
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, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703 i Nr 70,
poz. 816) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 2: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dzia∏alnoÊcià rolniczà, w rozumieniu ust. 1
pkt 1, jest dzia∏alnoÊç polegajàca na wytwa-
rzaniu produktów roÊlinnych lub zwierz´-
cych w stanie nieprzetworzonym (natural-
nym) z w∏asnych upraw albo hodowli lub
chowu, w tym równie˝ produkcja materia∏u
siewnego, szkó∏karskiego, hodowlanego
oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywni-
cza gruntowa, szklarniowa i pod folià, pro-
dukcja roÊlin ozdobnych, grzybów upraw-
nych i sadownicza, hodowla i produkcja ma-
teria∏u zarodowego zwierzàt, ptactwa i owa-
dów u˝ytkowych, produkcja zwierz´ca typu
przemys∏owo-fermowego oraz hodowla ryb,
a tak˝e dzia∏alnoÊç, w której minimalne okre-
sy przetrzymywania zakupionych zwierzàt
i roÊlin, w trakcie których nast´puje ich bio-
logiczny wzrost, wynoszà co najmniej:

1) miesiàc — w przypadku roÊlin,

2) 16 dni — w przypadku wysokointensyw-
nego tuczu specjalizowanego g´si lub ka-
czek, 

3) 6 tygodni — w przypadku pozosta∏ego
drobiu rzeênego,

4) 2 miesiàce — w przypadku pozosta∏ych
zwierzàt

— liczàc od dnia nabycia.”,

b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Nie stanowià dzia∏ów specjalnych produk-
cji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierzàt
w rozmiarach nieprzekraczajàcych wielko-
Êci okreÊlonych w za∏àczniku nr 2 do usta-
wy, zwanym «za∏àcznikiem nr 2».”,

c) skreÊla si´ ust. 5;

2) 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 wspólnoÊç majàtko-
wa, pozostajàcy w zwiàzku ma∏˝eƒskim przez
ca∏y rok podatkowy, mogà byç jednak, z za-
strze˝eniem ust. 8, na wniosek wyra˝ony we
wspólnym zeznaniu rocznym opodatkowani
∏àcznie od sumy swoich dochodów okreÊlo-

nych zgodnie z art. 9 ust. 1, po uprzednim od-
liczeniu, odr´bnie przez ka˝dego z ma∏˝on-
ków, kwot okreÊlonych w art. 26; w tym przy-
padku podatek okreÊla si´ na imi´ obojga
ma∏˝onków w podwójnej wysokoÊci podatku
obliczonego od po∏owy ∏àcznych dochodów
ma∏˝onków, z tym ˝e do sumy tych docho-
dów nie wlicza si´ dochodów (przychodów)
opodatkowanych w sposób zrycza∏towany
na zasadach okreÊlonych w tej ustawie.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Od osób samotnie wychowujàcych w roku
podatkowym:

1) dzieci ma∏oletnie, 

2) dzieci, bez wzgl´du na ich wiek, na które,
zgodnie z odr´bnymi przepisami, pobiera-
ny by∏ zasi∏ek piel´gnacyjny,

3) dzieci do ukoƒczenia 25 lat uczàce si´
w szko∏ach, o których mowa w przepisach
o systemie oÊwiaty lub w przepisach
o szkolnictwie wy˝szym, lub w przepisach
o wy˝szych szko∏ach zawodowych, je˝eli
w roku podatkowym dzieci te nie uzyska∏y
dochodów, z wyjàtkiem dochodów wol-
nych od podatku dochodowego, renty ro-
dzinnej oraz dochodów w wysokoÊci nie
powodujàcej obowiàzku zap∏aty podatku

— podatek mo˝e byç okreÊlony, z zastrze˝e-
niem ust. 8, na wniosek wyra˝ony w rocz-
nym zeznaniu podatkowym, w podwójnej
wysokoÊci podatku obliczonego od po∏owy
dochodów osoby samotnie wychowujàcej
dzieci, z uwzgl´dnieniem art. 7; z tym ˝e do
sumy tych dochodów nie wlicza si´ docho-
dów (przychodów) opodatkowanych w spo-
sób zrycza∏towany na zasadach okreÊlonych
w tej ustawie.”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Za osob´ samotnie wychowujàcà dzieci
uwa˝a si´ jednego z rodziców albo opiekuna
prawnego, je˝eli osoba ta jest pannà, kawa-
lerem, wdowà, wdowcem, rozwódkà, roz-
wodnikiem albo osobà, w stosunku do której
orzeczono separacj´ w rozumieniu odr´b-
nych przepisów. Za osob´ samotnie wycho-
wujàcà dzieci uwa˝a si´ równie˝ osob´ pozo-
stajàcà w zwiàzku ma∏˝eƒskim, je˝eli jej ma∏-
˝onek zosta∏ pozbawiony praw rodzicielskich
lub odbywa kar´ pozbawienia wolnoÊci.”,

d) dodaje si´ ust. 8 w brzmieniu:

„8. Zasada wyra˝ona w ust. 2 i 4 nie ma zastoso-
wania, je˝eli chocia˝by jeden z ma∏˝onków,
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osoba samotnie wychowujàca dzieci lub jej
dziecko uzyska∏y dochody (przychody) opo-
datkowane na zasadach okreÊlonych w usta-
wie z dnia 20 listopada 1998 r. o zrycza∏towa-
nym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiàganych przez osoby fizycz-
ne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 i z 2000 r. Nr 104,
poz. 1104), zwanej dalej «ustawà o zrycza∏to-
wanym podatku dochodowym».”;

3) w art. 7 po ust. 2 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Przepis ust. 2 nie ma zastosowania do ma∏-
˝onków, w stosunku do których orzeczono
separacj´ w rozumieniu odr´bnych przepi-
sów.”;

4) art. 8 otrzymuje brzmienie:

„Art. 8. 1. Przychody z udzia∏u w spó∏ce nie b´dà-
cej osobà prawnà, ze wspólnej w∏asno-
Êci, wspólnego przedsi´wzi´cia, wspól-
nego posiadania lub wspólnego u˝ytko-
wania rzeczy lub praw majàtkowych
u ka˝dego podatnika okreÊla si´ propor-
cjonalnie do jego prawa w udziale w zy-
sku oraz ∏àczy si´ z pozosta∏ymi przycho-
dami ze êróde∏, z których dochód podle-
ga opodatkowaniu wed∏ug skali, o której
mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku bra-
ku przeciwnego dowodu przyjmuje si´,
˝e prawa do udzia∏u w zysku sà równe. 

2. Zasady wyra˝one w ust. 1 stosuje si´ od-
powiednio do: 

1) rozliczania kosztów uzyskania przy-
chodów, wydatków nie stanowiàcych
kosztów uzyskania przychodów i strat,

2) ulg podatkowych zwiàzanych z pro-
wadzonà dzia∏alnoÊcià w formie spó∏-
ki nie b´dàcej osobà prawnà.”;

5) w art. 9:

a) w ust. 1 wyrazy „zwolnionych od podatku na
podstawie odr´bnych przepisów” zast´puje si´
wyrazem „52”,

b) w ust. 2 wyrazy „art. 24 i 25” zast´puje si´ wyra-
zami „art. 24—25”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. O wysokoÊç straty ze êród∏a przychodów, po-

niesionej w roku podatkowym, mo˝na obni-
˝yç dochód uzyskany z tego êród∏a w najbli˝-
szych kolejno po sobie nast´pujàcych pi´ciu
latach podatkowych, z tym ˝e wysokoÊç ob-
ni˝enia w którymkolwiek z tych lat nie mo˝e
przekroczyç 50% kwoty tej straty.”,

d) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania do strat:

1) z odp∏atnego zbycia rzeczy i praw majàt-
kowych, o których mowa w art. 10 ust. 1
pkt 8, oraz 

2) ze êróde∏ przychodów, z których dochody
sà wolne od podatku dochodowego.”,

e) w ust. 4 wyraz „trzech” zast´puje si´ wyrazem
„pi´ciu”,

f) po ust. 4 dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:

„5. Przepis ust. 3 stosuje si´ odpowiednio, gdy
w okresie, o którym mowa w tym przepisie,
podatnik jest opodatkowany na zasadach
okreÊlonych w rozdziale 2 ustawy o zrycza∏-
towanym podatku dochodowym. W tym
przypadku obni˝a si´ przychód, o którym
mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o zrycza∏towa-
nym podatku dochodowym.”;

6) w art. 10:

a) w ust. 1:

— w pkt 1 skreÊla si´ wyraz „równie˝”,

— w pkt 3 skreÊla si´ wyrazy „w tym równie˝ wy-
konywanie wolnego zawodu, z wyjàtkiem
dzia∏alnoÊci okreÊlonej w pkt 2,”

— w pkt 6 na koƒcu dodaje si´ wyrazy „z wyjàt-
kiem sk∏adników majàtku zwiàzanych z dzia-
∏alnoÊcià gospodarczà,”

— w pkt 7 wyrazy „sprzeda˝ i zamiana” zast´pu-
je si´ wyrazami „odp∏atne zbycie”,

— pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) odp∏atne zbycie, z zastrze˝eniem ust. 2:

a) nieruchomoÊci lub ich cz´Êci oraz
udzia∏u w nieruchomoÊci,

b) spó∏dzielczego w∏asnoÊciowego prawa
do lokalu mieszkalnego lub u˝ytkowe-
go oraz wynikajàcego z przydzia∏u
spó∏dzielni mieszkaniowych: prawa do
domu jednorodzinnego lub prawa do
lokalu w ma∏ym domu mieszkalnym,

c) prawa wieczystego u˝ytkowania grun-
tów, 

d) innych rzeczy,

— je˝eli odp∏atne zbycie nie nast´puje
w wykonaniu dzia∏alnoÊci gospodarczej
i zosta∏o dokonane w przypadku odp∏at-
nego zbycia nieruchomoÊci i praw majàt-
kowych okreÊlonych w lit. a)—c) — przed
up∏ywem pi´ciu lat, liczàc od koƒca roku
kalendarzowego, w którym nastàpi∏o na-
bycie lub wybudowanie, a innych rzeczy
— przed up∏ywem pó∏ roku, liczàc od koƒ-
ca miesiàca, w którym nastàpi∏o nabycie;
w przypadku zamiany okresy te odnoszà
si´ do ka˝dej z osób dokonujàcej zamia-
ny,”

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przepisów ust. 1 pkt 8 nie stosuje si´ do od-
p∏atnego zbycia: 

1) na podstawie umowy przew∏aszczenia
w celu zabezpieczenia wierzytelnoÊci,
w tym po˝yczki lub kredytu — do czasu
ostatecznego przeniesienia w∏asnoÊci
przedmiotu umowy,
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2) w formie wniesienia wk∏adu niepieni´˝ne-
go do spó∏ki lub spó∏dzielni Êrodków obro-
towych, Êrodków trwa∏ych lub wartoÊci
niematerialnych i prawnych, 

3) praw majàtkowych innych ni˝ wymienio-
ne w ust. 1 pkt 8 lit. b) i c) lub rzeczy rucho-
mych b´dàcych sk∏adnikami majàtku
zwiàzanymi z dzia∏alnoÊcià gospodarczà,
o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1.”;

7) w art. 11:

a) w ust. 1 wyrazy „art. 17 pkt 6” zast´puje si´ wy-
razami „art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. WartoÊç pieni´˝nà Êwiadczeƒ w naturze,
z zastrze˝eniem art. 12 ust. 2, okreÊla si´ na
podstawie cen rynkowych stosowanych
w obrocie rzeczami lub prawami tego same-
go rodzaju i gatunku, z uwzgl´dnieniem
w szczególnoÊci ich stanu i stopnia zu˝ycia
oraz czasu i miejsca ich uzyskania.”,

c) ust. 2a otrzymuje brzmienie:

„2a. WartoÊç pieni´˝nà innych nieodp∏atnych
Êwiadczeƒ ustala si´:

1) je˝eli przedmiotem Êwiadczenia sà us∏u-
gi wchodzàce w zakres dzia∏alnoÊci go-
spodarczej dokonujàcego Êwiadczenia —
wed∏ug cen stosowanych wobec innych
odbiorców,

2) je˝eli przedmiotem Êwiadczeƒ sà us∏ugi
zakupione — wed∏ug cen zakupu,

3) je˝eli przedmiotem Êwiadczeƒ jest udo-
st´pnienie lokalu lub budynku — wed∏ug
równowartoÊci czynszu, jaki przys∏ugi-
wa∏by w razie zawarcia umowy najmu te-
go lokalu lub budynku,

4) w pozosta∏ych przypadkach — na pod-
stawie cen rynkowych stosowanych przy
Êwiadczeniu us∏ug lub udost´pnianiu
rzeczy lub praw tego samego rodzaju
i gatunku, z uwzgl´dnieniem w szczegól-
noÊci ich stanu i stopnia zu˝ycia oraz cza-
su i miejsca udost´pnienia.”,

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

„2b. Je˝eli Êwiadczenia sà cz´Êciowo odp∏atne,
przychodem podatnika jest ró˝nica pomi´-
dzy wartoÊcià tych Êwiadczeƒ, ustalonà we-
d∏ug zasad okreÊlonych w ust. 2 lub 2a,
a odp∏atnoÊcià ponoszonà przez podatni-
ka.”,

e) w ust. 3 skreÊla si´ wyraz „dewizowy” i wyraz
„dewizowego”;

