lub stosowaç zasady okre-
Êlone w art. 22h ust. 4. Od nast´pnego roku
podatkowego podatnicy dokonujà odpisów
amortyzacyjnych zgodnie z ust. 1 lub art. 22i;
suma odpisów amortyzacyjnych, w tym do-
konanych w pierwszym roku podatkowym
oraz niezaliczonych do kosztów uzyskania
przychodów zgodnie z art. 22 ust. 1, nie mo-
˝e przekroczyç wartoÊci poczàtkowej tych
Êrodków trwa∏ych.

9. Przy okreÊlaniu limitu, o którym mowa
w ust. 7, nie uwzgl´dnia si´ odpisów amor-
tyzacyjnych od nieprzekraczajàcej 3 500 z∏
wartoÊci poczàtkowej Êrodków trwa∏ych
oraz wartoÊci niematerialnych i prawnych,
o których mowa w art. 22f ust. 3.

10. Pomoc, o której mowa w ust. 7, stanowi po-
moc de minimis udzielanà w zakresie i na
zasadach okreÊlonych w bezpoÊrednio obo-
wiàzujàcych aktach prawa wspólnotowe-
go dotyczàcych pomocy w ramach zasady
de minimis.

11. Przepis ust. 7 nie ma zastosowania do podat-
nika rozpoczynajàcego prowadzenie dzia∏al-
noÊci gospodarczej, który w roku rozpocz´cia
tej dzia∏alnoÊci, a tak˝e w okresie dwóch lat,
liczàc od koƒca roku poprzedzajàcego rok jej
rozpocz´cia, prowadzi∏ dzia∏alnoÊç gospodar-
czà samodzielnie lub jako wspólnik spó∏ki nie-
majàcej osobowoÊci prawnej lub dzia∏alnoÊç
takà prowadzi∏ ma∏˝onek tej osoby, je˝eli mi´-
dzy ma∏˝onkami istnia∏a w tym czasie wspól-
noÊç majàtkowa.

12. Przeliczenia na z∏ote kwoty, o której mowa
w ust. 7, dokonuje si´ wed∏ug Êredniego
kursu euro og∏aszanego przez Narodowy
Bank Polski na pierwszy dzieƒ roboczy paê-
dziernika roku poprzedzajàcego rok podat-
kowy, w którym wystàpi∏o zdarzenie, o któ-
rym mowa w tym przepisie, w zaokràgleniu
do 1 000 z∏.”;

22) w art. 23: 

a) w ust. 1:

— pkt 23 otrzymuje brzmienie:
„23) kosztów reprezentacji, w szczególnoÊci

poniesionych na us∏ugi gastronomicz-
ne, zakup ˝ywnoÊci oraz napojów,
w tym alkoholowych,”,
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— pkt 56 otrzymuje brzmienie:

„56) wydatków i kosztów bezpoÊrednio sfi-
nansowanych z dochodów (przycho-
dów), o których mowa w art. 21 ust. 1
pkt 46, 47a, 47c, 47d, 116, 122 i 129,”,

— w pkt 59 przecinek zast´puje si´ kropkà
i uchyla si´ pkt 60,

b) uchyla si´ ust. 3a;

23) po art. 24b dodaje si´ art. 24c w brzmieniu:

„Art. 24c. 1. Ró˝nice kursowe zwi´kszajà odpo-
wiednio przychody jako dodatnie
ró˝nice kursowe albo koszty uzyska-
nia przychodów jako ujemne ró˝nice
kursowe w kwocie wynikajàcej z ró˝-
nicy mi´dzy wartoÊciami okreÊlony-
mi w ust. 2 i 3. 

2. Dodatnie ró˝nice kursowe powstajà,
je˝eli wartoÊç:

1) przychodu nale˝nego wyra˝one-
go w walucie obcej po przelicze-
niu na z∏ote wed∏ug kursu Êred-
niego og∏aszanego przez Narodo-
wy Bank Polski jest ni˝sza od war-
toÊci 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 Êredniego
og∏aszanego przez Narodowy
Bank Polski jest wy˝sza od warto-
Êci tego kosztu w dniu zap∏aty,
przeliczonej wed∏ug faktycznie za-
stosowanego kursu waluty z tego
dnia,

3) otrzymanych lub nabytych Êrod-
ków lub wartoÊci pieni´˝nych
w walucie obcej w dniu ich wp∏y-
wu jest ni˝sza od wartoÊci tych
Êrodków lub wartoÊci pieni´˝nych
w dniu zap∏aty lub innej formy
wyp∏ywu tych Êrodków lub warto-
Êci pieni´˝nych, wed∏ug faktycz-
nie zastosowanego kursu waluty
z tych dni, z zastrze˝eniem pkt 4
i 5, 

4) kredytu (po˝yczki) w walucie ob-
cej w dniu jego udzielenia jest ni˝-
sza od wartoÊci tego kredytu (po-
˝yczki) w dniu jego zwrotu, przeli-
czonej wed∏ug faktycznie zastoso-
wanego kursu waluty z tych dni,

5) kredytu (po˝yczki) w walucie ob-
cej w dniu jego otrzymania jest
wy˝sza od wartoÊci tego kredytu
(po˝yczki) w dniu jego sp∏aty,

przeliczonej wed∏ug faktycznie za-
stosowanego kursu waluty z tych
dni.

3. Ujemne ró˝nice kursowe powstajà,
je˝eli wartoÊç:

1) przychodu nale˝nego wyra˝one-
go w walucie obcej po przelicze-
niu na z∏ote wed∏ug kursu Êred-
niego og∏aszanego przez Narodo-
wy Bank Polski jest wy˝sza od
wartoÊci tego przychodu w dniu
jego otrzymania, przeliczonej we-
d∏ug faktycznie zastosowanego
kursu waluty z tego dnia,

2) poniesionego kosztu wyra˝onego
w walucie obcej po przeliczeniu
na z∏ote wed∏ug kursu Êredniego
og∏aszanego przez Narodowy
Bank Polski jest ni˝sza od wartoÊci
tego kosztu w dniu zap∏aty, przeli-
czonej wed∏ug faktycznie zastoso-
wanego kursu waluty z tego dnia,

3) otrzymanych lub nabytych Êrod-
ków lub wartoÊci pieni´˝nych
w walucie obcej w dniu ich wp∏y-
wu jest wy˝sza od wartoÊci tych
Êrodków lub wartoÊci pieni´˝nych
w dniu zap∏aty lub innej formy
wyp∏ywu tych Êrodków lub warto-
Êci pieni´˝nych, wed∏ug faktycz-
nie zastosowanego kursu waluty
z tych dni, z zastrze˝eniem pkt 4
i 5,

4) kredytu (po˝yczki) w walucie ob-
cej w dniu jego udzielenia jest
wy˝sza od wartoÊci tego kredytu
(po˝yczki) w dniu jego zwrotu,
przeliczonej wed∏ug faktycznie za-
stosowanego kursu waluty z tych
dni,

5) kredytu (po˝yczki) w walucie ob-
cej w dniu jego otrzymania jest
ni˝sza od wartoÊci tego kredytu
(po˝yczki) w dniu jego sp∏aty,
przeliczonej wed∏ug faktycznie za-
stosowanego kursu waluty z tych
dni.

4. Je˝eli przy obliczaniu wartoÊci ró˝nic
kursowych, o których mowa w ust. 2
i 3, nie jest mo˝liwe uwzgl´dnienie
faktycznie zastosowanego kursu wa-
luty w danym dniu, przyjmuje si´
kurs Êredni og∏aszany przez Narodo-
wy Bank Polski z ostatniego dnia ro-
boczego poprzedzajàcego ten dzieƒ.

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 po-
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mniejszona o 5 % wartoÊç kursu
Êredniego og∏aszanego przez Naro-
dowy Bank Polski z ostatniego dnia
roboczego poprzedzajàcego dzieƒ
faktycznie zastosowanego kursu wa-
luty, organ podatkowy mo˝e wezwaç
strony umowy do zmiany tej warto-
Êci lub wskazania przyczyn uzasad-
niajàcych zastosowanie kursu walu-
ty. W razie niedokonania zmiany
wartoÊci lub niewskazania przyczyn,
które uzasadniajà zastosowanie fak-
tycznego kursu waluty, organ podat-
kowy okreÊli ten kurs opierajàc si´
na kursach walut og∏aszanych przez
Narodowy Bank Polski.

6. Przez Êredni kurs og∏aszany przez
Narodowy Bank Polski, o którym
mowa w ust. 2 i 3, rozumie si´ kurs
z ostatniego dnia roboczego poprze-
dzajàcego dzieƒ uzyskania przycho-
du lub poniesienia kosztu.

7. Za koszt poniesiony, o którym mowa
w ust. 2 i 3, uwa˝a si´ koszt wynika-
jàcy z otrzymanej faktury (rachunku)
albo innego dowodu w przypadku
braku faktury (rachunku), a za dzieƒ
zap∏aty, o którym mowa w ust. 2 i 3,
dzieƒ uregulowania zobowiàzaƒ
w jakiejkolwiek formie, w tym w wy-
niku potràcenia wierzytelnoÊci.

8. Podatnicy wyznaczajà kolejnoÊç wy-
ceny Êrodków lub wartoÊci 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 ra-
chunkowoÊci, której nie mogà zmie-
niaç 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˝y-
czek).

10. Zasady ustalania ró˝nic kursowych
okreÊlone w ust. 1—9 stosujà podat-
nicy prowadzàcy dzia∏alnoÊç gospo-
darczà lub dzia∏y specjalne produkcji
rolnej.”;

24) w art. 25:

a) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:

„4a. W przypadku gdy podmiot krajowy doko-
nuje transakcji z podmiotem majàcym
miejsce zamieszkania, siedzib´ lub zarzàd
na terytorium lub w kraju wymienionym
w rozporzàdzeniu, o którym mowa
w art. 25a ust. 6, a warunki ustalone w ta-
kiej transakcji odbiegajà od warunków ja-
kie ustali∏yby mi´dzy sobà niezale˝ne pod-
mioty i w wyniku tego podmiot krajowy nie

wykazuje dochodów lub wykazuje docho-
dy w zani˝onej wysokoÊci — dochody pod-
miotu krajowego okreÊla si´ w drodze
oszacowania stosujàc metody wskazane
w ust. 2 i 3 lub stosuje si´ odpowiednio
art. 19.”,

b) po ust. 6 dodaje si´ ust. 6a w brzmieniu:

„6a. Przepisy ust. 1—3 stosuje si´ odpowiednio
przy okreÊlaniu cz´Êci dochodu u podatni-
ka, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, prowa-
dzàcego dzia∏alnoÊç poprzez po∏o˝ony na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagra-
niczny zak∏ad, podlegajàcej przypisaniu te-
mu zak∏adowi.”;

25) w art. 25a po ust. 5 dodaje si´ ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Przepisy ust. 1—5 stosuje si´ odpowiednio do
podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a,
prowadzàcych dzia∏alnoÊç poprzez po∏o˝ony
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za-
graniczny zak∏ad.”;

26) w art. 26:

a) w ust. 1:

— zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„Podstaw´ obliczenia podatku, z zastrze˝e-
niem art. 24 ust. 3, art. 29—30c oraz art. 30e,
stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9,
art. 24 ust. 1, 2, 4, 4a—4e, ust. 6 lub art. 24b
ust. 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwot:”,

— w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) potràconych w roku podatkowym przez
p∏atnika ze Êrodków podatnika, z tym ˝e
w przypadku podatnika osiàgajàcego
przychody okreÊlone w art. 12 ust. 6, tyl-
ko w cz´Êci obliczonej, w sposób okreÊlo-
ny w art. 33 ust. 4, od przychodu podle-
gajàcego opodatkowaniu”,

— pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) darowizn przekazanych na cele:

a) okreÊlone w art. 4 ustawy o dzia∏alno-
Êci po˝ytku publicznego, organiza-
cjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3
tej ustawy, lub równowa˝nym organi-
zacjom okreÊlonym w przepisach re-
gulujàcych dzia∏alnoÊç po˝ytku pu-
blicznego obowiàzujàcych w innym
ni˝ Rzeczpospolita Polska paƒstwie
cz∏onkowskim Unii Europejskiej lub in-
nym paƒstwie nale˝àcym do Europej-
skiego Obszaru Gospodarczego, pro-
wadzàcym dzia∏alnoÊç po˝ytku pu-
blicznego w sferze zadaƒ publicznych,
realizujàcym te cele, z zastrze˝eniem
ust. 6e,

b) kultu religijnego,

c) krwiodawstwa realizowanego przez
honorowych dawców krwi zgodnie
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z art. 6 ustawy z dnia 22 sierpnia
1997 r. o publicznej s∏u˝bie krwi (Dz. U.
Nr 106, poz. 681, z 1998 r. Nr 117,
poz. 756, z 2001 r. Nr 126, poz. 1382
oraz z 2003 r. Nr 223, poz. 2215), w wy-
sokoÊci ekwiwalentu pieni´˝nego za
pobranà krew okreÊlonego przepisami
wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2
tej ustawy

— w wysokoÊci dokonanej darowizny,
nie wi´cej jednak ni˝ kwoty stanowiàcej
6 % dochodu.”;

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Je˝eli przedmiotem darowizny sà towary
opodatkowane podatkiem od towarów
i us∏ug, za kwot´ darowizny uwa˝a si´
wartoÊç towaru wraz z podatkiem od towa-
rów i us∏ug ustalonym zgodnie z odr´bny-
mi przepisami. Przy okreÊlaniu wartoÊci
tych darowizn stosuje si´ odpowiednio
art. 19.”,

c) uchyla si´ ust. 6a,

d) po ust. 6d dodaje si´ ust. 6e w brzmieniu: 

„6e. Prawo do odliczenia darowizny, o której
mowa w ust. 1 pkt 9 lit. a), na rzecz organi-
zacji okreÊlonej w przepisach regulujàcych
dzia∏alnoÊç po˝ytku publicznego obowià-
zujàcych w innym ni˝ Rzeczpospolita Pol-
ska paƒstwie cz∏onkowskim Unii Europej-
skiej lub innym paƒstwie nale˝àcym do Eu-
ropejskiego Obszaru Gospodarczego, pro-
wadzàcej dzia∏alnoÊç po˝ytku publicznego
w sferze zadaƒ publicznych, przys∏uguje
podatnikowi pod warunkiem:

1) udokumentowania przez podatnika
oÊwiadczeniem tej organizacji, i˝ na
dzieƒ przekazania darowizny by∏a ona
równowa˝nà organizacjà do organizacji,
o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 usta-
wy o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego,
realizujàcà cele okreÊlone w art. 4 usta-
wy o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego

i prowadzàcà dzia∏alnoÊç po˝ytku pu-
blicznego w sferze zadaƒ publicznych
oraz

2) istnienia podstawy prawnej wynikajàcej
z umowy o unikaniu podwójnego opo-
datkowania, której stronà jest Rzeczpo-
spolita Polska, lub odr´bnych ustaw, do
uzyskania przez organ podatkowy infor-
macji podatkowych od organu podatko-
wego paƒstwa, na którego terytorium
organizacja posiada siedzib´.”,

e) w ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) pkt 9, odliczenie stosuje si´, je˝eli wysokoÊç
darowizny jest udokumentowana dowo-
dem wp∏aty na rachunek bankowy obdaro-
wanego, a w przypadku darowizny innej ni˝
pieni´˝na — dokumentem, z którego wyni-
ka wartoÊç tej darowizny, przy czym w przy-
padku dawców krwi w dokumencie tym nie
uwzgl´dnia si´ wartoÊci krwi, za którà daw-
ca otrzyma∏ ekwiwalent pieni´˝ny, oraz
oÊwiadczeniem obdarowanego o jej przyj´-
ciu.”,

f) ust. 13a otrzymuje brzmienie:

„13a. Wydatki na cele okreÊlone w ust. 1 podle-
gajà odliczeniu od dochodu, je˝eli nie zo-
sta∏y zaliczone do kosztów uzyskania
przychodów lub nie zosta∏y odliczone od
przychodu na podstawie ustawy o zry-
cza∏towanym podatku dochodowym lub
od dochodu na podstawie ustawy z dnia
24 sierpnia 2006 r. o podatku tona˝o-
wym.”;

27) uchyla si´ art. 26b; 

28) w art. 27:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podatek dochodowy, z zastrze˝eniem
art. 29—30e oraz art. 44 ust. 4, pobiera si´
od podstawy jego obliczenia wed∏ug nast´-
pujàcej skali:
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b) w ust. 9 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Je˝eli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1,
osiàga równie˝ dochody z tytu∏u dzia∏alnoÊci
wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej lub ze êróde∏ przychodów znajdujàcych
si´ poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
a umowa o unikaniu podwójnego opodatkowa-

nia nie stanowi o zastosowaniu metody okre-
Êlonej w ust. 8, lub z paƒstwem, w którym do-
chody sà osiàgane, Rzeczpospolita Polska nie
zawar∏a umowy o unikaniu podwójnego opo-
datkowania, dochody te ∏àczy si´ z dochodami
ze êróde∏ przychodów po∏o˝onych na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej.”,

Podstawa obliczenia podatku
w z∏otych

Podatek wynosi

ponad do

85 528 18 % minus kwota zmniejszajàca podatek 556 z∏ 02 gr

85 528 14 839 z∏ 02 gr + 32 % nadwy˝ki ponad 85 528 z∏ ”,



c) ust. 9a otrzymuje brzmienie:

„9a. W przypadku podatnika, o którym mowa
w art. 3 ust. 1, uzyskujàcego wy∏àcznie do-
chody z tytu∏u dzia∏alnoÊci wykonywanej
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
lub ze êróde∏ przychodów znajdujàcych si´
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
które nie sà zwolnione od podatku na pod-
stawie umów o unikaniu podwójnego opo-
datkowania lub z paƒstwem, w którym do-
chody sà osiàgane, Rzeczpospolita Polska
nie zawar∏a umowy o unikaniu podwójne-
go opodatkowania, zasady okreÊlone
w ust. 9 stosuje si´ odpowiednio.”;

29) uchyla si´ art. 27d i 27e;

30) dodaje si´ art. 27f w brzmieniu:

„Art. 27f. 1. Od podatku dochodowego, obliczone-
go zgodnie z art. 27, pomniejszonego
o kwot´ sk∏adki, o której mowa
w art. 27b, podatnik ma prawo odli-
czyç rocznie kwot´, obliczonà zgodnie
z ust. 2, je˝eli w roku podatkowym
wychowywa∏ w∏asne lub przysposo-
bione dzieci, o których mowa w art. 6
ust. 4. 

2. Odliczeniu podlega kwota stanowiàca
iloczyn liczby wychowywanych dzieci
i kwoty 120 z∏.

3. Odliczenie kwoty, o której mowa
w ust. 2, dotyczy ∏àcznie obojga rodzi-
ców, z zastrze˝eniem ust. 4. Kwot´ t´
odlicza si´ od podatku jednego z ro-
dziców lub od podatku obojga.

4. W przypadku rodziców, w stosunku do
których orzeczone zosta∏y rozwód al-
bo separacja, odliczenie przys∏uguje
jednemu z nich, u którego dzieci fak-
tycznie zamieszkujà, o ile spe∏nione sà
warunki okreÊlone w ust. 1.

5. Je˝eli przez cz´Êç roku podatkowego
dzieci faktycznie zamieszkujà u ka˝de-
go z rodziców, o których mowa
w ust. 4, odliczenie przys∏uguje ka˝-
demu z nich, o ile spe∏nione sà wa-
runki okreÊlone w ust. 1; w tym przy-
padku kwota odliczenia stanowi ilo-
czyn liczby miesi´cy pobytu dzieci
u rodzica i 1/12 kwoty, o której mowa
w ust. 2.”;

31) uchyla si´ art. 28;

32) w art. 29:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przepisy ust. 1 stosuje si´ z uwzgl´dnieniem
umów o unikaniu podwójnego opodatkowa-
nia, których stronà jest Rzeczpospolita Pol-
ska. Jednak˝e zastosowanie stawki podatku
wynikajàcej z w∏aÊciwej umowy o unikaniu

podwójnego opodatkowania lub niepobra-
nie (niezap∏acenie) podatku zgodnie z takà
umowà jest mo˝liwe pod warunkiem udo-
kumentowania dla celów podatkowych
miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym
od niego certyfikatem rezydencji.”,

b) dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Przepisów ust. 1 nie stosuje si´, je˝eli przy-
chody, o których mowa w ust. 1, sà uzyska-
ne przez podatnika, o którym mowa w art. 3
ust. 2a, prowadzàcego pozarolniczà dzia∏al-
noÊç gospodarczà poprzez po∏o˝ony na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagra-
niczny zak∏ad, pod warunkiem ˝e podatnik
posiada zaÊwiadczenie o istnieniu zagra-
nicznego zak∏adu, wydane przez w∏aÊciwy
organ podatkowy paƒstwa, w którym ma on
miejsce zamieszkania, albo przez w∏aÊciwy
organ podatkowy paƒstwa, w którym ten za-
graniczny zak∏ad jest po∏o˝ony.”;

33) w art. 30a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przepisy ust. 1 pkt 1—5 stosuje si´ z uwzgl´d-
nieniem umów o unikaniu podwójnego opo-
datkowania, których stronà jest Rzeczpospolita
Polska. Jednak˝e zastosowanie stawki podatku
wynikajàcej z w∏aÊciwej umowy o unikaniu po-
dwójnego opodatkowania lub niepobranie
(niezap∏acenie) podatku zgodnie z takà umowà
jest mo˝liwe pod warunkiem udokumentowa-
nia dla celów podatkowych miejsca zamieszka-
nia podatnika uzyskanym od niego certyfika-
tem rezydencji.”;

34) w art. 30b ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przepisy ust. 1 stosuje si´ z uwzgl´dnieniem
umów o unikaniu podwójnego opodatkowa-
nia, których stronà jest Rzeczpospolita Polska.
Jednak˝e zastosowanie stawki podatku wyni-
kajàcej z w∏aÊciwej umowy o unikaniu po-
dwójnego opodatkowania albo niezap∏acenie
podatku zgodnie z takà umowà jest mo˝liwe
pod warunkiem udokumentowania dla celów
podatkowych miejsca zamieszkania podatni-
ka uzyskanym od niego certyfikatem rezyden-
cji.”;

35) w art. 30c:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podatek dochodowy od dochodów z poza-
rolniczej dzia∏alnoÊci gospodarczej lub dzia-
∏ów specjalnych produkcji rolnej uzyska-
nych przez podatników, o których mowa
w art. 9a ust. 2 lub ust. 7, z zastrze˝eniem
art. 29, 30, 30d i art. 44 ust. 4, wynosi 19 %
podstawy obliczenia podatku.”,

b) w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Podstawà obliczenia podatku, o której mowa
w ust. 1, jest dochód ustalony zgodnie z art. 9
ust. 1, 2, 3, 3a i 5, art. 24 ust. 1, 2 i 4 zdanie
pierwsze lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25.”,
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c) ust. 4—6 otrzymujà brzmienie:

„4. Je˝eli podatnik, o którym mowa w art. 3
ust. 1, osiàga równie˝ dochody z tytu∏u dzia-
∏alnoÊci wykonywanej poza terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej lub ze êróde∏ przycho-
dów znajdujàcych si´ poza terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej, a dochody te nie sà
zwolnione od opodatkowania na podstawie
umowy o unikaniu podwójnego opodatko-
wania lub gdy z paƒstwem, w którym do-
chody sà osiàgane, Rzeczpospolita Polska
nie zawar∏a umowy o unikaniu podwójnego
opodatkowania, dochody te ∏àczy si´ z do-
chodami ze êróde∏ przychodów po∏o˝onych
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
W tym przypadku od podatku obliczonego
od ∏àcznej sumy dochodów odlicza si´ kwo-
t´ równà podatkowi dochodowemu zap∏a-
conemu w obcym paƒstwie. Odliczenie to
nie mo˝e jednak przekroczyç tej cz´Êci po-
datku obliczonego przed dokonaniem odli-
czenia, która proporcjonalnie przypada na
dochód uzyskany w obcym paƒstwie. Prze-
pisy art. 11 ust. 3 i 4 stosuje si´ odpowied-
nio.