8) w art. 12:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. WartoÊç pieni´˝nà Êwiadczeƒ w naturze
przys∏ugujàcych pracownikom na podstawie
odr´bnych przepisów ustala si´ wed∏ug

przeci´tnych cen stosowanych wobec in-
nych odbiorców — je˝eli przedmiotem
Êwiadczenia sà rzeczy lub us∏ugi wchodzàce
w zakres dzia∏alnoÊci pracodawcy.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. WartoÊç pieni´˝nà innych nieodp∏atnych
Êwiadczeƒ lub Êwiadczeƒ cz´Êciowo odp∏at-
nych ustala si´ wed∏ug zasad okreÊlonych
w art. 11 ust. 2—2b.”,

c) skreÊla si´ ust. 3a i ust. 8;

9) w art. 13:

— w pkt 5 wyraz „wynagrodzenia” zast´puje si´
wyrazem „przychody” oraz na koƒcu dodaje si´
wyrazy „z wyjàtkiem przychodów, o których mo-
wa w pkt 7,”

— pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) przychody osób, którym organ w∏adzy lub
administracji paƒstwowej albo samorzàdo-
wej, sàd lub prokurator, na podstawie w∏a-
Êciwych przepisów, zleci∏ wykonanie okre-
Êlonych czynnoÊci, a zw∏aszcza przychody
bieg∏ych w post´powaniu sàdowym, docho-
dzeniowym i administracyjnym oraz p∏atni-
ków, z zastrze˝eniem art. 14 ust. 2 pkt 10, i in-
kasentów nale˝noÊci publicznoprawnych,
a tak˝e przychody z tytu∏u udzia∏u w komi-
sjach powo∏ywanych przez organy w∏adzy
lub administracji paƒstwowej albo samorzà-
dowej, z wyjàtkiem przychodów, o których
mowa w pkt 9,”

— w pkt 7 wyraz „wynagrodzenia” zast´puje si´
wyrazem „przychody”,

— w pkt 8 skreÊla si´ wyrazy „albo wykonywania
wolnego zawodu” oraz na koƒcu skreÊla si´
kropk´ i dodaje tiret w brzmieniu:

„— z wyjàtkiem przychodów, o których mowa
w pkt 9,”

— po pkt 8 dodaje si´ pkt 9 w brzmieniu:

„9) przychody z tytu∏u osobiÊcie wykonywanej
dzia∏alnoÊci na podstawie kontraktu mene-
d˝erskiego lub umów o podobnym charakte-
rze.”;

10) w art. 14:

a) w ust. 1a i 1b skreÊla si´ wyraz „dewizowy”,

b) w ust. 2:

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) przychody z odp∏atnego zbycia sk∏adni-
ków majàtku wykorzystywanego w dzia-
∏alnoÊci gospodarczej oraz przy prowa-
dzeniu dzia∏ów specjalnych produkcji rol-
nej nie b´dàcych nieruchomoÊciami lub
prawami, o których mowa w art. 10 ust. 1
pkt 8; przy okreÊlaniu wysokoÊci przycho-
dów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje si´ od-
powiednio,”
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— w pkt 2 wyrazy „odr´bnymi przepisami wyda-
nymi na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy z dnia
15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od
osób prawnych (Dz.U. z 1993 r. Nr 106,
poz. 482 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 1,
poz. 2, Nr 43, poz. 163, Nr 80, poz. 368, Nr 87,
poz. 406, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547,
Nr 123, poz. 602 i Nr 127, poz. 627, z 1995 r.
Nr 5, poz. 25, Nr 86, poz. 433, Nr 96, poz. 478,
Nr 133, poz. 654 i Nr 142, poz. 704, z 1996 r.
Nr 25, poz. 113, Nr 34, poz. 146, Nr 90,
poz. 405, Nr 137, poz. 639 i Nr 147, poz. 686,
z 1997 r. Nr 9, poz. 44, Nr 28, poz. 153, Nr 79,
poz. 484, Nr 96, poz. 592, Nr 107, poz. 685,
Nr 118, poz. 754, Nr 121, poz. 770, Nr 123,
poz. 776 i 777, Nr 137, poz. 926, Nr 139,
poz. 932, 933 i 934, Nr 140, poz. 939 i Nr 141,
poz. 945, z 1998 r. Nr 60, poz. 383, Nr 108,
poz. 685, Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887,
Nr 144, poz. 931 i Nr 162, poz. 1112 i 1121 oraz
z 1999 r. Nr 49, poz. 484, Nr 62, poz. 689 
i Nr 95, poz. 1101)” zast´puje si´ wyrazami
„art. 22a—22o”,

— w pkt 6 skreÊla si´ wyrazy „i Paƒstwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe∏nospraw-
nych”,

— w pkt 8 wyrazy „art. 12 ust. 2, 3 i 3a” zast´pu-
je si´ wyrazami „art. 11 ust. 2—2b”,

— w pkt 9 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i do-
daje pkt 10—12 w brzmieniu:

„10) wynagrodzenia p∏atników z tytu∏u:

a) terminowego wp∏acania podatków
pobranych na rzecz bud˝etu paƒstwa,

b) terminowego naliczania i odprowa-
dzania sk∏adek na ubezpieczenie zdro-
wotne, zgodnie z przepisami o po-
wszechnym ubezpieczeniu zdrowot-
nym,

c) wykonywania zadaƒ zwiàzanych
z ustalaniem prawa do Êwiadczeƒ i ich
wysokoÊci oraz wyp∏atà Êwiadczeƒ
z ubezpieczenia chorobowego, okre-
Êlonych w przepisach o systemie
ubezpieczeƒ spo∏ecznych,

11) przychody z najmu, podnajmu, dzier˝a-
wy, poddzier˝awy oraz z innych umów
o podobnym charakterze, sk∏adników
majàtku zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià go-
spodarczà,

12) otrzymane odszkodowania za szkody
dotyczàce sk∏adników majàtku zwiàza-
nych z prowadzonà dzia∏alnoÊcià gospo-
darczà lub z prowadzeniem dzia∏ów spe-
cjalnych produkcji rolnej.”,

c) w ust. 3:

— w pkt 2 skreÊla si´ wyrazy „a tak˝e kwot nale˝-
nych, lecz nie otrzymanych, z tytu∏u wykonywa-
nia wolnego zawodu,”

— w pkt 3 wyraz „gmin” zast´puje si´ wyrazami
„jednostek samorzàdu terytorialnego”,

— po pkt 3a dodaje si´ pkt 3b w brzmieniu:
„3b) zwróconych, umorzonych lub zaniecha-

nych wp∏at dokonywanych na Paƒstwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe∏no-
sprawnych na podstawie odr´bnych prze-
pisów, nie zaliczonych do kosztów uzyska-
nia przychodów,”

— w pkt 6 skreÊla si´ wyrazy „ z bankowym post´-
powaniem ugodowym w rozumieniu przepisów
o restrukturyzacji finansowej przedsi´biorstw
i banków lub”,

— pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) nale˝nego podatku od towarów i us∏ug,

zwolnionych od wp∏at nale˝noÊci z tytu∏u po-
datku od towarów i us∏ug, zwróconej ró˝nicy
i otrzymanego oprocentowania zwrotu ró˝-
nicy podatku od towarów i us∏ug,”

— po pkt 7 dodaje si´ pkt 8 w brzmieniu:
„8) przychodów z odp∏atnego zbycia na podsta-

wie umowy przew∏aszczenia w celu zabez-
pieczenia wierzytelnoÊci, w tym po˝yczki lub
kredytu — do czasu ostatecznego przeniesie-
nia w∏asnoÊci przedmiotu umowy.”;

11) skreÊla si´ art. 14a;

12) w art. 16 w ust. 1 po wyrazach „czynszowa lokali”
dodaje si´ wyrazy „lub budynków” oraz po wyra-
zach „nieodp∏atne Êwiadczenie” dodaje si´ przeci-
nek, a wyrazy „okreÊlone w art. 12 ust. 3 pkt 3” za-
st´puje si´ wyrazami „o którym mowa w art. 12
ust. 1”;

13) w art. 17:

a) dotychczasowà treÊç art. 17 oznacza si´ jako
ust. 1 oraz:
— w pkt 4 wyrazy „ustalonà wed∏ug zasad okre-

Êlonych w art. 12 ust. 3 i 3a” zast´puje si´ wy-
razami „okreÊlonà wed∏ug zasad wynikajà-
cych z art. 11 ust. 2—2b”,

— w pkt 5 wyraz „utworzonych” zast´puje si´
wyrazami „w przypadku likwidacji funduszu
inwestycyjnego utworzonego”,

— w pkt 6 wyraz „przeniesienia” zast´puje si´
wyrazem „zbycia” oraz na koƒcu dodaje si´
wyrazy „w tym tak˝e pochodnych instrumen-
tów finansowych od papierów wartoÊcio-
wych,”

— w pkt 7 wyraz „przeniesienia” zast´puje si´
wyrazem „zbycia”,

— w pkt 8 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i do-
daje pkt 9 w brzmieniu:
„9) nominalnà wartoÊç udzia∏ów (akcji)

w spó∏ce albo wk∏adów w spó∏dzielni ob-
j´tych w zamian za wk∏ad niepieni´˝ny
w innej postaci ni˝ przedsi´biorstwo lub
jego zorganizowana cz´Êç.”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 2 i 3 w brzmieniu:
„2. Przy ustalaniu wartoÊci przychodów, o któ-

rych mowa w ust. 1 pkt 6, 7 i 9, stosuje si´ od-
powiednio przepisy art. 19.
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3. Ilekroç w ustawie jest mowa o pochodnych
instrumentach finansowych — rozumie si´
przez to prawa majàtkowe, których cena za-
le˝y bezpoÊrednio lub poÊrednio od ceny to-
warów, walut obcych, waluty polskiej, z∏ota
dewizowego, platyny dewizowej lub papie-
rów wartoÊciowych, albo od wysokoÊci stóp
procentowych lub indeksów, a w szczegól-
noÊci opcje i kontrakty terminowe.”;

14) w art. 18 skreÊla si´ wyrazy „rent´, której tytu∏
prawny stanowi darowizna lub rozporzàdzenie
ostatniej woli,” oraz wyrazy „ze sprzeda˝y lub za-
miany” zast´puje si´ wyrazami „z odp∏atnego zby-
cia”;

15) art. 19 otrzymuje brzmienie:

„Art.19. 1. Przychodem z odp∏atnego zbycia nieru-
chomoÊci lub praw majàtkowych oraz
innych rzeczy, o których mowa w art. 10
ust. 1 pkt 8, jest ich wartoÊç wyra˝ona
w cenie okreÊlonej w umowie, pomniej-
szona o koszty odp∏atnego zbycia. Je˝e-
li jednak cena, bez uzasadnionej przy-
czyny, znacznie odbiega od wartoÊci
rynkowej tych rzeczy lub praw, przy-
chód ten okreÊla organ podatkowy lub
organ kontroli skarbowej w wysokoÊci
wartoÊci rynkowej. Przepis art. 14 ust. 1
zdanie drugie stosuje si´ odpowiednio.

2. Przychodem z odp∏atnego zbycia w dro-
dze zamiany nieruchomoÊci lub praw
majàtkowych, a tak˝e innych rzeczy,
o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8,
u ka˝dej ze stron umowy przenoszàcej
w∏asnoÊç jest wartoÊç nieruchomoÊci,
rzeczy lub prawa zbywanego w drodze
zamiany. Przepisy ust. 1, 3 i 4 stosuje si´
odpowiednio.

3. WartoÊç rynkowà, o której mowa
w ust. 1, rzeczy lub praw majàtkowych
okreÊla si´ na podstawie cen rynko-
wych stosowanych w obrocie rzeczami
lub prawami tego samego rodzaju i ga-
tunku, z uwzgl´dnieniem w szczególno-
Êci ich stanu i stopnia zu˝ycia oraz cza-
su i miejsca odp∏atnego zbycia.