5. W przypadku podatnika, o którym mowa
w art. 3 ust. 1, uzyskujàcego wy∏àcznie do-
chody z tytu∏u dzia∏alnoÊci wykonywanej
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
lub ze êróde∏ przychodów znajdujàcych si´
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
które nie sà zwolnione od podatku docho-
dowego na podstawie umowy o unikaniu
podwójnego opodatkowania, lub gdy z paƒ-
stwem, w którym dochody sà osiàgane,
Rzeczpospolita Polska nie zawar∏a umowy
o unikaniu podwójnego opodatkowania, za-
sad´ okreÊlonà w ust. 4 stosuje si´ odpo-
wiednio.

6. Dochodów z pozarolniczej dzia∏alnoÊci go-
spodarczej lub dzia∏ów specjalnych produk-
cji rolnej, opodatkowanych w sposób okre-
Êlony w ust. 1, nie ∏àczy si´ z dochodami
opodatkowanymi na zasadach okreÊlonych
w art. 27 oraz art. 30b i 30e.”;

36) po art. 30d dodaje si´ art. 30e w brzmieniu:

„Art. 30e. 1. Od dochodu z odp∏atnego zbycia nie-
ruchomoÊci i praw okreÊlonych
w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)—c) poda-
tek dochodowy wynosi 19 % podsta-
wy obliczenia podatku. 

2. Podstawà obliczenia podatku, o któ-
rej mowa w ust. 1, jest dochód stano-
wiàcy ró˝nic´ pomi´dzy przychodem
z odp∏atnego zbycia nieruchomoÊci
lub praw okreÊlonym zgodnie
z art. 19, a kosztami ustalonymi zgod-
nie z art. 22 ust. 6c i 6d, powi´kszonà
o sum´ odpisów amortyzacyjnych,
o których mowa w art. 22h ust. 1
pkt 1, dokonanych od zbywanych nie-
ruchomoÊci lub praw.

3. W przypadku odp∏atnego zbycia
w drodze zamiany nieruchomoÊci lub
praw okreÊlonych w art. 10 ust. 1
pkt 8 lit. a)—c) dochód ustala si´
u ka˝dej ze stron umowy na zasa-
dach, o których mowa w ust. 2.

4. Podatek jest p∏atny w terminie z∏o˝e-
nia zeznania, o którym mowa
w art. 45, za rok podatkowy, w którym
nastàpi∏o odp∏atne zbycie.

5. Dochodu z odp∏atnego zbycia nieru-
chomoÊci i praw majàtkowych okre-
Êlonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)—c)
nie ∏àczy si´ z dochodami (przycho-
dami) z innych êróde∏.

6. Przepisy ust. 1—4 nie majà zastoso-
wania, je˝eli:

1) budowa i sprzeda˝ budynków
mieszkalnych lub lokali mieszkal-
nych oraz sprzeda˝ gruntów i pra-
wa wieczystego u˝ytkowania
gruntów sà przedmiotem dzia∏al-
noÊci gospodarczej podatnika,

2) przychód ze sprzeda˝y nierucho-
moÊci i praw stanowi przychód
z dzia∏alnoÊci gospodarczej lub
z dzia∏ów specjalnych produkcji
rolnej w rozumieniu art. 14 ust. 2
pkt 1.”;

37) w art. 32:

a) ust. 1 i 1a otrzymujà brzmienie:

„1. Zaliczki, o których mowa w art. 31, za mie-
siàce od stycznia do grudnia, z zastrze˝e-
niem ust. 1a, wynoszà:

1) za miesiàce od poczàtku roku do miesià-
ca w∏àcznie, w którym dochód podatnika
uzyskany od poczàtku roku w tym zak∏a-
dzie pracy przekroczy∏ kwot´ stanowiàcà
górnà granic´ pierwszego przedzia∏u ska-
li — 18 % dochodu uzyskanego w danym
miesiàcu,

2) za miesiàce nast´pujàce po miesiàcu,
w którym dochód uzyskany od poczàtku
roku przekroczy∏ kwot´, o której mowa
w pkt 1 — 32 % dochodu uzyskanego
w danym miesiàcu.

1a. Je˝eli podatnik z∏o˝y p∏atnikowi oÊwiadcze-
nie, ˝e za dany rok zamierza opodatkowaç do-
chody ∏àcznie z ma∏˝onkiem bàdê na zasa-
dach okreÊlonych w art. 6 ust. 4, a za rok po-
datkowy przewidywane, okreÊlone w oÊwiad-
czeniu:

1) dochody podatnika nie przekroczà górnej
granicy pierwszego przedzia∏u skali, a od-
powiednio ma∏˝onek lub dziecko nie uzy-
skujà ˝adnych dochodów z wyjàtkiem
renty rodzinnej — zaliczki za wszystkie
miesiàce roku podatkowego wynoszà
18 % dochodu uzyskanego w danym
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miesiàcu i sà dodatkowo pomniejszane
za ka˝dy miesiàc o kwot´ stanowiàcà
1/12 kwoty zmniejszajàcej podatek, okre-
Êlonej w pierwszym przedziale skali po-
datkowej,

2) dochody podatnika przekroczà górnà gra-
nic´ pierwszego przedzia∏u skali, a odpo-
wiednio ma∏˝onek lub dziecko nie uzy-
skujà ˝adnych dochodów z wyjàtkiem
renty rodzinnej lub dochody ma∏˝onka
mieszczà si´ w ni˝szym przedziale skali,
zaliczki za wszystkie miesiàce roku podat-
kowego wynoszà 18 % dochodu uzyska-
nego w danym miesiàcu.”,

b) w ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) ten zak∏ad pracy jest w∏aÊciwy do stosowa-
nia tego zmniejszenia.”,

c) dodaje si´ ust. 6 w brzmieniu:

„6. Zak∏ad pracy nie pobiera zaliczek na podatek
dochodowy od dochodów uzyskanych przez
pracownika z pracy wykonywanej poza tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej, pod wa-
runkiem ˝e dochody te podlegajà lub b´dà
podlegaç opodatkowaniu poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. Na wniosek po-
datnika zak∏ad pracy pobiera zaliczki na po-
datek dochodowy, stosownie do przepisów
ust. 1—5, z uwzgl´dnieniem art. 27 ust. 9
i 9a.”;

38) w art. 33 w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje
brzmienie:

„Dla obliczenia zaliczek od wyp∏at z tytu∏u dniówek
obrachunkowych do opodatkowania przyjmuje si´
ich cz´Êç ustalonà w takim stosunku procento-
wym, w jakim pozostawa∏ w roku poprzedzajàcym
rok podatkowy udzia∏ dochodu zwolnionego od
podatku dochodowego od osób prawnych, na
podstawie art. 17 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 15 lu-
tego 1992 r. o podatku dochodowym od osób
prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z póên.
zm.4)), w ogólnej kwocie wyp∏at z tytu∏u dniówek
obrachunkowych, pomniejszonà o potràcone

przez p∏atnika w danym miesiàcu sk∏adki, o któ-
rych mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, obliczonych
od przychodu podlegajàcego opodatkowaniu.”;

39) w art. 34:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zaliczk´, o której mowa w ust. 1, od zasi∏-
ków z ubezpieczenia spo∏ecznego wyp∏aco-
nych bezpoÊrednio przez organ rentowy po-
biera si´, stosujàc najni˝szà stawk´ podat-
kowà okreÊlonà w skali, o której mowa
w art. 27 ust. 1.”,

b) w ust. 7 w pkt 2 kropk´ zast´puje si´ przecin-
kiem i dodaje si´ pkt 3 i 4 w brzmieniu:

„3) w stosunku do których, na podstawie prze-
pisów Ordynacji podatkowej, zwolniono or-
gan rentowy w ca∏oÊci lub w cz´Êci z obo-
wiàzku poboru zaliczek na podatek docho-
dowy,

4) którym nie pobierano zaliczek na podatek do-
chodowy stosownie do postanowieƒ umów
o unikaniu podwójnego opodatkowania.”,

c) w ust. 9: 

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) nie uzyska∏ w roku podatkowym innych
dochodów, z wyjàtkiem okreÊlonych
w art. 30—30c oraz art. 30e,”,

— uchyla si´ pkt 5,

— zdanie koƒcowe otrzymuje brzmienie:

„— podatek wynikajàcy z rozliczenia roczne-
go obni˝ony o kwot´ sk∏adki na ubezpiecze-
nie zdrowotne, o której mowa w art. 27b
ust. 1 pkt 2 i ust. 2, pobranej w roku podatko-
wym przez organ rentowy, oraz o kwot´ okre-
Êlonà w art. 27f ust. 2, je˝eli podatnik z∏o˝y
w terminie do dnia 10 stycznia roku nast´pu-
jàcego po roku podatkowym oÊwiadczenie,
na zasadach okreÊlonych w art. 37 ust. 1a
pkt 4 lit. b), jest podatkiem nale˝nym od po-
datnika za dany rok, chyba ˝e naczelnik urz´-
du skarbowego wyda decyzj´ okreÊlajàcà
wysokoÊç zobowiàzania podatkowego w in-
nej wysokoÊci.”,

d) w ust. 12 ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie:

„Zwrócone nadp∏aty w gotówce p∏atnik potràca
z kwot pobranych zaliczek przekazywanych
urz´dom skarbowym, wykazujàc je w deklaracji,
o której mowa w art. 38 ust. 1a.”;

40) w art. 35:

a) w ust. 1 zdanie koƒcowe otrzymuje brzmienie:
„— pomniejszonych o potràcone przez p∏atnika
w danym miesiàcu sk∏adki, o których mowa
w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b).”,

b) ust. 4—6 otrzymujà brzmienie:
„4. Zaliczk´ obliczonà w sposób okreÊlony

w ust. 3 zmniejsza si´ o kwot´, o której mo-
wa w art. 32 ust. 3, je˝eli zaliczk´ pobierajà
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p∏atnicy okreÊleni w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 7,
a podatnik przed pierwszà wyp∏atà nale˝no-
Êci w roku podatkowym lub przed up∏ywem
miesiàca, w którym zaczà∏ osiàgaç takie do-
chody, z∏o˝y p∏atnikowi oÊwiadczenie we-
d∏ug ustalonego wzoru, ˝e nie osiàga rów-
noczeÊnie innych dochodów, z wyjàtkiem
okreÊlonych w art. 30—30c oraz art. 30e.

5. Zaliczk´ od przychodów, o których mowa
w ust. 1 pkt 3 i 3a, pobiera si´, stosujàc naj-
ni˝szà stawk´ podatkowà okreÊlonà w skali,
o której mowa w art. 27 ust. 1, pomniejszo-
nà o kwot´, o której mowa w art. 32 ust. 3.

6. Zaliczk´ od przychodów, o których mowa
w ust. 1 pkt 5 i 6, pobiera si´, stosujàc naj-
ni˝szà stawk´ podatkowà okreÊlonà w skali,
o której mowa w art. 27 ust. 1.”;

41) w art. 35a:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Osoba prowadzàca gospodarstwo domowe,
która zawar∏a umow´ aktywizacyjnà na pod-
stawie przepisów o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy, jest obowiàzana,
jako p∏atnik, do poboru miesi´cznej zaliczki
na podatek dochodowy, stosujàc do wyp∏a-
canej nale˝noÊci wynikajàcej z umowy akty-
wizacyjnej najni˝szà stawk´ podatkowà
okreÊlonà w skali, o której mowa w art. 27
ust. 1.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Kwoty pobranych zaliczek na podatek p∏at-
nik przekazuje w terminie do dnia 20 miesià-
ca nast´pujàcego po miesiàcu, w którym
pobrano zaliczki, na rachunek urz´du skar-
bowego, którym kieruje naczelnik urz´du
skarbowego w∏aÊciwy wed∏ug miejsca za-
mieszkania p∏atnika.”,

c) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a i 4b w brzmieniu:

„4a. W terminie do koƒca stycznia roku nast´-
pujàcego po roku podatkowym p∏atnik jest
obowiàzany przes∏aç do urz´du skarbowe-
go, którym kieruje naczelnik urz´du skar-
bowego w∏aÊciwy wed∏ug miejsca za-
mieszkania p∏atnika, rocznà deklaracj´, we-
d∏ug ustalonego wzoru.