4. Je˝eli wartoÊç wyra˝ona w cenie okre-
Êlonej w umowie odp∏atnego zbycia
znacznie odbiega od wartoÊci rynkowej
nieruchomoÊci lub praw majàtkowych
oraz innych rzeczy, organ podatkowy lub
organ kontroli skarbowej wezwie strony
umowy do zmiany tej wartoÊci lub wska-
zania przyczyn uzasadniajàcych podanie
ceny znacznie odbiegajàcej od wartoÊci
rynkowej. W razie nieudzielenia odpo-
wiedzi, niedokonania zmiany wartoÊci
lub niewskazania przyczyn, które uza-
sadniajà podanie ceny znacznie odbie-
gajàcej od wartoÊci rynkowej, organ po-
datkowy lub organ kontroli skarbowej
okreÊli wartoÊç z uwzgl´dnieniem opinii
bieg∏ego lub bieg∏ych. Je˝eli wartoÊç

ustalona w ten sposób odbiega co naj-
mniej o 33% od wartoÊci wyra˝onej
w cenie, koszty opinii bieg∏ego lub bie-
g∏ych ponosi zbywajàcy.”;

16) w art. 20 w ust. 1 wyrazy „art. 12, 14” zast´puje si´
wyrazami „art. 12—14”;

17) w art. 21: 

a) w ust. 1:

— w pkt 3 dodaje si´ lit.d)—f) w brzmieniu:

„d) odszkodowaƒ przyznanych na podstawie
przepisów o zakazie konkurencji,

e) odszkodowaƒ za szkody dotyczàce sk∏ad-
ników majàtku zwiàzanych z prowadzonà
dzia∏alnoÊcià gospodarczà,

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

— pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) kwoty otrzymane z tytu∏u ubezpieczeƒ ma-

jàtkowych i osobowych, z wyjàtkiem od-
szkodowaƒ za szkody dotyczàce sk∏adni-
ków majàtku zwiàzanych z:
a) prowadzonà dzia∏alnoÊcià gospodarczà,
b) prowadzeniem dzia∏ów specjalnych

produkcji rolnej, z których dochody
opodatkowane sà na zasadach, o któ-
rych mowa w art. 27 ust. 1,”

— w pkt 5 skreÊla si´ wyrazy „lub bezpoÊrednio
w zwiàzku z wykonywaniem wolnego zawo-
du”,

— w pkt 5a na koƒcu skreÊla si´ przecinek i do-
daje wyrazy „— w wysokoÊci wp∏at wniesio-
nych do funduszu,”

— pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) wygrane w kasynach gry, grach na auto-

matach oraz grach w bingo pieni´˝ne
i fantowe urzàdzanych i prowadzonych
przez uprawniony podmiot na podstawie
przepisów o grach losowych, zak∏adach
wzajemnych i grach na automatach,”

— po pkt 6 dodaje si´ pkt 6a w brzmieniu:
„6a) wygrane w grach liczbowych, loteriach

pieni´˝nych, zak∏adach wzajemnych, lo-
teriach promocyjnych, loteriach audio-
teksowych i loteriach fantowych, je˝eli
jednorazowa wartoÊç tych wygranych
nie przekracza kwoty trzykrotnoÊci naj-
ni˝szego wynagrodzenia za prac´, og∏a-
szanego na podstawie odr´bnych przepi-
sów, za grudzieƒ roku poprzedzajàcego
rok podatkowy, urzàdzanych i prowadzo-
nych na podstawie przepisów o grach lo-
sowych, zak∏adach wzajemnych i grach
na automatach przez uprawniony pod-
miot,”
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— w pkt 8 na koƒcu dodaje si´ wyrazy „wyp∏a-
cone na podstawie odr´bnych przepisów,”

— w pkt 10a na koƒcu skreÊla si´ przecinek i do-
daje wyrazy „i paraolimpijskiej,”

— w pkt 17 wyrazy „pracowników, okreÊlonego
w odr´bnych przepisach” zast´puje si´ wyra-
zami „za prac´, og∏aszanego na podstawie
odr´bnych przepisów”,

— w pkt 19 w lit.b) wyrazy „pracowników, okre-
Êlonego w odr´bnych przepisach” zast´puje
si´ wyrazami „za prac´, og∏aszanego na pod-
stawie odr´bnych przepisów”,

— w pkt 20 wyrazy „przepisach obowiàzujàcych
w przedsi´biorstwach paƒstwowych w spra-
wie pokrywania kosztów podró˝y s∏u˝bowych
poza granicami kraju” zast´puje si´ wyrazami
„ustawach lub przepisach wydanych przez
w∏aÊciwego ministra w sprawie diet i innych
nale˝noÊci z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowych pra-
cowników poza granicami kraju”,

— po pkt 20 dodaje si´ pkt 20a w brzmieniu:

„20a) cz´Êç dochodów osób, o których mowa
w art. 3 ust. 1, przebywajàcych czasowo
za granicà i uzyskujàcych tam dochody
z innych tytu∏ów ni˝ wymienione w pkt
20 — w wysokoÊci odpowiadajàcej rów-
nowartoÊci diet, okreÊlonych w odr´b-
nych ustawach lub przepisach wyda-
nych przez w∏aÊciwego ministra w spra-
wie diet i innych nale˝noÊci z tytu∏u po-
dró˝y s∏u˝bowych pracowników poza
granicami kraju, obliczonych za okres,
w którym osoby te uzyskiwa∏y dochód;
w przypadku uzyskiwania w tym sa-
mym okresie dochodów z kilku êróde∏,
zwolnienie stosuje si´ tylko do dochodu
uzyskanego z jednego êród∏a,”

— w pkt 22 tiret otrzymuje brzmienie:

„— okreÊlonych w odr´bnych przepisach wy-
danych przez w∏aÊciwego ministra, je˝eli
przebieg pojazdu, z wy∏àczeniem wyp∏at ry-
cza∏tu pieni´˝nego, jest udokumentowany
w ewidencji przebiegu pojazdu prowadzonej
przez pracownika wed∏ug obowiàzujàcego
wzoru,”

— pkt 26 otrzymuje brzmienie:

„26) zapomogi wyp∏acone w przypadku indy-
widualnych zdarzeƒ losowych, kl´sk ˝y-
wio∏owych, d∏ugotrwa∏ej choroby lub
Êmierci:

a) z funduszu socjalnego, zak∏adowego
funduszu Êwiadczeƒ socjalnych, z fun-
duszy zwiàzków zawodowych oraz
zgodnie z odr´bnymi przepisami wy-
danymi przez w∏aÊciwego ministra —
niezale˝nie od ich wysokoÊci, 

b) z innych êróde∏, z zastrze˝eniem pkt 40
i 79 — do wysokoÊci nie przekraczajà-
cej w roku podatkowym trzykrotnoÊci
najni˝szego wynagrodzenia za prac´,

og∏aszanego na podstawie odr´bnych
przepisów, za grudzieƒ roku poprze-
dzajàcego rok podatkowy,”

— w pkt 32b wyrazy „pracowników, okreÊlone-
go w odr´bnych przepisach” zast´puje si´
wyrazami „za prac´, og∏aszanego na podsta-
wie odr´bnych przepisów”,

— skreÊla si´ pkt 35,

— pkt 39 otrzymuje brzmienie:

„39) stypendia otrzymywane na podstawie
przepisów wydanych przez w∏aÊciwego
ministra w sprawie studiów doktoranc-
kich i stypendiów naukowych oraz inne
stypendia naukowe, których zasady przy-
znawania zosta∏y zatwierdzone przez mi-
nistra w∏aÊciwego do spraw szkolnictwa
wy˝szego po zasi´gni´ciu opinii Rady
G∏ównej Szkolnictwa Wy˝szego,”

— pkt 40 otrzymuje brzmienie:

„40) Êwiadczenia pomocy materialnej dla
uczniów, studentów, uczestników stu-
diów doktoranckich i osób uczestniczà-
cych w innych formach kszta∏cenia, po-
chodzàce z bud˝etu paƒstwa, bud˝etów
jednostek samorzàdu terytorialnego oraz
ze Êrodków w∏asnych szkó∏ i uczelni —
przyznane na podstawie odr´bnych prze-
pisów o systemie oÊwiaty, o szkolnictwie
wy˝szym, o wy˝szych szko∏ach zawodo-
wych oraz o tytule naukowym i stopniach
naukowych,”

— skreÊla si´ pkt 41,

— pkt 46 otrzymuje brzmienie:

„46) dochody uzyskane przez podatników od
rzàdów paƒstw obcych, organizacji mi´-
dzynarodowych lub mi´dzynarodowych
instytucji finansowych, pochodzàce ze
Êrodków bezzwrotnej pomocy przyzna-
nych na podstawie jednostronnej dekla-
racji lub umów zawartych z tymi paƒ-
stwami, organizacjami lub instytucjami
przez Rad´ Ministrów Rzeczypospolitej
Polskiej, w∏aÊciwego ministra lub agen-
cje rzàdowe; w tym równie˝ w przypad-
kach, gdy przekazanie tych Êrodków jest
dokonywane za poÊrednictwem podmio-
tu upowa˝nionego do rozdzielania Êrod-
ków bezzwrotnej pomocy zagranicznej
na rzecz podmiotów, którym s∏u˝yç ma ta
pomoc,”

— w pkt 61 po wyrazach „kredytów studenc-
kich” dodaje si´ wyrazy „udzielonych na pod-
stawie przepisów o po˝yczkach i kredytach
studenckich”,

— w pkt 63 na koƒcu kropk´ zast´puje si´ prze-
cinkiem i dodaje pkt 64—110 w brzmieniu:

„64) dodatki do rent rodzinnych dla sierot zu-
pe∏nych, wyp∏acone na podstawie od-
r´bnych przepisów,
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65) zasi∏ki chorobowe wyp∏acone na podsta-
wie odr´bnych przepisów o ubezpiecze-
niu spo∏ecznym rolników oraz ubezpie-
czeniu spo∏ecznym cz∏onków rolniczych
spó∏dzielni produkcyjnych, spó∏dzielni
kó∏ek rolniczych oraz ich rodzin, w cz´Êci
odpowiadajàcej udzia∏owi dochodu z ty-
tu∏u dzia∏alnoÊci rolniczej, z wyjàtkiem
polegajàcej na prowadzeniu dzia∏ów
specjalnych produkcji rolnej, w docho-
dzie podzielnym spó∏dzielni,

66) dochody osób fizycznych okreÊlonych
w art. 3, ze êróde∏ przychodów po∏o˝o-
nych w paƒstwie, z którym Rzeczpospoli-
ta Polska nie zawar∏a umowy o unikaniu
podwójnego opodatkowania dochodów,
je˝eli podlegajà one w tym paƒstwie po-
datkowi tego samego rodzaju i paƒstwo
to post´puje wed∏ug zasad wzajemnoÊci
co do takich samych dochodów ze êróde∏
po∏o˝onych na obszarze Rzeczypospoli-
tej Polskiej,

67) wartoÊç rzeczowych Êwiadczeƒ okolicz-
noÊciowych, otrzymanych przez pracow-
nika — do wysokoÊci nie przekraczajàcej
w roku podatkowym kwoty najni˝szego
wynagrodzenia za prac´, og∏aszanego na
podstawie odr´bnych przepisów, za gru-
dzieƒ roku poprzedzajàcego rok podatko-
wy; rzeczowymi Êwiadczeniami okolicz-
noÊciowymi sà w szczególnoÊci: paczki
Êwiàteczne dla dzieci, bilety na imprezy
sportowe lub kulturalne,

68) wartoÊç wygranych w konkursach
i grach organizowanych i emitowanych
(og∏aszanych) przez Êrodki masowego
przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz
konkursach z dziedziny nauki, kultury,
sztuki, dziennikarstwa i sportu, a tak˝e
nagród zwiàzanych ze sprzeda˝à premio-
wà — je˝eli jednorazowa wartoÊç tych
wygranych i nagród nie przekracza kwo-
ty trzykrotnoÊci najni˝szego wynagro-
dzenia za prac´, og∏aszanego na podsta-
wie odr´bnych przepisów, za grudzieƒ
roku poprzedzajàcego rok podatkowy,

69) wartoÊç posi∏ków spo˝ywanych w sto-
∏ówce zak∏adowej prowadzonej przez
pracodawc´ lub innà wyspecjalizowanà
jednostk´ organizacyjnà na zlecenie pra-
codawcy, z wyjàtkiem ekwiwalentu za te
posi∏ki,

70) dodatki dewizowe wyp∏acane na podsta-
wie odr´bnych przepisów marynarzom
i rybakom zatrudnionym w krajowych
przedsi´biorstwach ˝eglugi i rybo∏ów-
stwa morskiego — w cz´Êci nie przekra-
czajàcej 25% tych dodatków,

71) dochody ze sprzeda˝y produktów roÊlin-
nych i zwierz´cych pochodzàcych z w∏a-
snej uprawy lub hodowli, nie stanowià-
cych dzia∏ów specjalnych produkcji rol-

nej, przerobionych sposobem przemy-
s∏owym, je˝eli przerób polega na kisze-
niu produktów roÊlinnych lub przetwór-
stwie mleka albo na uboju zwierzàt rzeê-
nych i obróbce poubojowej tych zwie-
rzàt, w tym równie˝ na rozbiorze, podzia-
le i klasyfikacji mi´sa,

72) dochody ze sprzeda˝y surowców roÊlin
zielarskich i zió∏ dziko rosnàcych leÊnych
sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji
Wyrobów i Us∏ug (PKWiU) w grupie
o symbolu 01.11.91–00, jagód, owoców
leÊnych (PKWiU 01.13.23-00) i grzybów
(PKWiU 01.12.13–00.43) — ze zbioru do-
konywanego osobiÊcie albo z udzia∏em
cz∏onków najbli˝szej rodziny,

73) kwoty jednorazowej pomocy finansowej
wyp∏aconej ofiarom przeÊladowaƒ hitle-
rowskich przez Fundacj´ Polsko-Nie-
mieckie Pojednanie,

74) otrzymywane z zagranicy:

a) renty inwalidzkie z tytu∏u inwalidztwa
wojennego,

b) kwoty zaopatrzenia przyznane ofiarom
wojny oraz cz∏onkom ich rodzin,

c) renty wypadkowe osób, których inwa-
lidztwo powsta∏o w zwiàzku z przymu-
sowym pobytem na robotach w III Rze-
szy Niemieckiej w latach 1939—1945,

— pod warunkiem przedstawienia p∏atni-
kowi dokumentu instytucji zagranicznej
stwierdzajàcego charakter przyznanego
Êwiadczenia,

75) renty wyp∏acone osobom represjonowa-
nym i cz∏onkom ich rodzin, przyznane na
zasadach okreÊlonych w przepisach o za-
opatrzeniu inwalidów wojennych i woj-
skowych oraz ich rodzin,

76) kwoty diet i kieszonkowego dla goÊci za-
granicznych przybywajàcych do Polski
w ramach programów i umów oraz war-
toÊç wy˝ywienia dla t∏umaczy (pilotów)
towarzyszàcych tym goÊciom, z wyjàt-
kiem ekwiwalentów za to wy˝ywienie,

77) równowa˝niki pieni´˝ne za brak kwatery,
wyp∏acone: funkcjonariuszom Policji
i S∏u˝by Wi´ziennej, Urz´du Ochrony
Paƒstwa, Stra˝y Granicznej oraz stra˝a-
kom Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej — do
wysokoÊci nie przekraczajàcej trzykrot-
noÊci najni˝szego wynagrodzenia za pra-
c´, og∏aszanego na podstawie odr´b-
nych przepisów, za grudzieƒ roku po-
przedzajàcego rok podatkowy,

78) dop∏aty do: wypoczynku zorganizowane-
go przez podmioty prowadzàce dzia∏al-
noÊç w tym zakresie, w formie wczasów,
kolonii, obozów i zimowisk, w tym rów-
nie˝ po∏àczonego z naukà, pobytu na le-
czeniu sanatoryjnym, w placówkach lecz-
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niczo–sanatoryjnych, rehabilitacyjno-
-szkoleniowych i leczniczo-opiekuƒ-
czych, oraz przejazdów zwiàzanych z tym
wypoczynkiem i pobytem na leczeniu —
dzieci i m∏odzie˝y do lat 18:

a) z funduszu socjalnego, zak∏adowego
funduszu Êwiadczeƒ socjalnych oraz
zgodnie z odr´bnymi przepisami wy-
danymi przez w∏aÊciwego ministra —
niezale˝nie od ich wysokoÊci, 

b) z innych êróde∏ — do wysokoÊci nie
przekraczajàcej w roku podatkowym
najni˝szego wynagrodzenia za prac´
og∏aszanego na podstawie odr´bnych
przepisów, za grudzieƒ roku poprze-
dzajàcego rok podatkowy,

79) Êwiadczenia z pomocy spo∏ecznej,

80) przychody ze stosunku s∏u˝bowego
otrzymane w s∏u˝bie kandydackiej przez
funkcjonariuszy Policji, Stra˝y Granicznej
i Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej,

81) dochody stanowiàce równowartoÊç wy-
datków na zakwaterowanie, poniesio-
nych przez osoby przebywajàce czasowo
za granicà i uzyskujàce tam dochody —
je˝eli nie zosta∏y zaliczone do kosztów
uzyskania przychodów — w wysokoÊci
stwierdzonej rachunkiem hotelowym
(lub równorz´dnym dokumentem), do
wysokoÊci limitu na koszty hotelu, okre-
Êlonego w odr´bnych ustawach lub prze-
pisach wydanych przez w∏aÊciwego mi-
nistra w sprawie zasad ustalania oraz wy-
sokoÊci nale˝noÊci przys∏ugujàcych pra-
cownikom z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej
poza granicami kraju, a w razie braku ra-
chunku — w wysokoÊci 25% tego limitu;
zwolnienie nie dotyczy osób, którym za-
pewniono bezp∏atne zakwaterowanie,

82) uposa˝enia funkcjonariuszy Organizacji
Narodów Zjednoczonych, organizacji
wyspecjalizowanych oraz innych mi´-
dzynarodowych instytucji i organizacji,
których Rzeczpospolita Polska jest cz∏on-
kiem i których statuty przewidujà zwol-
nienie od podatku wyp∏acanych przez nie
uposa˝eƒ, je˝eli funkcjonariusze znajdu-
jà si´ w wykazie Ministerstwa Spraw Za-
granicznych,

83) nale˝noÊci pieni´˝ne wyp∏acone poli-
cjantom, ˝o∏nierzom i pracownikom cy-
wilnym jednostek wojskowych u˝ytych
poza granicami paƒstwa w celu udzia∏u
w konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnie-
nia si∏ paƒstwa albo paƒstw sojuszni-
czych, misji pokojowej, akcji zapobie˝e-
nia aktom terroryzmu lub ich skutkom,
a tak˝e nale˝noÊci pieni´˝ne wyp∏acone
˝o∏nierzom, policjantom i pracownikom
pe∏niàcym funkcje obserwatorów w mi-
sjach pokojowych organizacji mi´dzyna-
rodowych i si∏ wielonarodowych,

84) wartoÊç Êwiadczeƒ z tytu∏u uprawnieƒ do
bezp∏atnych i ulgowych przejazdów
Êrodkami publicznego transportu zbioro-
wego kolejowego i autobusowego, wyni-
kajàcych z ustawy o uprawnieniach do
bezp∏atnych i ulgowych przejazdów
Êrodkami publicznego transportu zbioro-
wego,

85) wartoÊç Êwiadczeƒ z tytu∏u realizacji
uprawnieƒ do ulgowych lub bezp∏atnych
przejazdów Êrodkami komunikacji miej-
skiej, przys∏ugujàcych na podstawie od-
r´bnych przepisów,

86) dodatki mieszkaniowe oraz jednorazowe
zasi∏ki na zagospodarowanie, wyp∏acone
nauczycielom na podstawie Karty Na-
uczyciela, oraz dop∏aty do czesnego dla
studiujàcego nauczyciela finansowane
ze Êrodków bud˝etowych,

87) wartoÊç Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych na
podstawie odr´bnych przepisów doty-
czàcych emerytów, rencistów i komba-
tantów oraz niektórych osób b´dàcych
ofiarami represji wojennych i okresu po-
wojennego z tytu∏u abonamentowych
op∏at telewizyjnych i radiowych, telefo-
nicznych jednostek licznikowych oraz
abonamentu telefonicznego,

88) ekwiwalenty pieni´˝ne otrzymane przez
emerytów i rencistów w zamian Êwiad-
czeƒ rzeczowych przys∏ugujàcych
w zwiàzku z ∏àczàcym ich poprzednio
z pracodawcà stosunkiem s∏u˝bowym,
stosunkiem pracy lub spó∏dzielczym sto-
sunkiem pracy — do wysokoÊci nie prze-
kraczajàcej w roku podatkowym trzykrot-
noÊci najni˝szego wynagrodzenia za pra-
c´, og∏aszanego na podstawie odr´b-
nych przepisów, za grudzieƒ roku po-
przedzajàcego rok podatkowy,

89) wartoÊç Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych od
szkó∏ wy˝szych, na podstawie odr´bnych
przepisów, studentom kierowanym przez
uczelni´ na studenckie praktyki zawodo-
we,

90) wartoÊç Êwiadczeƒ przyznanych zgodnie
z odr´bnymi przepisami przez pracodaw-
c´ na podnoszenie kwalifikacji zawodo-
wych i wykszta∏cenia ogólnego pracow-
nika, z wyjàtkiem wynagrodzeƒ otrzymy-
wanych za czas urlopu szkoleniowego
oraz za czas zwolnieƒ z cz´Êci dnia pracy,
przys∏ugujàcych pracownikom podejmu-
jàcym nauk´ w szko∏ach lub podnoszà-
cym kwalifikacje zawodowe w formach
pozaszkolnych,

91) wyp∏acone, za poÊrednictwem p∏atnika,
przy emeryturach i rentach zagranicz-
nych podwy˝ki (zwi´kszenia) majàce
charakter dodatków rodzinnych, pod wa-
runkiem przedstawienia p∏atnikowi do-
kumentu stwierdzajàcego wysokoÊç
podwy˝ki,
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92) Êwiadczenia rzeczowe (w naturze) lub
ekwiwalenty pieni´˝ne w zamian tych
Êwiadczeƒ, przys∏ugujàce na podstawie
odr´bnych przepisów cz∏onkom rodzin
zmar∏ych pracowników oraz zmar∏ych
emerytów i rencistów — do wysokoÊci
nie przekraczajàcej w roku podatkowym
trzykrotnoÊci najni˝szego wynagrodze-
nia za prac´ og∏aszanego na podstawie
odr´bnych przepisów, za grudzieƒ roku
poprzedzajàcego rok podatkowy,

93) dochody uzyskane z tytu∏u zakupu zak∏a-
dowych budynków mieszkalnych lub lo-
kali mieszkalnych przez dotychczaso-
wych najemców — w wysokoÊci odpo-
wiadajàcej ró˝nicy mi´dzy cenà rynkowà
tych budynków lub lokali a cenà zakupu,

94) wynagrodzenia otrzymywane przez
cz∏onków rolniczych spó∏dzielni produk-
cyjnych z tytu∏u u˝ytkowania przez spó∏-
dzielnie wniesionych wk∏adów grunto-
wych,

95) odsetki z tytu∏u nieterminowej wyp∏aty
wynagrodzeƒ i Êwiadczeƒ z tytu∏ów,
o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1,

96) dochód uzyskany przez pracownika z ty-
tu∏u ulgi w op∏acie za energi´ elektrycznà
— w wysokoÊci odpowiadajàcej ró˝nicy
pomi´dzy cenà ustalonà dla innych od-
biorców a cenà ustalonà dla pracownika,

97) dodatki mieszkaniowe i rycza∏ty na zakup
opa∏u, przyznane na podstawie odr´b-
nych przepisów o najmie lokali mieszkal-
nych i dodatkach mieszkaniowych,

98) dodatek kombatancki oraz dodatek za taj-
ne nauczanie przyznawane na podstawie
odr´bnych przepisów,

99) zasi∏ki na zmniejszenie wydatków na leki
i artyku∏y sanitarne, przyznane na pod-
stawie odr´bnych przepisów,

100) dochody z tytu∏u emerytur lub rent otrzy-
mywanych przez osoby, które utraci∏y
wzrok w wyniku dzia∏aƒ wojennych
w okresie wojny 1939—1945 lub eksplo-
zji pozosta∏ych po tej wojnie niewypa∏ów
i niewybuchów, pod warunkiem przed∏o-
˝enia p∏atnikowi:
a) orzeczenia o uznaniu za inwalid´ wzro-

ku I lub II grupy, wydanego przez w∏a-
Êciwy organ,

b) dokumentacji leczniczej (szpitalnej)
z okresu wypadku, potwierdzajàcej
wypadek, bàdê poÊwiadczonego nota-
rialnie oÊwiadczenia dwóch Êwiadków
potwierdzajàcych utrat´ wzroku w wy-
niku dzia∏aƒ wojennych w latach
1939–1945 lub eksplozji niewypa∏ów
i niewybuchów pozosta∏ych po tej
wojnie,

c) aktualnego zaÊwiadczenia lekarskiego
okulistycznego o urazowym uszkodze-

niu wzroku bàdê aktualnego zaÊwiad-
czenia z przeprowadzonej obdukcji sà-
dowo-lekarskiej, potwierdzajàcego
utrat´ lub uszkodzenie wzroku w wyni-
ku zdarzeƒ, o których mowa w lit.b),
lub

d) wa˝nej legitymacji Stowarzyszenia
Niewidomych Cywilnych Ofiar Wojny
lub Zwiàzku Ociemnia∏ych ˚o∏nierzy
RP,

101) przychody uzyskane przez krwiodawców
ze sprzeda˝y pobranych od nich: krwi lub
osocza,

102) kwoty stanowiàce zwrot kosztów dojaz-
du do pracy i zakwaterowania, wyp∏aca-
ne przez powiatowe urz´dy pracy na
podstawie przepisów o zatrudnieniu
i przeciwdzia∏aniu bezrobociu,

103) jednorazowe zasi∏ki na zagospodarowa-
nie, wyp∏acone nauczycielom akademic-
kim na podstawie przepisów o szkolnic-
twie wy˝szym,

104) Êwiadczenia otrzymane na podstawie
art. 23 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 9 maja
1996 r. o wykonywaniu mandatu pos∏a
i senatora (Dz.U. Nr 73, poz. 350 i Nr 137,
poz. 638, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 98,
poz. 604, Nr 106, poz. 679, Nr 121,
poz. 770 i Nr 160, poz. 1080, z 1998 r.
Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 52, poz. 527
i 528 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69),

105) dochód uzyskany ze zbycia akcji (udzia-
∏ów) otrzymanych w drodze spadku albo
darowizny — w cz´Êci odpowiadajàcej
kwocie zap∏aconego podatku od spad-
ków i darowizn,

106) odszkodowania otrzymane na podstawie
rezolucji Rady Bezpieczeƒstwa Narodów
Zjednoczonych wyp∏acone osobom po-
szkodowanym na skutek dzia∏aƒ wojen-
nych w Kuwejcie, 

107) nagrody wyp∏acone na podstawie prze-
pisów wydanych przez w∏aÊciwego mini-
stra w sprawie organizowania zaj´ç reha-
bilitacyjnych w szpitalach psychiatrycz-
nych i nagradzania uczestników tych za-
j´ç,

108) kwoty pomocy pieni´˝nej i wartoÊç in-
nych Êwiadczeƒ finansowanych ze Êrod-
ków bud˝etowych przyznawanych oso-
bom, które ubiegajà si´ o status uchodê-
cy,

109) nominalna wartoÊç udzia∏ów (akcji)
w spó∏ce albo wk∏adów w spó∏dzielni —
obj´tych w zamian za wk∏ad niepieni´˝ny
w postaci przedsi´biorstwa lub jego zor-
ganizowanej cz´Êci,