4b. W razie zaprzestania przez p∏atnika poboru
zaliczek, o których mowa w ust. 1, przed
koƒcem stycznia roku nast´pujàcego po
roku podatkowym deklaracj´, o której mo-
wa w ust. 4a, p∏atnik przekazuje w terminie
do dnia ustania obowiàzku poboru tych za-
liczek.”,

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W terminie do koƒca lutego roku nast´pujà-
cego po roku podatkowym p∏atnik jest obo-
wiàzany przes∏aç podatnikowi oraz do urz´-
du skarbowego, którym kieruje naczelnik
urz´du skarbowego w∏aÊciwy wed∏ug miej-
sca zamieszkania podatnika, a w przypadku

podatników, o których mowa w art. 3
ust. 2a, do urz´du skarbowego, którym kie-
ruje naczelnik urz´du skarbowego w∏aÊciwy
w sprawach opodatkowania osób zagranicz-
nych — imiennà informacj´, sporzàdzonà
wed∏ug ustalonego wzoru.”,

e) uchyla si´ ust. 6;

42) w art. 37: 

a) w ust. 1: 

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) poza dochodami uzyskanymi od p∏atnika
nie uzyska∏ innych dochodów, z wyjàtkiem
dochodów okreÊlonych w art. 30—30c
oraz art. 30e,”,

— uchyla si´ pkt 4,

b) w ust. 1a:

— pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) odlicza od dochodu potràcone w ciàgu
roku sk∏adki na ubezpieczenia spo∏eczne,
o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2
lit. b),”,

— pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) odlicza od podatku:

a) kwot´ sk∏adki na ubezpieczenie zdro-
wotne, o której mowa w art. 27b ust. 1
pkt 2 i ust. 2, pobranej w roku podat-
kowym,

b) na wniosek podatnika kwot´, o której
mowa w art. 27f, je˝eli podatnik w ter-
minie, o którym mowa w ust. 1, z∏o˝y
oÊwiadczenie, w którym:

— stwierdzi, ˝e spe∏nia warunki okre-
Êlone w art. 27f,

— wska˝e liczb´ dzieci, na które przy-
s∏uguje odliczenie,

— wska˝e kwot´ odliczenia, obliczonà
zgodnie z art. 27f ust. 2—5,”,

c) w ust. 4 ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie:

„Zwrócone nadp∏aty w gotówce p∏atnik potrà-
ca z kwot pobranych zaliczek przekazywanych
urz´dom skarbowym, wykazujàc je w deklaracji,
o której mowa w art. 38 ust. 1a.”;

43) w art. 38:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. P∏atnicy, o których mowa w art. 31 i 33—35,
przekazujà, z zastrze˝eniem ust. 2 i 2a, kwo-
ty pobranych zaliczek na podatek w terminie
do dnia 20 miesiàca nast´pujàcego po mie-
siàcu, w którym pobrano zaliczki, na rachu-
nek urz´du skarbowego, którym kieruje na-
czelnik urz´du skarbowego w∏aÊciwy we-
d∏ug miejsca zamieszkania p∏atnika, a je˝eli
p∏atnik nie jest osobà fizycznà, wed∏ug sie-
dziby bàdê miejsca prowadzenia dzia∏alno-
Êci, gdy p∏atnik nie posiada siedziby. Je˝eli
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mi´dzy kwotà potràconego podatku a kwotà
wp∏aconego podatku wyst´puje ró˝nica, na-
le˝y jà wyjaÊniç w deklaracji, o której mowa
w ust. 1a.”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. W terminie do koƒca stycznia roku nast´-
pujàcego po roku podatkowym p∏atnicy,
o których mowa w art. 31 i 33—35, sà obo-
wiàzani przes∏aç do urz´du skarbowego,
którym kieruje naczelnik urz´du skarbowe-
go w∏aÊciwy wed∏ug miejsca zamieszkania
p∏atnika, a je˝eli p∏atnik nie jest osobà fi-
zycznà, wed∏ug siedziby bàdê miejsca pro-
wadzenia dzia∏alnoÊci, gdy p∏atnik nie po-
siada siedziby, rocznà deklaracj´, wed∏ug
ustalonego wzoru.

1b. W razie zaprzestania przez p∏atników,
o których mowa w art. 31 i 33—35, prowa-
dzenia dzia∏alnoÊci przed koƒcem stycznia
roku nast´pujàcego po roku podatkowym
deklaracj´, o której mowa w ust. 1a, p∏atnik
przekazuje w terminie do dnia zaprzestania
tej dzia∏alnoÊci.”;

44) w art. 41:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Osoby fizyczne prowadzàce dzia∏alnoÊç go-
spodarczà, osoby prawne i ich jednostki or-
ganizacyjne oraz jednostki organizacyjne
niemajàce osobowoÊci prawnej, które doko-
nujà Êwiadczeƒ z tytu∏u dzia∏alnoÊci, o której
mowa w art. 13 pkt 2 i 4—9 oraz art. 18, oso-
bom okreÊlonym w art. 3 ust. 1, sà obowià-
zane jako p∏atnicy pobieraç, z zastrze˝eniem
ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, sto-
sujàc do dokonywanego Êwiadczenia, po-
mniejszonego o miesi´czne koszty uzyska-
nia przychodów w wysokoÊci okreÊlonej
w art. 22 ust. 9 oraz o potràcone przez p∏at-
nika w danym miesiàcu sk∏adki, o których
mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), najni˝szà
stawk´ podatkowà okreÊlonà w skali, o któ-
rej mowa w art. 27 ust. 1.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. P∏atnicy nie sà obowiàzani do poboru zali-
czek od nale˝noÊci z tytu∏ów, o których mo-
wa w art. 13 pkt 2 i 8, je˝eli podatnik z∏o˝y
oÊwiadczenie, ˝e wykonywane przez niego
us∏ugi wchodzà w zakres prowadzonej dzia-
∏alnoÊci gospodarczej, o której mowa
w art. 10 ust. 1 pkt 3.”,

c) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a i 2b w brzmieniu:
„2a. P∏atnicy nie sà obowiàzani do poboru zry-

cza∏towanego podatku dochodowego od
nale˝noÊci, o których mowa w art. 29, pod
warunkiem udokumentowania miejsca za-
mieszkania podatnika, o którym mowa
w art. 3 ust. 2a, prowadzàcego dzia∏alnoÊç
gospodarczà poprzez po∏o˝ony na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny
zak∏ad, uzyskanym od niego certyfikatem

rezydencji oraz uzyskania pisemnego
oÊwiadczenia, ˝e nale˝noÊci te zwiàzane sà
z dzia∏alnoÊcià tego zak∏adu; przepis art. 42
ust. 6 stosuje si´ odpowiednio.

2b. OÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 2a,
powinno zawieraç dane identyfikacyjne po-
datnika prowadzàcego dzia∏alnoÊç poprzez
po∏o˝ony na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zagraniczny zak∏ad, a w szczegól-
noÊci pe∏nà nazw´, adres i numer identyfi-
kacji podatkowej podatnika oraz adres za-
granicznego zak∏adu podatnika.”;

d) w ust. 7:

— w pkt 2 na koƒcu dodaje si´ przecinek oraz
dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:

„3) Êwiadczeƒ, o których mowa w art. 13
pkt 2 i 4—9 oraz w art. 18”,

— zdanie koƒcowe otrzymuje brzmienie:

„— nie sà pieniàdze, podatnik jest obowiàza-
ny wp∏aciç p∏atnikowi kwot´ zaliczki lub na-
le˝nego zrycza∏towanego podatku przed udo-
st´pnieniem wygranej (nagrody) lub Êwiad-
czenia.”;

45) art. 41a otrzymuje brzmienie:

„Art. 41a. P∏atnicy, o których mowa w art. 31,
art. 33—35 i art. 41 ust. 1, na wniosek
podatnika obliczajà i pobierajà w ciàgu
roku zaliczki na podatek dochodowy,
stosujàc zamiast najni˝szej stawki okre-
Êlonej w skali, o której mowa w art. 27
ust. 1, wy˝szà stawk´ podatkowà okre-
Êlonà w tej skali.”;

46) w art. 42:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. P∏atnicy, o których mowa w art. 41, przekazu-
jà kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz
kwoty zrycza∏towanego podatku w terminie
do dnia 20 miesiàca nast´pujàcego po mie-
siàcu, w którym pobrano zaliczki (podatek) —
na rachunek urz´du skarbowego, którym kie-
ruje naczelnik urz´du skarbowego w∏aÊciwy
wed∏ug miejsca zamieszkania p∏atnika, a je-
˝eli p∏atnik nie jest osobà fizycznà, wed∏ug
siedziby bàdê miejsca prowadzenia dzia∏al-
noÊci, gdy p∏atnik nie posiada siedziby.”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W terminie do koƒca stycznia roku nast´-
pujàcego po roku podatkowym p∏atnicy,
o których mowa w art. 41, sà obowiàzani
przes∏aç do urz´du skarbowego, którym
kieruje naczelnik urz´du skarbowego w∏a-
Êciwy wed∏ug miejsca zamieszkania p∏atni-
ka, a je˝eli p∏atnik nie jest osobà fizycznà,
wed∏ug siedziby bàdê miejsca prowadze-
nia dzia∏alnoÊci, gdy p∏atnik nie posiada
siedziby, roczne deklaracje, wed∏ug ustalo-
nego wzoru. Przepis art. 38 ust. 1b stosuje
si´ odpowiednio.”,
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c) w ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1) w art. 3 ust. 1, oraz urz´dom skarbowym,
którymi kierujà naczelnicy urz´dów skarbo-
wych w∏aÊciwi wed∏ug miejsca zamieszkania
podatnika — imienne informacje o wysoko-
Êci dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 1,
sporzàdzone wed∏ug ustalonego wzoru,

2) w art. 3 ust. 2a, oraz urz´dom skarbowym,
którymi kierujà naczelnicy urz´dów skarbo-
wych w∏aÊciwi w sprawach opodatkowania
osób zagranicznych — imienne informacje
sporzàdzone wed∏ug ustalonego wzoru,
równie˝ gdy p∏atnik w roku podatkowym
sporzàdza∏ i przekazywa∏ informacje w try-
bie przewidzianym w ust. 4.”;

47) w art. 42c w ust. 1 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmie-
nie:

„a) w innym ni˝ Rzeczpospolita Polska paƒstwie
cz∏onkowskim Unii Europejskiej, lub”;

48) w art. 42e:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku gdy za zak∏ad pracy wyp∏aty
Êwiadczeƒ okreÊlonych w art. 12 dokonuje
komornik sàdowy lub podmiot nieb´dàcy
nast´pcà prawnym zak∏adu pracy, przejmu-
jàcy jego zobowiàzania wynikajàce ze sto-
sunku s∏u˝bowego, stosunku pracy, pracy
nak∏adczej oraz spó∏dzielczego stosunku
pracy, jest on obowiàzany, jako p∏atnik, do
poboru zaliczki na podatek, stosujàc do wy-
p∏acanych Êwiadczeƒ najni˝szà stawk´ po-
datkowà okreÊlonà w skali, o której mowa
w art. 27 ust. 1.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Kwoty pobranych zaliczek na podatek p∏at-
nik przekazuje w terminie do dnia 20 miesià-
ca nast´pujàcego po miesiàcu, w którym
pobrano zaliczki — na rachunek urz´du skar-
bowego, którym kieruje naczelnik urz´du
skarbowego w∏aÊciwy wed∏ug miejsca za-
mieszkania p∏atnika, a je˝eli p∏atnik nie jest
osobà fizycznà, wed∏ug siedziby bàdê miej-
sca prowadzenia dzia∏alnoÊci, gdy p∏atnik
nie posiada siedziby.”,

c) dodaje si´ ust. 5 i 6 w brzmieniu:
„5. W terminie do koƒca stycznia roku nast´pu-

jàcego po roku podatkowym p∏atnik jest
obowiàzany przes∏aç do urz´du skarbowe-
go, którym kieruje naczelnik urz´du skarbo-
wego w∏aÊciwy wed∏ug miejsca zamieszka-
nia p∏atnika, a je˝eli p∏atnik nie jest osobà fi-
zycznà, wed∏ug siedziby bàdê miejsca pro-
wadzenia dzia∏alnoÊci, gdy p∏atnik nie posia-
da siedziby, rocznà deklaracj´, wed∏ug usta-
lonego wzoru. Przepis art. 38 ust. 1b stosuje
si´ odpowiednio.

6. W terminie do koƒca lutego roku nast´pujà-
cego po roku podatkowym p∏atnik jest obo-
wiàzany przekazaç podatnikowi i do urz´du

skarbowego, którym kieruje naczelnik urz´-
du skarbowego w∏aÊciwy wed∏ug miejsca
zamieszkania podatnika, a w przypadku po-
datnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, do
urz´du skarbowego, którym kieruje naczel-
nik urz´du skarbowego w∏aÊciwy w spra-
wach opodatkowania osób zagranicznych
— imienne informacje sporzàdzone wed∏ug
ustalonego wzoru.”;

49) w art. 44:

a) w ust. 1 zdanie koƒcowe otrzymuje brzmienie:

„— sà obowiàzani bez wezwania wp∏acaç w cià-
gu roku podatkowego zaliczki na podatek do-
chodowy wed∏ug zasad okreÊlonych w ust. 3,
z zastrze˝eniem ust. 3f—3h.”,

b) po ust. 1a dodaje si´ ust. 1b w brzmieniu:

„1b. Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 2a,
uzyskujàcy przychody okreÊlone w art. 29
bez poÊrednictwa p∏atników, sà obowiàza-
ni bez wezwania wp∏acaç zrycza∏towany
podatek dochodowy na zasadach, o któ-
rych mowa w art. 29, za miesiàce, w któ-
rych uzyskali ten przychód, w terminie do
dnia 20 nast´pnego miesiàca za miesiàc
poprzedni.”,

c) ust. 3a otrzymuje brzmienie:

„3a. Podatnicy uzyskujàcy dochody, o których
mowa w ust. 1a, sà obowiàzani w terminie
do 20 dnia miesiàca nast´pujàcego po
miesiàcu, w którym dochód by∏ uzyskany,
a za grudzieƒ — w terminie z∏o˝enia zezna-
nia podatkowego, wp∏acaç zaliczki mie-
si´czne, stosujàc do uzyskanego dochodu
najni˝szà stawk´ podatkowà okreÊlonà
w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. Za
dochód, o którym mowa w zdaniu pierw-
szym, uwa˝a si´ uzyskane w ciàgu miesià-
ca przychody po odliczeniu miesi´cznych
kosztów uzyskania w wysokoÊci okreÊlonej
w art. 22 ust. 2 lub 9 oraz zap∏aconych
w danym miesiàcu sk∏adek, o których mo-
wa w art. 26 ust. 1 pkt 2. Przy obliczaniu za-
liczki podatnik mo˝e stosowaç wy˝szà
stawk´ podatkowà okreÊlonà w skali, o któ-
rej mowa w art. 27 ust. 1.”,

d) ust. 3e otrzymuje brzmienie:

„3e. Przepisy ust. 1a i 7 stosuje si´ z uwzgl´d-
nieniem umów o unikaniu podwójnego
opodatkowania, których stronà jest Rzecz-
pospolita Polska. Przepisy art. 27 ust. 9 i 9a
stosuje si´ odpowiednio.”,

e) po ust. 3f dodaje si´ ust. 3g—3i w brzmieniu:

„3g. Podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1,
b´dàcy ma∏ymi podatnikami oraz podatni-
cy rozpoczynajàcy prowadzenie dzia∏alno-
Êci gospodarczej, o których mowa
w art. 22k ust. 11, mogà wp∏acaç zaliczki
kwartalne. WysokoÊç zaliczek za pierwszy,
drugi i trzeci kwarta∏ roku podatkowego,
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z zastrze˝eniem ust. 3h, ustala si´ w nast´-
pujàcy sposób:

1) obowiàzek wp∏acania zaliczki powstaje,
poczynajàc od kwarta∏u, w którym do-
chody przekroczy∏y kwot´ powodujàcà
obowiàzek zap∏acenia podatku,

2) zaliczk´ za ten kwarta∏ stanowi podatek
obliczony od dochodu wed∏ug zasad
okreÊlonych w art. 26, 27 i 27b,

3) zaliczk´ za kolejne kwarta∏y ustala si´
w wysokoÊci ró˝nicy pomi´dzy podat-
kiem nale˝nym od dochodu osiàgni´te-
go od poczàtku roku a sumà zaliczek za
poprzednie kwarta∏y.

3h. Podatnicy, o których mowa w ust. 3f, b´dà-
cy ma∏ymi podatnikami oraz podatnicy
rozpoczynajàcy prowadzenie dzia∏alnoÊci
gospodarczej mogà wp∏acaç na rachunek
urz´du skarbowego, którym kieruje w∏aÊci-
wy naczelnik urz´du skarbowego, zaliczki
kwartalne w wysokoÊci ró˝nicy mi´dzy po-
datkiem nale˝nym od dochodu osiàgni´te-
go od poczàtku roku, obliczonym zgodnie
z art. 30c, a sumà nale˝nych zaliczek za po-
przednie kwarta∏y, z uwzgl´dnieniem
art. 27b. Przepis art. 22k ust. 11 stosuje si´
odpowiednio.

3i. Mali podatnicy, którzy wybrali kwartalny
sposób wp∏acania zaliczek, sà obowiàzani
do dnia 20 lutego roku podatkowego za-
wiadomiç w∏aÊciwego naczelnika urz´du
skarbowego o wyborze tego sposobu
wp∏acania zaliczek. Podatnicy, którzy roz-
poczynajà prowadzenie dzia∏alnoÊci
w trakcie roku podatkowego, sk∏adajà za-
wiadomienie w terminie do dnia poprze-
dzajàcego dzieƒ rozpocz´cia tej dzia∏alno-
Êci, nie póêniej jednak ni˝ w dniu uzyskania
pierwszego przychodu. Zawiadomienie
dotyczy równie˝ lat nast´pnych, chyba ˝e
podatnik, w terminie do dnia 20 lutego ro-
ku podatkowego, zawiadomi w formie pi-
semnej w∏aÊciwego naczelnika urz´du
skarbowego o rezygnacji z kwartalnego
sposobu wp∏acania zaliczek.”,

f) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Podatek od dochodu, o którym mowa
w art. 24 ust. 3, ustala si´ w formie rycza∏tu
w wysokoÊci 10 % tego dochodu. Podatek
jest p∏atny w terminie p∏atnoÊci zaliczki za
ostatni miesiàc prowadzenia dzia∏alnoÊci,
a w przypadku podatników, którzy wybrali
kwartalny sposób wp∏acania zaliczek —
w terminie p∏atnoÊci zaliczki za ostatni kwar-
ta∏ prowadzenia dzia∏alnoÊci. W tym przy-
padku podatnik jest obowiàzany w terminie
p∏atnoÊci tego podatku z∏o˝yç w urz´dzie
skarbowym spis pozosta∏ych na dzieƒ likwi-
dacji towarów handlowych, materia∏ów (su-
rowców) podstawowych i pomocniczych,
pó∏wyrobów, wyrobów gotowych, braków
i odpadków oraz rzeczowych sk∏adników

majàtku zwiàzanego z wykonywanà dzia∏al-
noÊcià, w tym tak˝e dzie∏ sztuki, eksponatów
muzealnych i aparatury audiowizualnej, nie-
b´dàcych Êrodkami trwa∏ymi, wycenionych
wed∏ug cen zakupu, je˝eli wydatki na ich na-
bycie zosta∏y zaliczone do kosztów uzyska-
nia przychodów.”,

g) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Zaliczki miesi´czne od dochodów wymie-
nionych w ust. 1, za okres od stycznia do li-
stopada, uiszcza si´ w terminie do dnia 20
ka˝dego miesiàca za miesiàc poprzedni. Za-
liczk´ za grudzieƒ, w wysokoÊci zaliczki na-
le˝nej za listopad, uiszcza si´ w terminie do
dnia 20 grudnia roku podatkowego. Zaliczki
kwartalne za okres od pierwszego do trze-
ciego kwarta∏u roku podatkowego podatni-
cy uiszczajà w terminie do dnia 20 ka˝dego
miesiàca nast´pujàcego po kwartale, za któ-
ry wp∏acana jest zaliczka. Zaliczka za ostatni
kwarta∏ jest uiszczana w wysokoÊci zaliczki
za kwarta∏ poprzedni, w terminie do dnia
20 grudnia.”,

h) w ust. 6b zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„Podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mo-
gà wp∏acaç zaliczki miesi´czne w danym roku
podatkowym w uproszczonej formie w wysoko-
Êci 1/12 kwoty obliczonej, z zastrze˝eniem
ust. 6h i 6i, przy zastosowaniu skali podatkowej
obowiàzujàcej w danym roku podatkowym
okreÊlonej w art. 27 ust. 1, od dochodu z poza-
rolniczej dzia∏alnoÊci gospodarczej wykazanego
w zeznaniu o wysokoÊci osiàgni´tego dochodu
(poniesionej straty), o którym mowa w art. 45
ust. 1, lub w zeznaniu o wysokoÊci osiàgni´tego
dochodu (poniesionej straty) z pozarolniczej
dzia∏alnoÊci gospodarczej lub dzia∏ów specjal-
nych produkcji rolnej, opodatkowanych na za-
sadach okreÊlonych w art. 30c, o którym mowa
w art. 45 ust. 1a pkt 2, z∏o˝onym:”;

i) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1,
czasowo przebywajàcy za granicà, którzy
osiàgajà dochody ze êróde∏ przychodów po-
∏o˝onych poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, sà obowiàzani w terminie do dnia
20 miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu,
w którym wrócili do kraju, wp∏aciç zaliczk´
na podatek dochodowy stosujàc do uzyska-
nego dochodu najni˝szà stawk´ podatkowà
okreÊlonà w skali, o której mowa w art. 27
ust. 1.”,

j) w ust. 7i pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w roku podatkowym, w którym korzystajà
z tego zwolnienia — sà obowiàzani do wp∏a-
cenia nale˝nych zaliczek od dochodu osià-
gni´tego od poczàtku roku, w terminie do
20 dnia miesiàca nast´pujàcego po miesià-
cu, w którym utracili prawo do zwolnienia;
w tym przypadku nie nalicza si´ odsetek za
zw∏ok´ od zaleg∏oÊci z tytu∏u tych zaliczek,”;
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50) w art. 45:

a) w ust. 1a pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) pozarolniczej dzia∏alnoÊci gospodarczej lub
dzia∏ów specjalnych produkcji rolnej, opo-
datkowanych na zasadach okreÊlonych
w art. 30c.”,

b) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) opodatkowanych zgodnie z art. 29—30a,”,

c) w ust. 3a:

— pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) odliczonej darowizny,”,

— uchyla si´ pkt 3 i 4,

— dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu:

„5) zap∏aconego za granicà i odliczonego po-
datku”,

— zdanie koƒcowe otrzymuje brzmienie:

„— w zeznaniu podatkowym, o którym mo-
wa w ust. 1 lub ust. 1a pkt 2, sk∏adanym za
rok podatkowy, w którym wystàpi∏y te oko-
licznoÊci, podatnik jest obowiàzany doliczyç
odpowiednio do dochodu lub podatku, obli-
czonego zgodnie z art. 27 albo art. 30c, kwo-
ty uprzednio odliczone.”,

d) ust. 3b otrzymuje brzmienie: 

„3b. W zeznaniu, o którym mowa w ust. 1 lub
ust. 1a, wykazuje si´ nale˝ny podatek do-
chodowy, o którym mowa w art. 29—30a
i 30e, je˝eli podatek ten nie zosta∏ pobrany
przez p∏atnika.”,

e) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ró˝nic´ mi´dzy podatkiem nale˝nym wyni-
kajàcym z zeznania, o którym mowa
w ust. 1, a sumà nale˝nych za dany rok zali-
czek, w tym równie˝ sumà zaliczek pobra-
nych przez p∏atników,”,

f) po ust. 5b dodaje si´ ust. 5c—5g w brzmieniu:

„5c. Naczelnik urz´du skarbowego, na wniosek
podatnika, przekazuje na rzecz jednej orga-
nizacji po˝ytku publicznego dzia∏ajàcej na
podstawie ustawy o dzia∏alnoÊci po˝ytku
publicznego, zwanej dalej „organizacjà po-
˝ytku publicznego”, wybranej przez podat-
nika z wykazu, o którym mowa w ust. 5g,
kwot´ w wysokoÊci nieprzekraczajàcej 
1 % podatku nale˝nego wynikajàcego z ze-
znania podatkowego, po zaokràgleniu do
pe∏nych dziesiàtek groszy w dó∏. 