110) wartoÊç Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych pra-
cownikom polskich placówek dyploma-
tycznych, urz´dów konsularnych i innych
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polskich jednostek bud˝etowych majà-
cych siedzib´ poza granicami Rzeczypo-
spolitej Polskiej, wynikajàcych z przepi-
sów wydanych na podstawie art. 47 usta-
wy z dnia 16 wrzeÊnia 1982 r. o pracow-
nikach urz´dów paƒstwowych (Dz. U.
Nr 31, poz. 214, z 1984 r. Nr 35, poz. 187,
z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 4,
poz. 24 i Nr 34, poz. 178 i 182, z 1990 r.
Nr 20, poz. 121, z 1991 r. Nr 55, poz. 234,
Nr 88, poz. 400 i Nr 95, poz. 425, z 1992 r.
Nr 54, poz. 254 i Nr 90, poz. 451, z 1994 r.
Nr 136, poz. 704, z 1995 r. Nr 132,
poz. 640, z 1996 r. Nr 89, poz. 402 i Nr 106,
poz. 496, z 1997 r. Nr 98, poz. 604, Nr 133,
poz. 882 i 883 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r.
Nr 131, poz. 860, Nr 155, poz. 1016
i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 49,
poz. 483 i Nr 70, poz. 778 oraz z 2000 r.
Nr 6, poz. 69 i Nr 66, poz. 787), z wyjàt-
kiem wynagrodzeƒ za prac´ i ekwiwalen-
tu pieni´˝nego za urlop wypoczynkowy
oraz zasi∏ków chorobowych i macierzyƒ-
skich.”,

b) skreÊla si´ ust. 3,

c) po ust. 5 dodaje si´ ust. 6—9 w brzmieniu:
„6. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-

blicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
wzór ewidencji przebiegu pojazdu, o której
mowa w ust. 1 pkt 22 oraz w art. 23 ust. 5.
Ewidencja przebiegu pojazdu powinna za-
wieraç co najmniej nast´pujàce dane: nazwi-
sko i imi´ pracownika oraz adres zamieszka-
nia pracownika, numer rejestracyjny pojaz-
du i pojemnoÊç silnika, kolejny numer wpisu,
dat´ i cel wyjazdu, opis trasy, liczb´ faktycz-
nie przejechanych kilometrów, stawk´ za
1 km przebiegu, kwot´ wynikajàcà z prze-
mno˝enia liczby faktycznie przejechanych ki-
lometrów i stawki za 1 km przebiegu, podpis
pracodawcy.

7. Za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 36,
poniesione z tytu∏u prowadzenia szko∏y nie-
publicznej w rozumieniu przepisów o syste-
mie oÊwiaty, je˝eli nie zosta∏y zaliczone do
kosztów uzyskania przychodów, uwa˝a si´
wydatki na:

1) zakup stanowiàcych Êrodki trwa∏e pomo-
cy dydaktycznych i innych urzàdzeƒ nie-
zb´dnych do prowadzenia szko∏y,

2) wydatki zwiàzane z organizowaniem wy-
poczynku wakacyjnego uczniów, w cz´Êci
stanowiàcej wynagrodzenie personelu
wychowawczego i obs∏ugi, je˝eli nie zo-
sta∏o pokryte przez wp∏aty rodziców.

8. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 71,
nie dotyczy dochodów uzyskiwanych przez
osoby, które dokonujà sprzeda˝y towarów
i produktów innych ni˝ pochodzàce z w∏asnej
uprawy lub hodowli.

9. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 90,
stosuje si´, je˝eli pracownik przed otrzyma-

niem Êwiadczenia z∏o˝y pracodawcy oÊwiad-
czenie, i˝ nie zaliczy ich do wydatków, o któ-
rych mowa w art. 27a ust. 1 pkt 3 lit. c) i d).”;

18) w art. 22:

a) w ust. 1 i 1a skreÊla si´ wyraz „dewizowy”,

b) po ust. 1c dodaje si´ ust. 1d—1f w brzmieniu:

„1d. W przypadku odp∏atnego zbycia nieodp∏at-
nie nabytych rzeczy lub praw, a tak˝e otrzy-
manych nieodp∏atnie Êwiadczeƒ, w zwiàzku
z którymi, stosownie do art. 11 ust. 2 i 2a,
okreÊlony zosta∏ przychód — kwota tego
przychodu pomniejszona o sum´ odpisów
amortyzacyjnych, o których mowa
w art. 22h ust. 1 pkt 1, stanowi koszt uzyska-
nia przychodów z odp∏atnego zbycia tych
rzeczy, praw lub nieodp∏atnych Êwiadczeƒ.

1e. W przypadku obj´cia udzia∏ów (akcji)
w spó∏ce albo wk∏adów w spó∏dzielni w za-
mian za wk∏ad niepieni´˝ny w innej postaci
ni˝ przedsi´biorstwo lub jego zorganizowa-
na cz´Êç — na dzieƒ obj´cia tych udzia∏ów
(akcji), wk∏adów — ustala si´ koszt uzyska-
nia, przychodu, o którym mowa w art.17
ust. 1 pkt 9, w wysokoÊci:

1) wartoÊci poczàtkowej przedmiotu wk∏a-
du, zaktualizowanej zgodnie z odr´bnymi
przepisami, pomniejszonej o sum´ doko-
nanych przed wniesieniem tego wk∏adu
odpisów amortyzacyjnych, o których
mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, je˝eli przed-
miotem wk∏adu niepieni´˝nego sà Êrod-
ki trwa∏e lub wartoÊci niematerialne
i prawne,

2) wartoÊci:

a) nominalnej wnoszonych w formie
wk∏adu niepieni´˝nego udzia∏ów (ak-
cji) w spó∏ce albo wk∏adów w spó∏-
dzielni, w przypadku gdy zosta∏y obj´-
te w zamian za wk∏ad niepieni´˝ny
w innej postaci ni˝ przedsi´biorstwo
lub jego zorganizowana czeÊç,

b) okreÊlonej zgodnie z art. 23 ust. 1
pkt 38, w przypadku gdy udzia∏y (ak-
cje) w spó∏ce albo wk∏ady w spó∏dziel-
ni, które sà wnoszone w formie wk∏a-
du niepieni´˝nego, nie zosta∏y obj´te
w zamian za wk∏ad niepieni´˝ny,

c) okreÊlonej zgodnie z ust. 1f, w przy-
padku gdy udzia∏y (akcje) w spó∏ce al-
bo wk∏ady w spó∏dzielni, które sà wno-
szone w formie wk∏adu niepieni´˝ne-
go, zosta∏y obj´te w zamian za wk∏ad
niepieni´˝ny w postaci przedsi´bior-
stwa lub jego zorganizowanej cz´Êci

— je˝eli przedmiotem wk∏adu niepieni´˝-
nego sà udzia∏y (akcje) w spó∏ce albo
wk∏ady w spó∏dzielni,

3) faktycznie poniesionych, niezaliczonych
do kosztów uzyskania przychodów, wy-
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datków na nabycie innych ni˝ wymienio-
ne w pkt 1 i 2 sk∏adników majàtku podat-
nika — je˝eli przedmiotem wk∏adu sà te
inne sk∏adniki.

1f. W przypadku odp∏atnego zbycia udzia∏ów
(akcji) w spó∏ce albo wk∏adów w spó∏dzielni
obj´tych w zamian za wk∏ad niepieni´˝ny,
na dzieƒ zbycia tych udzia∏ów (akcji) albo
wk∏adów, koszt uzyskania przychodów usta-
la si´ w wysokoÊci:

1) nominalnej wartoÊci obj´tych udzia∏ów
(akcji) albo wk∏adów z dnia ich obj´cia —
je˝eli te udzia∏y (akcje) albo wk∏ady zosta-
∏y obj´te w zamian za wk∏ad niepieni´˝ny
w innej postaci ni˝ przedsi´biorstwo lub
jego zorganizowana cz´Êç,

2) wartoÊci przedsi´biorstwa lub jego zor-
ganizowanej cz´Êci, wynikajàcej z ksiàg
przedsi´biorstwa, okreÊlonej na dzieƒ
obj´cia tych udzia∏ów (akcji) albo wk∏a-
dów, nie wy˝szej jednak ni˝ ich wartoÊç
nominalna z dnia obj´cia.”,

c) skreÊla si´ ust. 7 i 7a,

d) w ust. 8 wyrazy „przepisami wydanymi na pod-
stawie ust. 7” zast´puje si´ wyrazami „art. 22a—
22o, z uwzgl´dnieniem art. 23”,

e) w ust. 9:

— pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) z tytu∏u korzystania przez twórców z praw
autorskich i artystów wykonawców z praw
pokrewnych, w rozumieniu odr´bnych
przepisów, lub rozporzàdzania przez nich
tymi prawami — 50%, z tym ˝e koszty te
oblicza si´ od przychodu pomniejszonego
o potràcone przez p∏atnika w danym mie-
siàcu sk∏adki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobo-
we, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2
lit. b), których podstaw´ wymiaru stanowi
ten przychód,”

— w pkt 4 na koƒcu kropk´ zast´puje si´ prze-
cinkiem i dodaje wyrazy „z tym ˝e koszty te
oblicza si´ od przychodu pomniejszonego
o potràcone przez p∏atnika w danym miesiàcu
sk∏adki na ubezpieczenia emerytalne i rento-
we oraz na ubezpieczenie chorobowe, o któ-
rych mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), których
podstaw´ wymiaru stanowi ten przychód.”,

f) w ust. 12 skreÊla si´ wyrazy „i 14a”;

19) po art. 22 dodaje si´ art. 22a—22o w brzmieniu:

„Art. 22a.1. Amortyzacji podlegajà, z zastrze˝e-
niem art. 22c, stanowiàce w∏asnoÊç lub
wspó∏w∏asnoÊç podatnika, nabyte lub
wytworzone we w∏asnym zakresie,
kompletne i zdatne do u˝ytku w dniu
przyj´cia do u˝ywania:

1) budowle, budynki oraz lokale b´dà-
ce odr´bnà w∏asnoÊcià,

2) maszyny, urzàdzenia i Êrodki trans-
portu,

3) inne przedmioty

— o przewidywanym okresie u˝ywania
d∏u˝szym ni˝ rok, wykorzystywane
przez podatnika na potrzeby zwiàzane
z prowadzonà przez niego dzia∏alno-
Êcià gospodarczà albo oddane do u˝y-
wania na podstawie umowy najmu,
dzier˝awy lub innej umowy o podob-
nym charakterze, zwane Êrodkami
trwa∏ymi.

2. Amortyzacji podlegajà równie˝, z za-
strze˝eniem art. 22c, niezale˝nie od
przewidywanego okresu u˝ywania:

1) przyj´te do u˝ywania inwestycje
w obcych Êrodkach trwa∏ych, zwane
dalej «inwestycjami w obcych Êrod-
kach trwa∏ych»,

2) budynki i budowle wybudowane na
cudzym gruncie,

3) sk∏adniki majàtku, wymienione
w ust. 1, nie stanowiàce w∏asnoÊci
lub wspó∏w∏asnoÊci podatnika, wy-
korzystywane przez niego na potrze-
by zwiàzane z prowadzonà dzia∏al-
noÊcià na podstawie umowy o po-
dobnym charakterze do umowy naj-
mu lub dzier˝awy, zawartej z w∏aÊci-
cielem lub wspó∏w∏aÊcicielami tych
sk∏adników — je˝eli zgodnie z prze-
pisami wydanymi na podstawie art.
14 ust. 5 sk∏adniki te sà zaliczane do
sk∏adników majàtku podatnika (ko-
rzystajàcego)

— zwane tak˝e Êrodkami trwa∏ymi, 

4) tabor transportu morskiego w budo-
wie, sklasyfikowany w Polskiej Kla-
syfikacji Wyrobów i Us∏ug (PKWiU)
w grupie „statki” o symbolu 35.11,
zaliczone do bran˝y 1051-1053 Sys-
tematycznego Wykazu Wyrobów
(SWW) G∏ównego Urz´du Staty-
stycznego (Dz. U. z 1997 r. Nr 42,
poz. 264 i z 1999 r. Nr 92, poz. 1045).

Art. 22b.1. Amortyzacji podlegajà, z zastrze˝e-
niem art. 22c, nabyte nadajàce si´ do
gospodarczego wykorzystania w dniu
przyj´cia do u˝ywania:

1) spó∏dzielcze w∏asnoÊciowe prawo
do lokalu mieszkalnego,

2) spó∏dzielcze prawo do lokalu u˝yt-
kowego,

3) prawo do domu jednorodzinnego
w spó∏dzielni mieszkaniowej,

4) autorskie lub pokrewne prawa ma-
jàtkowe,

5) licencje,
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6) prawa do: wynalazków, patentów,
znaków towarowych, wzorów u˝yt-
kowych, wzorów zdobniczych,

7) wartoÊç stanowiàca równowartoÊç
uzyskanych informacji zwiàzanych
z wiedzà w dziedzinie przemys∏o-
wej, handlowej, naukowej lub orga-
nizacyjnej (know-how)

— o przewidywanym okresie u˝ywania
d∏u˝szym ni˝ rok, wykorzystywane
przez podatnika na potrzeby zwiàzane
z prowadzonà przez niego dzia∏alno-
Êcià gospodarczà albo oddane przez
niego do u˝ywania na podstawie umo-
wy licencyjnej (sublicencji), umowy
najmu, dzier˝awy lub innej umowy
o podobnym charakterze, zwane war-
toÊciami niematerialnymi i prawnymi.