5d. Wskazanie w zeznaniu podatkowym orga-
nizacji po˝ytku publicznego, o której mowa
w ust. 5g, poprzez podanie jej nazwy i nu-
meru wpisu do Krajowego Rejestru Sàdo-
wego, traktuje si´ na równi ze z∏o˝eniem
wniosku, o którym mowa w ust. 5c.

5e. Przekazania kwoty, o której mowa
w ust. 5c, na rachunek bankowy organiza-
cji po˝ytku publicznego — po pomniejsze-

niu o koszty przelewu bankowego — doko-
nuje naczelnik urz´du skarbowego w∏aÊci-
wy miejscowo dla z∏o˝enia zeznania podat-
kowego, w terminie trzech miesi´cy od
up∏ywu terminu dla z∏o˝enia zeznania po-
datkowego, z zastrze˝eniem ust. 5f.

5f. Przekazanie kwoty, o której mowa
w ust. 5c, nast´puje pod warunkiem, ˝e ze-
znanie podatkowe zostanie z∏o˝one przed
up∏ywem terminu okreÊlonego dla z∏o˝e-
nia tego zeznania.

5g. W terminie do koƒca roku podatkowego
minister w∏aÊciwy do spraw zabezpiecze-
nia spo∏ecznego, w porozumieniu z Mini-
strem SprawiedliwoÊci, og∏asza, w drodze
obwieszczenia, w Dzienniku Urz´dowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”
wykaz organizacji majàcych status organi-
zacji po˝ytku publicznego na dzieƒ 30 listo-
pada roku podatkowego; w wykazie tym
nie uwzgl´dnia si´ organizacji prowadzà-
cych dzia∏alnoÊç gospodarczà polegajàcà
na wytwarzaniu wyrobów przemys∏u elek-
tronicznego, paliwowego, tytoniowego,
spirytusowego, winiarskiego, piwowar-
skiego, a tak˝e pozosta∏ych wyrobów alko-
holowych o zawartoÊci alkoholu powy˝ej
1,5 %, oraz wyrobów z metali szlachet-
nych albo z udzia∏em tych metali, lub han-
dlu tymi wyrobami.”;

51) w art. 45b pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) deklaracji i informacji, o których mowa
w art. 35 ust. 10, art. 35a ust. 4a i 5, art. 38
ust. 1a, art. 39 ust. 1 i 3, art. 42 ust. 1a i 2,
art. 42a, art. 42e ust. 5 i 6 oraz art. 43 ust. 1,”.

Art. 2. W ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zry-
cza∏towanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiàganych przez osoby fizyczne (Dz. U.
Nr 144, poz. 930, z póên. zm.5)) wprowadza si´ nast´-
pujàce zmiany:

1) w art. 6:

a) po ust. 1b dodaje si´ ust. 1c w brzmieniu:

„1c. Do przychodów, o których mowa w ust. 1,
z tytu∏u ró˝nic kursowych stosuje si´ odpo-
wiednio art. 24c ustawy o podatku docho-
dowym, z tym ˝e ujemne ró˝nice kursowe,
o których mowa w art. 24c ustawy o podat-
ku dochodowym, zmniejszajà przychody
uzyskane w roku podatkowym, w którym
powsta∏y te ró˝nice.”,
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b) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w roku poprzedzajàcym rok podatkowy:

a) uzyskali przychody z tej dzia∏alnoÊci, pro-
wadzonej wy∏àcznie samodzielnie, w wy-
sokoÊci nieprzekraczajàcej 150 000 euro,
lub

b) uzyskali przychody wy∏àcznie z dzia∏al-
noÊci prowadzonej w formie spó∏ki, 
a suma przychodów wspólników spó∏ki
z tej dzia∏alnoÊci nie przekroczy∏a kwoty 
150 000 euro,”,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Rycza∏t od przychodów ewidencjonowa-
nych op∏acajà równie˝ podatnicy, którzy
w roku poprzedzajàcym rok podatkowy pro-
wadzili dzia∏alnoÊç samodzielnie lub w for-
mie spó∏ki, z której przychody by∏y opodat-
kowane wy∏àcznie w formie karty podatko-
wej, lub za cz´Êç roku by∏y opodatkowane
w formie karty podatkowej i za cz´Êç roku na
ogólnych zasadach, a ∏àczne przychody
w roku poprzedzajàcym rok podatkowy nie
przekroczy∏y kwoty 150 000 euro; w tych
przypadkach przychody opodatkowane
w formie karty podatkowej oblicza si´ wy-
∏àcznie na podstawie wystawionych faktur
lub rachunków. Do podatników tych stosuje
si´ odpowiednio przepisy ust. 4 i 5.”;

2) w art. 8:

a) w ust. 1 w pkt 3 dodaje si´ lit. f w brzmieniu:

„f) dzia∏alnoÊci w zakresie handlu cz´Êciami
i akcesoriami do pojazdów mechanicz-
nych,”,

b) dodaje si´ ust. 6 i 7 w brzmieniu: 

„6. Podatnicy tracà prawo do opodatkowania
w formie rycza∏tu od przychodów ewiden-
cjonowanych od miesiàca nast´pujàcego po
miesiàcu, w którym uzyskali przychody z po-
zarolniczej dzia∏alnoÊci gospodarczej pro-
wadzonej:

1) wy∏àcznie samodzielnie, w wysokoÊci
przekraczajàcej kwot´ 150 000 euro, lub

2) wy∏àcznie w formie spó∏ki, a suma przy-
chodów wspólników spó∏ki z tej dzia∏alno-
Êci przekroczy∏a kwot´ 150 000 euro.

7. Podatnicy, o których mowa w ust. 6, sà obo-
wiàzani zaprowadziç w∏aÊciwe ksi´gi i op∏a-
caç podatek dochodowy na ogólnych zasa-
dach.”;

3) art. 10 otrzymuje brzmienie:

„Art. 10. Zwolnienia od podatku dochodowego,
o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 43,
46, 47a, 47c, 111, 114, 122, 125 i 129 usta-
wy o podatku dochodowym, stosuje si´
odpowiednio do podatników op∏acajà-
cych rycza∏t od przychodów ewidencjo-
nowanych.”;

4) w art. 11 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Podatnik uzyskujàcy przychody wymienione
w art. 6 ust. 1 i 1a, op∏acajàcy rycza∏t od przy-
chodów ewidencjonowanych, mo˝e odliczyç
od przychodów strat´, o której mowa w art. 9
ust. 3 i 3a ustawy o podatku dochodowym,
oraz wydatki okreÊlone w art. 26 ust. 1 ustawy
o podatku dochodowym, je˝eli nie zosta∏y od-
liczone od dochodu lub nie zosta∏y zaliczone
do kosztów uzyskania przychodów na podsta-
wie przepisów ustawy o podatku dochodo-
wym.

2. W przypadku dokonywania odliczeƒ od przy-
chodów, o których mowa w ust. 1, stosuje si´
odpowiednio przepisy art. 9 ust. 3 i 3a oraz
art. 26 ust. 5—7h ustawy o podatku dochodo-
wym.”;

5) w art. 12:

a) w ust. 10 zdanie koƒcowe otrzymuje brzmienie:

„— uj´tych w wykazie Êrodków trwa∏ych oraz
wartoÊci niematerialnych i prawnych, w tym
tak˝e w przypadku odp∏atnego zbycia sk∏adni-
ków majàtku wymienionych w pkt 2 oraz spó∏-
dzielczego w∏asnoÊciowego prawa do lokalu
u˝ytkowego lub udzia∏u w takim prawie, nieuj´-
tych w wykazie Êrodków trwa∏ych oraz wartoÊci
niematerialnych i prawnych, wykorzystywanych
w pozarolniczej dzia∏alnoÊci gospodarczej —
bez wzgl´du na okres ich nabycia — rycza∏t od
przychodów ewidencjonowanych wynosi 10 %
uzyskanego przychodu, nawet je˝eli przed zby-
ciem zosta∏y wycofane z pozarolniczej dzia∏al-
noÊci gospodarczej, a pomi´dzy pierwszym
dniem miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu,
w którym sk∏adnik majàtku zosta∏ wycofany
z dzia∏alnoÊci, i dniem jego zbycia nie up∏yn´∏o
szeÊç lat.”,

b) ust. 10a otrzymuje brzmienie:

„10a. W przypadku odp∏atnego zbycia budynku
mieszkalnego, jego cz´Êci lub udzia∏u
w takim budynku, lokalu mieszkalnego
stanowiàcego odr´bnà nieruchomoÊç lub
udzia∏u w takim lokalu, gruntu lub udzia∏u
w gruncie albo prawa u˝ytkowania wie-
czystego gruntu lub udzia∏u w takim pra-
wie, zwiàzanych z tym budynkiem lub lo-
kalem, spó∏dzielczego w∏asnoÊciowego
prawa do lokalu mieszkalnego lub udzia∏u
w takim prawie oraz prawa do domu jed-
norodzinnego w spó∏dzielni mieszkanio-
wej lub udzia∏u w takim prawie wykorzy-
stywanych w pozarolniczej dzia∏alnoÊci
gospodarczej — je˝eli odp∏atne zbycie zo-
sta∏o dokonane przed up∏ywem pi´ciu lat,
liczàc od koƒca roku kalendarzowego,
w którym nastàpi∏o nabycie lub wybudo-
wanie — stosuje si´ art. 21 ust. 1 pkt 126
i art. 30e ustawy o podatku dochodo-
wym.”;

6) uchyla si´ art. 14a i 14b;
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7) w art. 21:

a) w ust. 2a:

— pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) otrzymania zwrotu uprzednio odliczo-

nych darowizn, o których mowa w art. 26
ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodo-
wym”,

— uchyla si´ pkt 4,

b) dodaje si´ ust. 3a—3d w brzmieniu:
„3a. Naczelnik urz´du skarbowego, na wniosek

podatnika, przekazuje na rzecz jednej orga-
nizacji po˝ytku publicznego dzia∏ajàcej na
podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873,
z póên. zm.6)), zwanej dalej „organizacjà
po˝ytku publicznego”, wybranej przez po-
datnika z wykazu, o którym mowa w art. 45
ust. 5g ustawy o podatku dochodowym,
kwot´ w wysokoÊci nieprzekraczajàcej 1 %
podatku nale˝nego wynikajàcego z zezna-
nia podatkowego, po zaokràgleniu do pe∏-
nych dziesiàtek groszy w dó∏. 

3b. Wskazanie w zeznaniu podatkowym orga-
nizacji po˝ytku publicznego, o której mowa
w art. 45 ust. 5g ustawy o podatku docho-
dowym, poprzez podanie jej nazwy i nu-
meru wpisu do Krajowego Rejestru Sàdo-
wego, traktuje si´ na równi ze z∏o˝eniem
wniosku, o którym mowa w ust. 3a.

3c. Przekazania kwoty, o której mowa
w ust. 3a, na rachunek bankowy organiza-
cji po˝ytku publicznego — po pomniejsze-
niu o koszty przelewu bankowego — doko-
nuje naczelnik urz´du skarbowego w∏aÊci-
wy miejscowo dla z∏o˝enia zeznania podat-
kowego, w terminie trzech miesi´cy od
up∏ywu terminu dla z∏o˝enia zeznania po-
datkowego, z zastrze˝eniem ust. 3d.