2. Amortyzacji podlegajà równie˝, z za-
strze˝eniem art. 22c, niezale˝nie od
przewidywanego okresu u˝ywania:

1) wartoÊç firmy, je˝eli wartoÊç ta po-
wsta∏a w wyniku nabycia przedsi´-
biorstwa lub jego zorganizowanej
cz´Êci w drodze:

a) kupna,

b) przyj´cia do odp∏atnego korzysta-
nia, a przyj´te sk∏adniki majàtku,
zgodnie z przepisami wydanymi
na podstawie art. 14 ust. 5, sà za-
liczane do sk∏adników majàtku
u˝ywajàcego,

2) koszty prac rozwojowych zakoƒczo-
nych wynikiem pozytywnym, który
mo˝e byç wykorzystany na potrzeby
dzia∏alnoÊci gospodarczej podatni-
ka, je˝eli:

a) produkt lub technologia wytwa-
rzania sà ÊciÊle ustalone, a doty-
czàce ich koszty prac rozwojo-
wych wiarygodnie okreÊlone,
oraz

b) techniczna przydatnoÊç produktu
lub technologii zosta∏a przez po-
datnika odpowiednio udokumen-
towana i na tej podstawie podat-
nik podjà∏ decyzj´ o wytwarzaniu
tych produktów lub stosowaniu
technologii, oraz

c) z dokumentacji dotyczàcej prac
rozwojowych wynika, ˝e koszty
prac rozwojowych zostanà pokry-
te spodziewanymi przychodami
ze sprzeda˝y tych produktów lub
zastosowania technologii,

3) sk∏adniki majàtku wymienione
w ust. 1, u˝ywane przez podatnika
na podstawie umowy dzier˝awy,
umowy najmu, umowy licencyjnej
(sublicencji) lub innej umowy o po-

dobnym charakterze, zawartej z w∏a-
Êcicielem lub wspó∏w∏aÊcicielami al-
bo uprawnionymi do korzystania
z tych wartoÊci — je˝eli zgodnie
z przepisami wydanymi na podsta-
wie art. 14 ust. 5 sà zaliczane do
sk∏adników majàtku podatnika 

— zwane tak˝e wartoÊciami niemate-
rialnymi i prawnymi.

Art. 22c. Amortyzacji nie podlegajà:

1) grunty i prawa wieczystego u˝ytko-
wania gruntów,

2) budynki mieszkalne wraz ze znajdu-
jàcymi si´ w nich dêwigami lub loka-
le mieszkalne, s∏u˝àce prowadzonej
dzia∏alnoÊci gospodarczej lub wy-
dzier˝awiane albo wynajmowane
na podstawie umowy, je˝eli podat-
nik nie podejmie decyzji o ich amor-
tyzowaniu,

3) dzie∏a sztuki i eksponaty muzealne,

4) wartoÊç firmy, je˝eli wartoÊç ta po-
wsta∏a w inny sposób ni˝ okreÊlony
w art. 22b ust. 2 pkt 1,

5) sk∏adniki majàtku, które nie sà u˝y-
wane na skutek zaprzestania dzia∏al-
noÊci, w której te sk∏adniki by∏y u˝y-
wane; w tym przypadku sk∏adniki te
nie podlegajà amortyzacji od mie-
siàca nast´pujàcego po miesiàcu,
w którym zaprzestano tej dzia∏alno-
Êci 

— zwane odpowiednio Êrodkami
trwa∏ymi lub wartoÊciami niematerial-
nymi i prawnymi.

Art. 22d. 1. Podatnicy mogà nie dokonywaç odpi-
sów amortyzacyjnych od sk∏adni-
ków majàtku, o których mowa
w art. 22a i 22b, których wartoÊç po-
czàtkowa, okreÊlona zgodnie z art.
22g, nie przekracza 3 500 z∏; wydatki
poniesione na ich nabycie stanowià
wówczas koszty uzyskania przycho-
dów w miesiàcu oddania ich do u˝y-
wania.

2. Sk∏adniki majàtku, o których mowa
w art. 22a—22c, z wy∏àczeniem sk∏ad-
ników wymienionych w ust. 1, wpro-
wadza si´ do ewidencji Êrodków trwa-
∏ych oraz wartoÊci niematerialnych
i prawnych zgodnie z art. 22n, najpóê-
niej w miesiàcu przekazania ich do
u˝ywania.

Art. 22e.1. Je˝eli podatnicy nab´dà lub wytworzà
we w∏asnym zakresie sk∏adniki majàt-
ku wymienione w art. 22a ust. 1 i art.
22b ust. 1, o wartoÊci poczàtkowej
przekraczajàcej 3 500 z∏, i ze wzgl´du
na przewidywany przez nich okres u˝y-
wania równy lub krótszy ni˝ rok nie za-
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liczà ich do Êrodków trwa∏ych albo
wartoÊci niematerialnych i prawnych,
a faktyczny okres ich u˝ywania prze-
kroczy rok — podatnicy sà obowiàzani,
w pierwszym miesiàcu nast´pujàcym
po miesiàcu, w którym ten rok up∏ynà∏:

1) zaliczyç te sk∏adniki do Êrodków
trwa∏ych albo wartoÊci niematerial-
nych i prawnych, przyjmujàc je do
ewidencji w cenie nabycia albo
koszcie wytworzenia,

2) zmniejszyç koszty uzyskania przy-
chodów o ró˝nic´ mi´dzy cenà na-
bycia lub kosztem wytworzenia
a kwotà odpisów amortyzacyjnych,
przypadajàcà na okres ich dotych-
czasowego u˝ywania, obliczonych
dla Êrodków trwa∏ych przy zastoso-
waniu stawek amortyzacyjnych
okreÊlonych w Wykazie rocznych
stawek amortyzacyjnych, stanowià-
cym za∏àcznik nr 1 do ustawy, zwa-
nym «Wykazem stawek amortyza-
cyjnych», a dla wartoÊci niemate-
rialnych i prawnych — przy zastoso-
waniu zasad okreÊlonych w art.
22m,

3) stosowaç stawki amortyzacji, o któ-
rych mowa w pkt 2, w ca∏ym okresie
dokonywania odpisów amortyzacyj-
nych,

4) wp∏aciç, w terminie do 20 dnia tego
miesiàca, do w∏aÊciwego urz´du
skarbowego kwot´ odsetek naliczo-
nych od dnia zaliczenia do kosztów
uzyskania przychodów wydatków
na nabycie lub wytworzenie we w∏a-
snym zakresie sk∏adników majàtku
do dnia, w którym okres ich u˝ywa-
nia przekroczy∏ rok, i naliczonà kwo-
t´ odsetek wykazaç w sk∏adanych
deklaracjach lub zeznaniu, o których
mowa w art. 44 ust. 6 i art. 45 ust. 1;
odsetki obliczone od ró˝nicy, o któ-
rej mowa w pkt 2, wynoszà 0,1% za
ka˝dy dzieƒ.

2. Przepisy ust. 1 stosuje si´ odpowied-
nio w przypadku zaliczenia wydatków
na nabycie lub wytworzenie we w∏a-
snym zakresie sk∏adników majàtku
o wartoÊci poczàtkowej przekraczajà-
cej 3 500 z∏ do kosztów uzyskania przy-
chodów, a nast´pnie zaliczenia tych
sk∏adników do Êrodków trwa∏ych lub
wartoÊci niematerialnych i prawnych
przed up∏ywem roku od dnia ich naby-
cia lub wytworzenia; w tym przypadku
odsetki nalicza si´ do dnia zaliczenia
ich do Êrodków trwa∏ych lub wartoÊci
niematerialnych i prawnych.

3. Je˝eli ró˝nica, o której mowa w ust. 1
pkt 2, jest wy˝sza od kosztów danego
miesiàca, nierozliczona nadwy˝ka

kosztów pomniejsza koszty w nast´p-
nych miesiàcach.

Art. 22f. 1. Podatnicy, z wyjàtkiem tych, którzy ze
wzgl´du na og∏oszonà upad∏oÊç nie
prowadzà dzia∏alnoÊci gospodarczej,
dokonujà odpisów amortyzacyjnych
od wartoÊci poczàtkowej Êrodków
trwa∏ych oraz wartoÊci niematerial-
nych i prawnych, o których mowa
w art. 22a ust. 1 i ust. 2 pkt 1—3 oraz
w art. 22b.

2. Podatnicy b´dàcy armatorami, z wyjàt-
kiem tych, którzy ze wzgl´du na og∏o-
szonà upad∏oÊç nie prowadzà dzia∏al-
noÊci gospodarczej, mogà dokonywaç
odpisów amortyzacyjnych od zamó-
wionego przez nich taboru transportu
morskiego w budowie, o którym mo-
wa w art. 22a ust. 2 pkt 4.

3. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje
si´ zgodnie z art. 22h—22m, gdy war-
toÊç poczàtkowa Êrodka trwa∏ego albo
wartoÊci niematerialnej i prawnej
w dniu przyj´cia do u˝ywania jest wy˝-
sza ni˝ 3 500 z∏. W przypadku gdy war-
toÊç poczàtkowa jest równa lub ni˝sza
ni˝ 3 500 z∏, podatnicy, z zastrze˝eniem
art. 22d ust. 1, mogà dokonywaç odpi-
sów amortyzacyjnych zgodnie z art.
22h—22m albo jednorazowo — w mie-
siàcu oddania do u˝ywania tego Êrod-
ka trwa∏ego lub wartoÊci niematerial-
nej i prawnej, albo w miesiàcu nast´p-
nym.

4. Je˝eli tylko cz´Êç nieruchomoÊci,
w tym budynku mieszkalnego lub loka-
lu mieszkalnego, jest wykorzystywana
do prowadzenia dzia∏alnoÊci gospo-
darczej bàdê wynajmowana lub wy-
dzier˝awiana — odpisów amortyzacyj-
nych dokonuje si´ w wysokoÊci ustalo-
nej od wartoÊci poczàtkowej nierucho-
moÊci, budynku lub lokalu odpowiada-
jàcej stosunkowi powierzchni u˝ytko-
wej wykorzystywanej do prowadzenia
dzia∏alnoÊci gospodarczej, wynajmo-
wanej lub wydzier˝awianej, do ogólnej
powierzchni u˝ytkowej tej nierucho-
moÊci, budynku lub lokalu.

5. Odpisów amortyzacyjnych od Êrod-
ków trwa∏ych oraz wartoÊci niemate-
rialnych i prawnych, które zosta∏y prze-
w∏aszczone w celu zabezpieczenia wie-
rzytelnoÊci, w tym po˝yczki lub kredy-
tu, dokonuje dotychczasowy w∏aÊci-
ciel, w tym po˝yczkobiorca lub kredy-
tobiorca.

Art. 22g.1. Za wartoÊç poczàtkowà Êrodków 
trwa∏ych oraz wartoÊci niematerial-
nych i prawnych, z uwzgl´dnieniem 
ust. 2—18, uwa˝a si´:
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1) w razie nabycia w drodze kupna —
cen´ ich nabycia,

2) w razie wytworzenia we w∏asnym
zakresie — koszt wytworzenia,

3) w razie nabycia w drodze spadku,
darowizny lub w inny nieodp∏atny
sposób — wartoÊç rynkowà z dnia
nabycia, chyba ˝e umowa darowi-
zny albo umowa o nieodp∏atnym
przekazaniu okreÊla t´ wartoÊç
w ni˝szej wysokoÊci,

4) w razie nabycia w postaci wk∏adu
niepieni´˝nego (aportu) wniesione-
go do spó∏ki cywilnej lub osobowej
spó∏ki handlowej — ustalonà przez
wspólników na dzieƒ wniesienia
wk∏adu lub udzia∏u, wartoÊç po-
szczególnych Êrodków trwa∏ych
oraz wartoÊci niematerialnych
i prawnych, nie wy˝szà jednak od
ich wartoÊci rynkowej, z dnia wnie-
sienia wk∏adu.

2. WartoÊç poczàtkowà firmy stanowi do-
datnia ró˝nica mi´dzy cenà nabycia
przedsi´biorstwa lub jego zorganizo-
wanej cz´Êci, ustalonà zgodnie z ust. 3
i 5, a wartoÊcià rynkowà sk∏adników
majàtkowych wchodzàcych w sk∏ad
kupionego, przyj´tego do odp∏atnego
korzystania albo wniesionego do spó∏-
ki przedsi´biorstwa lub jego zorgani-
zowanej cz´Êci, odpowiednio z dnia
kupna, przyj´cia do odp∏atnego korzy-
stania albo wniesienia do spó∏ki.

3. Za cen´ nabycia uwa˝a si´ kwot´ na-
le˝nà zbywcy, powi´kszonà o koszty
zwiàzane z zakupem naliczone do dnia
przekazania Êrodka trwa∏ego lub war-
toÊci niematerialnej i prawnej do u˝y-
wania, a w szczególnoÊci o koszty
transportu, za∏adunku i wy∏adunku,
ubezpieczenia w drodze, monta˝u, in-
stalacji i uruchomienia programów
oraz systemów komputerowych, op∏at
notarialnych, skarbowych i innych, od-
setek, prowizji, oraz pomniejszonà
o podatek od towarów i us∏ug, z wyjàt-
kiem przypadków, gdy zgodnie z od-
r´bnymi przepisami podatnikowi nie
przys∏uguje obni˝enie kwoty nale˝ne-
go podatku o podatek naliczony albo
zwrot ró˝nicy podatku w rozumieniu
ustawy o podatku od towarów i us∏ug.
W przypadku importu cena nabycia
obejmuje c∏o i podatek akcyzowy od
importu sk∏adników majàtku.

4. Za koszt wytworzenia uwa˝a si´ war-
toÊç, w cenie nabycia, zu˝ytych do wy-
tworzenia Êrodków trwa∏ych: rzeczo-
wych sk∏adników majàtku i wykorzy-
stanych us∏ug obcych, kosztów wyna-
grodzeƒ za prace wraz z pochodnymi

i inne koszty dajàce si´ zaliczyç do war-
toÊci wytworzonych Êrodków trwa-
∏ych. Do kosztu wytworzenia nie zali-
cza si´ wartoÊci w∏asnej pracy podatni-
ka, jego ma∏˝onka i ma∏oletnich dzieci,
kosztów ogólnych zarzàdu, kosztów
sprzeda˝y oraz pozosta∏ych kosztów
operacyjnych i kosztów operacji finan-
sowych, w szczególnoÊci odsetek od
po˝yczek (kredytów) i prowizji, z wy∏à-
czeniem odsetek i prowizji naliczonych
do dnia przekazania Êrodka trwa∏ego
do u˝ywania.

5. Cen´ nabycia, o której mowa w ust. 3,
oraz koszt wytworzenia, o którym mo-
wa w ust. 4, koryguje si´ o ró˝nice kur-
sowe, naliczone do dnia przekazania
do u˝ywania Êrodka trwa∏ego lub war-
toÊci niematerialnej i prawnej, zgodnie
z art. 22 ust. 1 i 1a.

6. WartoÊç poczàtkowà sk∏adników ma-
jàtku nabytych w sposób okreÊlony
w ust. 1 pkt 3 i 4, wymagajàcych mon-
ta˝u, powi´ksza si´ o wydatki ponie-
sione na ich monta˝.

7. WartoÊç poczàtkowà inwestycji w ob-
cych Êrodkach trwa∏ych oraz budyn-
ków i budowli wybudowanych na ob-
cym gruncie ustala si´, stosujàc odpo-
wiednio ust. 3—5.

8. Je˝eli nie mo˝na ustaliç ceny nabycia
Êrodków trwa∏ych lub ich cz´Êci naby-
tych przez podatników przed dniem za-
∏o˝enia ewidencji lub sporzàdzenia
wykazu, o których mowa w art. 22n,
wartoÊç poczàtkowà tych Êrodków
przyjmuje si´ w wysokoÊci wynikajàcej
z wyceny dokonanej przez podatnika,
z uwzgl´dnieniem cen rynkowych
Êrodków trwa∏ych tego samego rodza-
ju z grudnia roku poprzedzajàcego rok
za∏o˝enia ewidencji lub sporzàdzenia
wykazu oraz stanu i stopnia ich zu˝y-
cia.

9. Je˝eli podatnik nie mo˝e ustaliç kosztu
wytworzenia, o którym mowa w ust. 4,
wartoÊç poczàtkowà Êrodków trwa∏ych
ustala si´ w wysokoÊci okreÊlonej
z uwzgl´dnieniem cen rynkowych,
o których mowa w ust. 8, przez bieg∏e-
go, powo∏anego przez podatnika.

10. Podatnicy mogà ustaliç wartoÊç po-
czàtkowà budynków mieszkalnych lub
lokali mieszkalnych: wynajmowanych,
wydzier˝awianych albo u˝ywanych
przez w∏aÊciciela na cele prowadzonej
przez niego dzia∏alnoÊci gospodarczej,
przyjmujàc w ka˝dym roku podatko-
wym wartoÊç stanowiàcà iloczyn me-
trów kwadratowych wynajmowanej,
wydzier˝awianej lub u˝ywanej przez
w∏aÊciciela powierzchni u˝ytkowej te-
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go budynku lub lokalu i kwoty 988 z∏,
przy czym za powierzchni´ u˝ytkowà
uwa˝a si´ powierzchni´ przyj´tà dla
celów podatku od nieruchomoÊci.

11. W razie gdy sk∏adnik majàtku stanowi
wspó∏w∏asnoÊç podatnika, wartoÊç
poczàtkowà tego sk∏adnika ustala si´
w takiej proporcji jego wartoÊci, w ja-
kiej pozostaje udzia∏ podatnika we w∏a-
snoÊci tego sk∏adnika majàtku; zasada
ta nie ma zastosowania do sk∏adników
majàtku stanowiàcych wspólnoÊç ma-
jàtkowà ma∏˝onków, chyba ˝e ma∏˝on-
kowie wykorzystujà sk∏adnik majàtku
w dzia∏alnoÊci gospodarczej prowa-
dzonej odr´bnie.

12. W razie zmiany formy prawnej, a tak˝e
po∏àczenia albo podzia∏u przedsi´bior-
ców dokonywanych na podstawie od-
r´bnych przepisów, z których wynika,
˝e przedsi´biorca powsta∏y w wyniku
takiej zmiany, podzia∏u albo po∏àczenia
wst´puje we wszystkie prawa i obo-
wiàzki przedsi´biorcy o zmienionej for-
mie prawnej, dzielonego albo po∏àczo-
nego — wartoÊç poczàtkowà Êrodków
trwa∏ych oraz wartoÊci niematerial-
nych i prawnych ustala si´ w wysoko-
Êci wartoÊci poczàtkowej okreÊlonej
w ewidencji (wykazie) przedsi´biorcy
o zmienionej formie prawnej, dzielo-
nego albo po∏àczonego.

13. Przepis ust. 12 stosuje si´ odpowied-
nio w razie:

1) podj´cia dzia∏alnoÊci przez przedsi´-
biorc´ po przerwie trwajàcej nie d∏u-
˝ej ni˝ 3 lata,

2) zmiany formy prawnej prowadzonej
dzia∏alnoÊci, polegajàcej na po∏àcze-
niu lub podziale dotychczasowych
przedsi´biorców albo zmianie
wspólników spó∏ki nie b´dàcej oso-
bà prawnà,

3) zmiany dzia∏alnoÊci wykonywanej
samodzielnie przez jednego lub od-
r´bnie przez ka˝dego z ma∏˝onków
na dzia∏alnoÊç wykonywanà na imi´
obojga ma∏˝onków,

4) zmiany dzia∏alnoÊci wykonywanej
na imi´ obojga ma∏˝onków na dzia-
∏alnoÊç wykonywanà przez jednego
lub odr´bnie przez ka˝dego z ma∏-
˝onków,

5) zmiany dzia∏alnoÊci wykonywanej
samodzielnie przez jednego z ma∏-
˝onków na dzia∏alnoÊç wykonywanà
samodzielnie przez drugiego z ma∏-
˝onków

— je˝eli przed przerwà lub zmianà
sk∏adniki majàtku by∏y wprowadzone
do ewidencji (wykazu).

14. W razie nabycia w drodze kupna lub
przyj´cia do odp∏atnego korzystania
przedsi´biorstwa lub jego zorganizo-
wanej cz´Êci, ∏àcznà wartoÊç poczàtko-
wà nabytych Êrodków trwa∏ych oraz
wartoÊci niematerialnych i prawnych
stanowi:

1) suma ich wartoÊci rynkowej w przy-
padku wystàpienia dodatniej warto-
Êci firmy, ustalonej zgodnie z ust. 2,

2) ró˝nica mi´dzy cenà nabycia przed-
si´biorstwa lub jego zorganizowa-
nej cz´Êci, ustalonà zgodnie z ust. 3
i 5, a wartoÊcià sk∏adników majàtko-
wych nie b´dàcych Êrodkami trwa-
∏ymi ani wartoÊciami niematerialny-
mi i prawnymi, w przypadku niewy-
stàpienia dodatniej wartoÊci firmy.

15. W razie nabycia przedsi´biorstwa lub
jego zorganizowanej cz´Êci w drodze
spadku lub darowizny, ∏àcznà wartoÊç
poczàtkowà nabytych Êrodków trwa-
∏ych oraz wartoÊci niematerialnych
i prawnych stanowi suma ich wartoÊci
rynkowej, nie wy˝sza jednak od ró˝ni-
cy pomi´dzy wartoÊcià tego przedsi´-
biorstwa albo jego zorganizowanà
cz´Êcià a wartoÊcià sk∏adników mie-
nia, nie b´dàcych Êrodkami trwa∏ymi
ani wartoÊciami niematerialnymi
i prawnymi, okreÊlonà dla celów po-
datku od spadków i darowizn.

16. Przy ustalaniu wartoÊci poczàtkowej
poszczególnych Êrodków trwa∏ych
oraz wartoÊci niematerialnych i praw-
nych, zgodnie z ust. 1 pkt 3 i 4 oraz
ust. 2, 8, 9 i 14—15 stosuje si´ odpo-
wiednio art. 19.

17. Je˝eli Êrodki trwa∏e uleg∏y ulepszeniu
w wyniku przebudowy, rozbudowy, re-
konstrukcji, adaptacji lub moderniza-
cji, wartoÊç poczàtkowà tych Êrodków,
ustalonà zgodnie z ust. 1, 3—9 i 11—
15, powi´ksza si´ o sum´ wydatków na
ich ulepszenie, w tym tak˝e o wydatki
na nabycie cz´Êci sk∏adowych lub pe-
ryferyjnych, których jednostkowa cena
nabycia przekracza 3 500 z∏. Ârodki
trwa∏e uwa˝a si´ za ulepszone, je˝eli
wydatki poniesione na przebudow´,
rozbudow´, rekonstrukcj´, adaptacj´
lub modernizacj´ powodujà wzrost ich
wartoÊci u˝ytkowej w stosunku do
wartoÊci z dnia przyj´cia Êrodków
trwa∏ych do u˝ywania, mierzonej
w szczególnoÊci okresem u˝ywania,
zdolnoÊcià wytwórczà, jakoÊcià pro-
duktów uzyskiwanych za pomocà
ulepszonych Êrodków trwa∏ych i kosz-
tami ich eksploatacji.

18. WartoÊç poczàtkowà praw majàtko-
wych, w tym licencji i autorskich praw
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majàtkowych, stanowi cena nabycia
tych praw; je˝eli wynagrodzenie (op∏a-
ty) wynikajàce z umowy licencyjnej al-
bo z umowy o przeniesienie innych
praw majàtkowych jest uzale˝nione od
wysokoÊci przychodów z licencji lub
praw uzyskanych przez licencjobiorc´
albo nabywc´ — przy ustalaniu warto-
Êci poczàtkowej praw majàtkowych,
w tym licencji, nie uwzgl´dnia si´ tej
cz´Êci wynagrodzenia.

19. Je˝eli wartoÊç poczàtkowa Êrodków
trwa∏ych lub wartoÊci niematerialnych
i prawnych zostanie ustalona niezgod-
nie z ust. 1—18, podatnik dokonuje ko-
rekty tej wartoÊci poczàtkowej. Korek-
ta wartoÊci poczàtkowej powoduje
obowiàzek odpowiedniej zmiany wy-
sokoÊci dokonanych odpisów amorty-
zacyjnych oraz nale˝nego podatku
wraz z nale˝nymi odsetkami za po-
szczególne okresy sprawozdawcze,
poczynajàc od miesiàca nast´pujàce-
go po miesiàcu oddania do u˝ywania
lub ulepszenia Êrodka trwa∏ego albo
wartoÊci niematerialnej i prawnej.

Art. 22h. 1. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje
si´:

1) od wartoÊci poczàtkowej wprowa-
dzonych do ewidencji, o której mo-
wa w art. 22n, poszczególnych Êrod-
ków trwa∏ych lub wartoÊci niemate-
rialnych i prawnych, z zastrze˝eniem
art. 22k, w równych ratach co mie-
siàc, poczàwszy od pierwszego mie-
siàca nast´pujàcego po miesiàcu,
w którym ten Êrodek lub wartoÊç
przyj´to do u˝ywania do koƒca tego
miesiàca, w którym nast´puje zrów-
nanie sumy odpisów amortyzacyj-
nych z ich wartoÊcià poczàtkowà lub
w którym postawiono je w stan li-
kwidacji, zbyto lub stwierdzono ich
niedobór; suma odpisów amortyza-
cyjnych obejmuje równie˝ odpisy,
których zgodnie z art. 23 ust. 1 nie
uwa˝a si´ za koszty uzyskania przy-
chodów,

2) od zamówionego przez armatora ta-
boru transportu morskiego w budo-
wie, o którym mowa w art. 22a ust. 2
pkt 4, poczàwszy od pierwszego
miesiàca nast´pujàcego po miesià-
cu, w którym armator poniós∏ wy-
datki (w tym dokona∏ wp∏at zaliczek)
na budow´ taboru w wysokoÊci co
najmniej 10% wartoÊci kontraktowej
odr´bnie dla ka˝dego obiektu tego
taboru; wartoÊç kontraktowà, o któ-
rej mowa w niniejszym punkcie,
ustala si´ na dzieƒ zawarcia umowy
na budow´ danego obiektu,

3) od u˝ywanych sezonowo Êrodków
trwa∏ych oraz wartoÊci niematerial-
nych i prawnych w okresie ich wyko-
rzystywania; w tym przypadku wy-
sokoÊç odpisu miesi´cznego ustala
si´ przez podzielenie rocznej kwoty
odpisów amortyzacyjnych przez
liczb´ miesi´cy w sezonie albo przez
12 miesi´cy w roku,

4) od ujawnionych Êrodków trwa∏ych
nie obj´tych dotychczas ewidencjà
— poczàwszy od miesiàca nast´pu-
jàcego po miesiàcu, w którym Êrod-
ki te zosta∏y wprowadzone do ewi-
dencji.