3d. Przekazanie kwoty, o której mowa
w ust. 3a, nast´puje pod warunkiem, ˝e ze-
znanie podatkowe zostanie z∏o˝one przed
up∏ywem terminu okreÊlonego dla z∏o˝enia
tego zeznania.”;

8) w art. 24 w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje
brzmienie:

„Podatnicy prowadzàcy dzia∏alnoÊç opodatkowa-
nà w formie karty podatkowej sà zwolnieni od
obowiàzku prowadzenia ksiàg, sk∏adania zeznaƒ
podatkowych oraz wp∏acania zaliczek na podatek
dochodowy.”;

9) w art. 25 w ust. 1 w pkt 6 kropk´ zast´puje si´ prze-
cinkiem i dodaje si´ pkt 7 w brzmieniu: 
„7) pozarolnicza dzia∏alnoÊç gospodarcza zg∏oszo-

na we wniosku, o którym mowa w pkt 1, nie

jest prowadzona poza terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej.”;

10) w art. 32 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do koƒca miesiàca, w którym podatnik zrzek∏
si´ zastosowania opodatkowania w formie kar-
ty podatkowej, jest obowiàzany op∏acaç poda-
tek dochodowy na ogólnych zasadach. W tym
przypadku podatnik jest obowiàzany wp∏aciç
— w terminie do 20 dnia miesiàca nast´pujà-
cego po miesiàcu, w którym zrzek∏ si´ opodat-
kowania w formie karty podatkowej — ró˝nic´
pomi´dzy kwotà podatku dochodowego obli-
czonego na ogólnych zasadach za okres od po-
czàtku roku do koƒca miesiàca, w którym
zrzek∏ si´ opodatkowania w formie karty po-
datkowej, a kwotà podatku dochodowego za-
p∏aconego w formie karty podatkowej, w okre-
sie przed zrzeczeniem si´ opodatkowania w tej
formie.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. — Pra-
wo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533,
z póên. zm.7)) w art. 52 uchyla si´ ust. 4.

Art. 4. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pro-
mocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.
Nr 99, poz. 1001, z póên. zm.8)) w art. 61c uchyla si´
ust. 6.

Art. 5. Przepis art. 42 ust. 1a ustawy wymienionej
w art. 1 stosuje si´ tak˝e w przypadku, o którym mo-
wa w art. 18 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmia-
nie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202,
poz. 1956 i Nr 222, poz. 2201 oraz z 2004 r. Nr 263,
poz. 2619).

Art. 6. Do samochodów nabytych przed dniem
1 stycznia 2007 r. stosuje si´ przepisy ustawy wymie-
nionej w art. 1, w brzmieniu obowiàzujàcym przed
dniem 1 stycznia 2007 r.

Art. 7. 1. Do przychodu (dochodu) z odp∏atnego
zbycia nieruchomoÊci i praw okreÊlonych w art. 10
ust. 1 pkt 8 lit. a—c ustawy wymienionej w art. 1, na-
bytych lub wybudowanych (oddanych do u˝ytkowa-
nia) do dnia 31 grudnia 2006 r., stosuje si´ zasady
okreÊlone w ustawie wymienionej w art. 1, w brzmie-
niu obowiàzujàcym przed dniem 1 stycznia 2007 r. 
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7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 91,
poz. 877, Nr 92, poz. 882, Nr 93, poz. 896, Nr 173,
poz. 1808, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r.
Nr 94, poz. 787, Nr 163, poz. 1362, Nr 179, poz. 1485
i Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 171,
poz. 1225.

8) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94,
poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175, poz. 1462 i Nr 267,
poz. 2257 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 104, poz. 708
i 711, Nr 144, poz. 1043, Nr 149, poz. 1074 i Nr 158,
poz. 1121.
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6) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210,
poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420,
Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 94,
poz. 651.



2. Do przychodów z odp∏atnego zbycia sk∏adników
majàtku, o których mowa w art. 12 ust. 10 ustawy wy-
mienionej w art. 2, wykorzystywanych w pozarolniczej
dzia∏alnoÊci gospodarczej przed dniem 1 stycznia
2007 r., majà zastosowanie art. 12 ust. 10 ustawy wy-
mienionej w art. 2, w brzmieniu obowiàzujàcym przed
dniem 1 stycznia 2007 r., oraz art. 28 ust. 1 i 2 zdanie
pierwsze ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu
obowiàzujàcym przed dniem 1 stycznia 2007 r.

3. Do przychodów z odp∏atnego zbycia sk∏adników
majàtku, o których mowa w art. 12 ust. 10a ustawy
wymienionej w art. 2, wykorzystywanych w pozarolni-
czej dzia∏alnoÊci gospodarczej przed dniem 1 stycznia
2007 r., majà zastosowanie art. 12 ust. 10a ustawy wy-
mienionej w art. 2, w brzmieniu obowiàzujàcym przed
dniem 1 stycznia 2007 r., i art. 28 ustawy wymienionej
w art. 1, w brzmieniu obowiàzujàcym przed dniem
1 stycznia 2007 r.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzór deklara-
cji, o której mowa w art. 28 ust. 4 ustawy wymienionej
w art. 1, w brzmieniu obowiàzujàcym przed dniem
1 stycznia 2007 r., wraz z objaÊnieniami co do sposo-
bu jej wype∏niania, terminu i miejsca sk∏adania; rozpo-
rzàdzenie ma na celu umo˝liwienie identyfikacji po-
datnika i urz´du skarbowego, do którego kierowana
jest deklaracja, oraz poprawnego obliczenia podatku.

Art. 8. 1. Do obliczenia dochodów uzyskanych
w latach 2007—2008 nie majà zastosowania przepisy
art. 22 ust. 2, 9 pkt 5, ust. 11, 12 i 13 ustawy wymienio-
nej w art. 1. 

2. Do obliczenia dochodu uzyskanego w 2007 r.
z tytu∏u stosunku s∏u˝bowego, stosunku pracy, spó∏-
dzielczego stosunku pracy oraz pracy nak∏adczej kosz-
ty uzyskania przychodów:

1) wynoszà 108 z∏ 50 gr miesi´cznie, a za rok podat-
kowy nie wi´cej ni˝ 1 302 z∏, w przypadku gdy po-
datnik uzyskuje przychody z tytu∏u jednego sto-
sunku s∏u˝bowego, stosunku pracy, spó∏dzielcze-
go stosunku pracy oraz pracy nak∏adczej;

2) nie mogà przekroczyç ∏àcznie 1 953 z∏ 23 gr za rok
podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje
przychody równoczeÊnie z wi´cej ni˝ jednego sto-
sunku s∏u˝bowego, stosunku pracy, spó∏dzielcze-
go stosunku pracy oraz pracy nak∏adczej;

3) wynoszà 135 z∏ 63 gr miesi´cznie, a za rok podat-
kowy ∏àcznie nie wi´cej ni˝ 1 627 z∏ 56 gr, w przy-
padku gdy miejsce sta∏ego lub czasowego za-
mieszkania podatnika jest po∏o˝one poza miejsco-
woÊcià, w której znajduje si´ zak∏ad pracy, a po-
datnik nie uzyskuje dodatku za roz∏àk´;

4) nie mogà przekroczyç ∏àcznie 2 441 z∏ 54 gr za rok
podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje
przychody równoczeÊnie z wi´cej ni˝ jednego sto-
sunku s∏u˝bowego, stosunku pracy, spó∏dzielcze-
go stosunku pracy oraz pracy nak∏adczej, a miej-
sce sta∏ego lub czasowego zamieszkania podatni-
ka jest po∏o˝one poza miejscowoÊcià, w której
znajduje si´ zak∏ad pracy, a podatnik nie uzyskuje
dodatku za roz∏àk´.

3. Do obliczenia dochodu uzyskanego w 2008 r.
z tytu∏u stosunku s∏u˝bowego, stosunku pracy, spó∏-
dzielczego stosunku pracy oraz pracy nak∏adczej kosz-
ty uzyskania przychodów:

1) wynoszà 111 z∏ 25 gr miesi´cznie, a za rok podat-
kowy nie wi´cej ni˝ 1 335 z∏, w przypadku gdy po-
datnik uzyskuje przychody z tytu∏u jednego sto-
sunku s∏u˝bowego, stosunku pracy, spó∏dzielcze-
go stosunku pracy oraz pracy nak∏adczej;

2) nie mogà przekroczyç ∏àcznie 2 002 z∏ 05 gr za rok
podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje
przychody równoczeÊnie z wi´cej ni˝ jednego sto-
sunku s∏u˝bowego, stosunku pracy, spó∏dzielcze-
go stosunku pracy oraz pracy nak∏adczej;

3) wynoszà 139 z∏ 06 gr miesi´cznie, a za rok podat-
kowy ∏àcznie nie wi´cej ni˝ 1 668 z∏ 72 gr, w przy-
padku gdy miejsce sta∏ego lub czasowego za-
mieszkania podatnika jest po∏o˝one poza miejsco-
woÊcià, w której znajduje si´ zak∏ad pracy, a po-
datnik nie uzyskuje dodatku za roz∏àk´;

4) nie mogà przekroczyç ∏àcznie 2 502 z∏ 56 gr za rok
podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje
przychody równoczeÊnie z wi´cej ni˝ jednego sto-
sunku s∏u˝bowego, stosunku pracy, spó∏dzielcze-
go stosunku pracy oraz pracy nak∏adczej, a miej-
sce sta∏ego lub czasowego zamieszkania podatni-
ka jest po∏o˝one poza miejscowoÊcià, w której
znajduje si´ zak∏ad pracy, a podatnik nie uzyskuje
dodatku za roz∏àk´.

4. W latach 2007—2008 koszty uzyskania przycho-
dów z tytu∏ów okreÊlonych w art. 13 pkt 5, 7 i 9 usta-
wy wymienionej w art. 1 ustala si´: 

1) w 2007 r. — w wysokoÊci okreÊlonej w ust. 2 pkt 1,
a je˝eli podatnik tego samego rodzaju przychody
uzyskuje od wi´cej ni˝ jednego podmiotu albo od
tego samego podmiotu ale z tytu∏u kilku stosun-
ków prawnych, roczne koszty uzyskania przycho-
du nie mogà przekroczyç 1 953 z∏ 23 gr;

2) w 2008 r. — w wysokoÊci okreÊlonej w ust. 3 pkt 1,
a je˝eli podatnik tego samego rodzaju przychody
uzyskuje od wi´cej ni˝ jednego podmiotu albo od
tego samego podmiotu ale z tytu∏u kilku stosun-
ków prawnych, roczne koszty uzyskania przycho-
du nie mogà przekroczyç 2 002 z∏ 05 gr.

5. W latach 2007—2008 do przychodów, o których
mowa w art. 14 ustawy wymienionej w art. 1, nie ma-
jà zastosowania koszty uzyskania przychodów okre-
Êlone w ust. 4 oraz art. 22 ust. 9 ustawy wymienionej
w art. 1.

6. Je˝eli roczne koszty uzyskania przychodów,
o których mowa w ust. 2 i 3, w latach 2007—2008 sà
ni˝sze od wydatków na dojazd do zak∏adu lub zak∏a-
dów pracy Êrodkami transportu autobusowego, kole-
jowego, promowego lub komunikacji miejskiej,
w rocznym rozliczeniu podatku koszty te mogà byç
przyj´te przez pracownika lub przez p∏atnika pracow-
nika, w wysokoÊci wydatków faktycznie poniesionych,
udokumentowanych wy∏àcznie imiennymi biletami
okresowymi.
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7. Przepisów ust. 2 pkt 3 i 4 oraz ust. 3 pkt 3 i 4 nie
stosuje si´ w przypadku, gdy pracownik otrzymuje
zwrot kosztów dojazdu do zak∏adu pracy, z wyjàtkiem,
gdy zwrócone koszty zosta∏y zaliczone do przychodów
podlegajàcych opodatkowaniu. 

8. Do przychodów, o których mowa w art. 42e
ustawy wymienionej w art. 1, w latach 2007—2008
stosuje si´ odpowiednio koszty uzyskania przycho-
dów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 oraz w ust. 3
pkt 1 i 2.

Art. 9. 1. Podatnikowi, któremu w latach 2002—2006
zosta∏ udzielony kredyt (po˝yczka), o którym mowa
w art. 26b ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu
obowiàzujàcym przed dniem 1 stycznia 2007 r., przy-
s∏uguje na zasadach okreÊlonych w tej ustawie oraz
w ustawie wymienionej w art. 2, w brzmieniu obowià-
zujàcym przed dniem 1 stycznia 2007 r., prawo do od-
liczania wydatków na sp∏at´ odsetek od tego kredytu
(po˝yczki), do up∏ywu terminu sp∏aty okreÊlonego
w umowie o kredyt (po˝yczk´) zawartej przed dniem
1 stycznia 2007 r., nie d∏u˝ej jednak ni˝ do dnia
31 grudnia 2027 r.

2. Do podatników, którzy zaciàgn´li kredyt na zasa-
dach okreÊlonych w ustawie z dnia 8 wrzeÊnia 2006 r.
o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu w∏asne-
go mieszkania (Dz. U. Nr 183, poz. 1354), nie ma zasto-
sowania przepis ust. 1.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊli na lata 2007—2027, w drodze rozporzà-
dzenia, wzór oÊwiadczenia, o którym mowa w art. 26b
ust. 2 pkt 5 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu
obowiàzujàcym przed dniem 1 stycznia 2007 r., wraz
z objaÊnieniem co do sposobu jego wype∏nienia. Roz-
porzàdzenie ma na celu umo˝liwienie identyfikacji po-
datnika i urz´du skarbowego, do którego kierowany

jest formularz, oraz zapewnienie kontroli poprawnoÊci
stosowania odliczenia, o którym mowa w ust. 1, majà-
cego wp∏yw na wysokoÊç zobowiàzania podatkowego
podatnika.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych og∏asza na lata 2007—2027, do dnia 31 grudnia
roku poprzedzajàcego rok podatkowy, w drodze ob-
wieszczenia, w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospoli-
tej Polskiej „Monitor Polski” wysokoÊç kwoty, o której
mowa w art. 26b ust. 4 pkt 2 ustawy wymienionej
w art. 1, w brzmieniu obowiàzujàcym przed dniem
1 stycznia 2007 r., w celu okreÊlenia tej cz´Êci kredytu
(po˝yczki), od której podatnikowi przys∏uguje prawo
do odliczenia odsetek, stosownie do postanowieƒ
okreÊlonych w ust. 1.

5. W kolejnych nast´pujàcych po sobie latach po-
datkowych kwota, o której mowa w art. 26b ust. 4
pkt 2 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obo-
wiàzujàcym przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie 
mo˝e ulec zmniejszeniu. W tym celu dla ustalania 
tej podstawy przyjmuje si´ najwy˝szy w okresie 
2001—2026 wskaênik przeliczeniowy 1 m2 po-
wierzchni u˝ytkowej budynku mieszkalnego, ustalo-
nego do celów obliczania premii gwarancyjnej od
wk∏adów na oszcz´dnoÊciowych ksià˝eczkach miesz-
kaniowych za III kwarta∏.

Art. 10. 1. Do obliczenia podatku dochodowego za
lata 2007—2008, o którym mowa w art. 27 ustawy wy-
mienionej w art. 1, nie ma zastosowania skala podat-
kowa, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy wymie-
nionej w art. 1.

2. Podatek dochodowy, z zastrze˝eniem art. 29—30e
oraz art. 44 ust. 4 ustawy wymienionej w art. 1, od do-
chodów uzyskanych w 2007 r. pobiera si´ od podsta-
wy jego obliczenia wed∏ug nast´pujàcej skali:
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Podstawa obliczenia podatku
w z∏otych

Podatek wynosi

ponad do

43 405 19 % minus kwota zmniejszajàca podatek 572 z∏ 54 gr

43 405 85 528 7 674 z∏ 41 gr + 30 % nadwy˝ki ponad 43 405 z∏

Podstawa obliczenia podatku
w z∏otych

Podatek wynosi

ponad do

44 490 19 % minus kwota zmniejszajàca podatek 586 z∏ 85 gr

44 490 85 528 7 866 z∏ 25 gr + 30 % nadwy˝ki ponad 44 490 z∏

85 528 20 311 z∏ 31 gr + 40 % nadwy˝ki ponad 85 528 z∏

85 528 20 177 z∏ 65 gr + 40 % nadwy˝ki ponad 85 528 z∏

3. Podatek dochodowy, z zastrze˝eniem art. 29—30e
oraz art. 44 ust. 4 ustawy wymienionej w art. 1, od do-

chodów uzyskanych w 2008 r. pobiera si´ od podsta-
wy jego obliczenia wed∏ug nast´pujàcej skali:



4. Je˝eli przepisy ustaw wymienionych w art. 1 i 2
odwo∏ujà si´ do skali podatkowej, do przepisów tych
w latach 2007—2008 ma zastosowanie skala podatko-
wa okreÊlona w ust. 2 albo odpowiednio w ust. 3. 

Art. 11. 1. Osoba prowadzàca gospodarstwo do-
mowe zachowuje prawo do odliczenia, o którym mo-
wa w art. 27e ustawy wymienionej w art. 1, w brzmie-
niu obowiàzujàcym przed dniem 1 stycznia 2007 r., na
zasadach okreÊlonych w tej ustawie oraz w ustawie
wymienionej w art. 2, w brzmieniu obowiàzujàcym
przed dniem 1 stycznia 2007 r., z tytu∏u wydatków po-
noszonych do koƒca obowiàzywania umowy zawartej
przed dniem 1 stycznia 2007 r.

2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do wydat-
ków ponoszonych w zwiàzku z przed∏u˝eniem umowy,
o której mowa w ust. 1, dokonanym po dniu 31 grud-
nia 2006 r. 

Art. 12. 1. Je˝eli podatnik w okresie od dnia 1 ma-
ja 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. oraz od dnia
1 stycznia 2007 r. do dnia z∏o˝enia zeznania za 2006 r.,
nie póêniej jednak ni˝ do dnia up∏ywu terminu okre-
Êlonego dla z∏o˝enia tego zeznania, dokona∏ darowi-
zny pieni´˝nej, o której mowa w art. 27d ustawy wy-
mienionej w art. 1, w brzmieniu obowiàzujàcym przed
dniem 1 stycznia 2007 r., podatek dochodowy wynika-
jàcy z zeznania podatkowego za 2006 r. zmniejsza si´
na zasadach okreÊlonych w tym artykule, z zastrze˝e-
niem ust. 2.

2. Zmniejszenie, o którym mowa w ust. 1, stosuje
si´, je˝eli darowizna pieni´˝na, o której mowa
w art. 27d ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu
obowiàzujàcym przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie zo-
sta∏a odliczona od dochodu, na podstawie art. 26
ust. 1 pkt 9 ustawy wymienionej w art. 1 lub na pod-
stawie odr´bnych ustaw oraz od przychodu lub podat-
ku na podstawie ustawy wymienionej w art. 2.

Art. 13. Podatnicy, którzy przed dniem 1 stycznia
2007 r. rozpocz´li amortyzacj´:

1) Êrodków trwa∏ych na podstawie art. 22j ust. 1 pkt 3
i art. 22k ust. 4—6,

2) Êrodków transportu na podstawie art. 22k ust. 1

— ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obo-
wiàzujàcym przed dniem 1 stycznia 2007 r., stosujà
do amortyzacji tych Êrodków przepisy art. 22j ust. 1
pkt 3 oraz art. 22k ust. 1 i 4—6 ustawy wymienionej
w art. 1, w brzmieniu obowiàzujàcym przed dniem
1 stycznia 2007 r.

Art. 14. 1. Przepis art. 45 ust. 3a pkt 3 ustawy wy-
mienionej w art. 1, w brzmieniu obowiàzujàcym przed
dniem 1 stycznia 2007 r., ma zastosowanie do wymie-
nionego w nim zdarzenia powsta∏ego po dniu 31 grud-
nia 2006 r. 

2. Przepis art. 21 ust. 2a pkt 3 ustawy wymienionej
w art. 2, w brzmieniu obowiàzujàcym przed dniem
1 stycznia 2007 r., ma zastosowanie do wymienionego
w nim zdarzenia powsta∏ego po dniu 31 grudnia
2006 r.

Art. 15. 1. Podatnicy, o których mowa w art. 6
ust. 1 i 1a ustawy wymienionej w art. 2, którzy w okre-
sie od dnia 1 lutego 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.
oraz od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia z∏o˝enia zezna-
nia za 2006 r., nie póêniej jednak ni˝ do dnia up∏ywu
terminu okreÊlonego dla z∏o˝enia tego zeznania, doko-
nali darowizny pieni´˝nej na rzecz organizacji po˝ytku
publicznego dzia∏ajàcej na podstawie ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z póên. zm.9)),
podatek dochodowy wynikajàcy z zeznania o wysoko-
Êci uzyskanego przychodu, wysokoÊci dokonanych
odliczeƒ i nale˝nego rycza∏tu od przychodów ewiden-
cjonowanych za 2006 r., zmniejszajà na zasadach okre-
Êlonych w art. 14a ustawy wymienionej w art. 2,
w brzmieniu obowiàzujàcym przed dniem 1 stycznia
2007 r.

2. Zmniejszenie, o którym mowa w ust. 1, stosuje
si´, je˝eli darowizna pieni´˝na, o której mowa
w art. 14a ustawy wymienionej w art. 2, w brzmieniu
obowiàzujàcym przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie zo-
sta∏a odliczona od przychodu na podstawie ustawy
wymienionej w art. 2 lub na podstawie odr´bnych
ustaw oraz od dochodu lub podatku dochodowego na
podstawie ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu
obowiàzujàcym przed dniem 1 stycznia 2007 r.

Art. 16. Przepisy aktów prawnych wydanych na
podstawie ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu
obowiàzujàcym przed dniem 1 stycznia 2007 r., zacho-
wujà moc do czasu wejÊcia w ˝ycie aktów prawnych
wydanych na mocy niniejszej ustawy, nie d∏u˝ej jed-
nak ni˝ do dnia 31 grudnia 2007 r.

Art. 17. Podatnicy, którzy przed dniem 1 stycznia
2007 r. okreÊlali przychody nale˝ne na podstawie
art. 14 ust. 1g ustawy wymienionej w art. 1, w brzmie-
niu obowiàzujàcym do dnia 31 grudnia 2006 r., a któ-
rzy przed dniem 1 stycznia 2007 r. wystawili faktury,
których termin p∏atnoÊci okreÊlony jest po dniu
31 grudnia 2006 r., dla ustalenia daty powstania przy-
chodu nale˝nego okreÊlonego w tym przepisie stosu-
jà przepis art. 14 ust. 1g ustawy, o której mowa
w art. 1, w brzmieniu obowiàzujàcym przed dniem
1 stycznia 2007 r.

Art. 18. OÊwiadczenie, o którym mowa w art. 9a
ust. 7 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obo-
wiàzujàcym od dnia 1 stycznia 2007 r., o wyborze spo-
sobu opodatkowania dochodów z dzia∏ów specjal-
nych produkcji rolnej ustalanych na podstawie prowa-
dzonych ksiàg, na zasadach okreÊlonych w art. 30c
ustawy wymienionej w art. 1, na rok 2007, podatnicy
sk∏adajà w terminie do dnia 20 stycznia 2007 r.

Art. 19. Ilekroç w innych ustawach jest mowa o do-
chodzie okreÊlanym na podstawie deklaracji miesi´cz-
nej, rozumie si´ przez to dochód wykazany w zeznaniu
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———————
9) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210,
poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420,
Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 94,
poz. 651.



podatkowym z∏o˝onym za rok poprzedzajàcy rok po-
datkowy.

Art. 20. 1. Przepis art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy wy-
mienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà
ustawà, ma zastosowanie do dochodów uzyskanych
w 2006 r., z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania, je˝eli kwota
dochodu korzystajàcego ze zwolnienia na podstawie
art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy wymienionej w art. 1,
w brzmieniu obowiàzujàcym w 2006 r., jest wy˝sza ni˝
wynikajàca z zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy
wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà
ustawà.

Art. 21. Przepisy art. 1 majà zastosowanie do uzy-
skanych dochodów (poniesionych strat) od dnia

1 stycznia 2007 r., z wyjàtkiem art. 1 pkt 15 lit. i—k,
pkt 28 lit. a oraz pkt 37 lit. a, które majà zastosowanie
do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od
dnia 1 stycznia 2009 r.

Art. 22. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2007 r., z wyjàtkiem:

1) art. 18, który wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia;

2) art. 2 pkt 1 lit. b i c, pkt 2 lit. b, które wchodzà w ˝y-
cie z dniem 1 stycznia 2008 r.;

3) art. 1 pkt 15 lit. i—k, pkt 28 lit. a oraz pkt 37 lit. a,
które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2009 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski
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