2. Podatnicy, z zastrze˝eniem art. 22l
i 22∏, dokonujà wyboru jednej z metod
amortyzacji okreÊlonej w art. 22i—
22k dla poszczególnych Êrodków trwa-
∏ych przed rozpocz´ciem ich amortyza-
cji; wybranà metod´ stosuje si´ do pe∏-
nego zamortyzowania danego Êrodka
trwa∏ego.

3. Przedsi´biorcy powstali w wyniku
zmiany formy prawnej, podzia∏u albo
po∏àczenia przedsi´biorców, o których
mowa w art. 22g ust. 12 lub 13, doko-
nujà odpisów amortyzacyjnych
z uwzgl´dnieniem dotychczasowej
wysokoÊci odpisów oraz kontynuujà
metod´ amortyzacji przyj´tà przez
przedsi´biorc´ powsta∏ego w wyniku
zmiany formy prawnej, podzia∏u albo
po∏àczenia, z uwzgl´dnieniem art. 22i
ust. 2—7.

Art. 22i. 1. Odpisów amortyzacyjnych od Êrodków
trwa∏ych, z zastrze˝eniem art. 22j—22∏,
dokonuje si´ przy zastosowaniu sta-
wek amortyzacyjnych okreÊlonych
w Wykazie stawek amortyzacyjnych
i zasad, o których mowa w art. 22h
ust. 1 pkt 1.

2. Podatnicy mogà podane w Wykazie
stawek amortyzacyjnych stawki pod-
wy˝szaç:

1) dla budynków i budowli u˝ywanych
w warunkach: 
a) pogorszonych — przy zastosowa-

niu wspó∏czynników nie wy˝-
szych ni˝ 1,2,

b) z∏ych — przy zastosowaniu wspó∏-
czynników nie wy˝szych ni˝ 1,4,

2) dla maszyn, urzàdzeƒ i Êrodków
transportu, z wyjàtkiem morskiego
taboru p∏ywajàcego, u˝ywanych
bardziej intensywnie w stosunku do
warunków przeci´tnych albo wyma-
gajàcych szczególnej sprawnoÊci
technicznej — przy zastosowaniu
w tym okresie wspó∏czynników nie
wy˝szych ni˝ 1,4, 
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3) dla maszyn i urzàdzeƒ zaliczonych
do grupy 4—6 i 8 Klasyfikacji Ârod-
ków Trwa∏ych (KÂT) wydanej na
podstawie odr´bnych przepisów,
zwanej dalej «Klasyfikacjà», podda-
nych szybkiemu post´powi technicz-
nemu — przy zastosowaniu wspó∏-
czynników nie wy˝szych ni˝ 2,0.

3. W razie wystàpienia bàdê ustania wa-
runków uzasadniajàcych podwy˝sze-
nie stawek, o których mowa w ust. 2
pkt 1 i 2, stawki te ulegajà podwy˝sze-
niu lub obni˝eniu od miesiàca nast´-
pujàcego po miesiàcu, w którym zaist-
nia∏y okolicznoÊci uzasadniajàce te
zmiany.

4. Podwy˝szenia stawek dla Êrodków
trwa∏ych wymienionych w ust. 2 pkt 3,
bàdê rezygnacji z ich stosowania, po-
datnicy mogà dokonaç poczàwszy od
pierwszego miesiàca nast´pnego roku
podatkowego.

5. Podatnicy mogà obni˝aç podane
w Wykazie stawek amortyzacyjnych
stawki dla Êrodków trwa∏ych — nie
wi´cej ni˝ o po∏ow´ ich wysokoÊci. Ob-
ni˝enia stawki bàdê przyj´cia w po-
przedniej wysokoÊci dokonuje si´ po-
czàwszy od pierwszego miesiàca na-
st´pnego roku podatkowego.

6. W przypadku podwy˝szenia stawek
amortyzacyjnych, podanych w Wyka-
zie stawek amortyzacyjnych przy za-
stosowaniu wspó∏czynników okreÊlo-
nych w ust. 2, nale˝y dla poszczegól-
nych Êrodków trwa∏ych stosowaç je-
den wybrany wspó∏czynnik, przez któ-
ry mno˝y si´ stawk´ amortyzacyjnà
w∏aÊciwà dla danego Êrodka trwa∏ego,
przyj´tà z Wykazu stawek amortyzacyj-
nych.

7. WyjaÊnienia dotyczàce warunków u˝y-
wania budynków i budowli, okreÊlenia
szczególnej sprawnoÊci technicznej
maszyn, urzàdzeƒ i Êrodków transpor-
tu oraz maszyn i urzàdzeƒ poddanych
szybkiemu post´powi technicznemu,
o których mowa w ust. 2, zawarte sà
w objaÊnieniach do Wykazu stawek
amortyzacyjnych.

Art. 22j. 1. Podatnicy, z zastrze˝eniem art. 22l, mo-
gà indywidualnie ustaliç stawki amor-
tyzacyjne dla u˝ywanych lub ulepszo-
nych Êrodków trwa∏ych, po raz pierw-
szy wprowadzonych do ewidencji da-
nego podatnika, z tym ˝e okres amorty-
zacji nie mo˝e byç krótszy ni˝:

1) dla Êrodków trwa∏ych zaliczonych
do grupy 3—6 i 8 Klasyfikacji:

a) 24 miesiàce — gdy ich wartoÊç po-
czàtkowa nie przekracza 25 000 z∏,

b) 36 miesi´cy — gdy ich wartoÊç po-
czàtkowa jest wy˝sza od 25 000 z∏
i nie przekracza 50 000 z∏,

c) 60 miesi´cy — w pozosta∏ych
przypadkach,

2) dla Êrodków transportu, w tym sa-
mochodów osobowych, o których
mowa w art. 23 ust. 3a — 30 miesi´-
cy,

3) dla budynków i budowli — 10 lat,
z wyjàtkiem budynków wymienio-
nych w poz. 02 i 05 Wykazu stawek
amortyzacyjnych, dla których okres
ten nie mo˝e byç krótszy ni˝ 36 mie-
si´cy.

2. Ârodki trwa∏e, o których mowa w ust. 1
pkt 1 i 2, uznaje si´ za:

1) u˝ywane — je˝eli podatnik udowod-
ni, ̋ e przed ich nabyciem by∏y wyko-
rzystywane co najmniej przez okres
6 miesi´cy, lub

2) ulepszone — je˝eli przed wprowa-
dzeniem do ewidencji wydatki po-
niesione przez podatnika na ich
ulepszenie stanowi∏y co najmniej
20% wartoÊci poczàtkowej.

3. Ârodki trwa∏e, o których mowa w ust. 1
pkt 3, uznaje si´ za:

1) u˝ywane — je˝eli podatnik wyka˝e,
˝e przed ich nabyciem by∏y wykorzy-
stywane co najmniej przez okres 60
miesi´cy, lub

2) ulepszone — je˝eli przed wprowa-
dzeniem do ewidencji wydatki po-
niesione przez podatnika na ulep-
szenie stanowi∏y co najmniej 30%
wartoÊci poczàtkowej.

4. Podatnicy mogà indywidualnie ustaliç
stawki amortyzacyjne dla przyj´tych
do u˝ywania inwestycji w obcych
Êrodkach trwa∏ych, z tym ˝e dla:

1) inwestycji w obcych budynkach (lo-
kalach) lub budowlach — okres
amortyzacji nie mo˝e byç krótszy ni˝
10 lat,

2) inwestycji w obcych Êrodkach trwa-
∏ych innych ni˝ wymienione w pkt 1
— okres amortyzacji ustala si´ we-
d∏ug zasad okreÊlonych w ust. 1
pkt 1 i 2.

5. Przepisów ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 nie
stosuje si´ do samochodów osobo-
wych, o których mowa w art. 23
ust. 3a, ulepszonych i po raz pierwszy
wprowadzonych do ewidencji.

Art. 22k. 1. Odpisów amortyzacyjnych mo˝na do-
konywaç od wartoÊci poczàtkowej
maszyn i urzàdzeƒ zaliczonych do gru-
py 3—6 i 8 Klasyfikacji oraz Êrodków
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transportu, z wyjàtkiem samochodów
osobowych, o których mowa w art. 23
ust. 3a, w pierwszym podatkowym ro-
ku ich u˝ywania przy zastosowaniu
stawek podanych w Wykazie stawek
amortyzacyjnych podwy˝szonych,
z zastrze˝eniem ust. 2, o wspó∏czynnik
nie wy˝szy ni˝ 2,0, a w nast´pnych la-
tach podatkowych — od ich wartoÊci
poczàtkowej pomniejszonej o dotych-
czasowe odpisy amortyzacyjne, usta-
lonej na poczàtek kolejnych lat ich u˝y-
wania. Poczàwszy od roku podatko-
wego, w którym tak okreÊlona roczna
kwota amortyzacji mia∏aby byç ni˝sza
od rocznej kwoty amortyzacji obliczo-
nej przy zastosowaniu metody okre-
Êlonej w art. 22i ust. 1, podatnicy do-
konujà dalszych odpisów amortyza-
cyjnych zgodnie z art. 22i.

2. W przypadku u˝ywania Êrodków trwa-
∏ych, okreÊlonych w ust. 1, w zak∏adzie
danego podatnika po∏o˝onym na tere-
nie gminy o szczególnym zagro˝eniu
wysokim bezrobociem strukturalnym
albo w gminie zagro˝onej recesjà i de-
gradacjà spo∏ecznà, których wykaz na
podstawie odr´bnych przepisów usta-
la Rada Ministrów — stawki podane
w Wykazie stawek amortyzacyjnych
mo˝na podwy˝szyç przy zastosowaniu
wspó∏czynników nie wy˝szych ni˝ 3,0,
dokonujàc obliczenia odpisów amorty-
zacyjnych zgodnie z zasadà okreÊlonà
w ust. 1.

3. Je˝eli w trakcie roku podatkowego:

1) gmina zostanie wy∏àczona z wyka-
zu, o którym mowa w ust. 2, lub

2) podatnik przestanie mieç siedzib´
na terenie gminy, o której mowa
w ust. 2

— podatnik mo˝e stosowaç do koƒca
tego roku podwy˝szone stawki amor-
tyzacyjne.

Art. 22l. 1. Odpisów amortyzacyjnych od taboru
transportu morskiego w budowie, wy-
mienionego w art. 22a ust. 2 pkt 4, do-
konuje si´ w ratach co miesiàc przy za-
stosowaniu stawek amortyzacyjnych
okreÊlonych dla taboru p∏ywajàcego
w Wykazie stawek amortyzacyjnych.

2. Podstaw´ obliczenia odpisów amorty-
zacyjnych od obiektów taboru wymie-
nionych w ust. 1 stanowi cz´Êç warto-
Êci kontraktowej, o której mowa
w art. 22h ust. 1 pkt 2, powi´kszona
o kolejne wydatki (zaliczki), ponoszone
na budow´ danego obiektu; wydatki te
zwi´kszajà sukcesywnie podstaw´ do-
konywania odpisów amortyzacyjnych
w miesiàcu nast´pujàcym po miesiàcu
ich poniesienia.

3. Odpisów amortyzacyjnych, o których
mowa w ust. 1, dokonuje si´ do koƒca
miesiàca, w którym dany obiekt taboru
zosta∏ przyj´ty do u˝ywania; je˝eli nie
dojdzie do zawarcia umowy przeno-
szàcej na armatora w∏asnoÊç zama-
wianego taboru, armator jest obowià-
zany zmniejszyç koszty uzyskania przy-
chodów o dokonane odpisy amortyza-
cyjne, obliczone zgodnie z ust. 1 i 2,
w miesiàcu, w którym odstàpiono od
umowy.

4. Odpisów amortyzacyjnych od przyj´-
tego do u˝ywania taboru morskiego
dokonuje si´ zgodnie z art. 22i. Suma
odpisów amortyzacyjnych dokona-
nych zgodnie z art. 22i i odpisów amor-
tyzacyjnych, o których mowa w ust. 2,
nie mo˝e przekroczyç wartoÊci poczàt-
kowej danego obiektu taboru trans-
portu morskiego.

Art. 22∏. 1. Od Êrodków trwa∏ych oraz wartoÊci
niematerialnych i prawnych otrzyma-
nych do odp∏atnego korzystania, zgod-
nie z umowami zawartymi na podsta-
wie przepisów o komercjalizacji i pry-
watyzacji przedsi´biorstw paƒstwo-
wych, je˝eli z tych umów wynika pra-
wo zakupu tych Êrodków albo wartoÊci
przez korzystajàcego za cen´ ustalonà
w umowach, podatnicy dokonujà od-
pisów amortyzacyjnych na zasadach
okreÊlonych w art. 22h ust. 1. Stawki
amortyzacyjne, z uwzgl´dnieniem art.
22i i 22m, ustala si´ w proporcji do
okresu wynikajàcego z umowy, z wy-
jàtkiem Êrodków trwa∏ych oraz warto-
Êci niematerialnych i prawnych o krót-
szym okresie amortyzacji ni˝ okres
trwania umowy.

2. W razie nabycia Êrodków trwa∏ych lub
wartoÊci niematerialnych i prawnych
otrzymanych do odp∏atnego korzysta-
nia na podstawie umów, o których mo-
wa w ust. 1, przed up∏ywem okresu, na
jaki zosta∏a zawarta umowa, podatnicy
dokonujà dalszych odpisów amortyza-
cyjnych od tych Êrodków i wartoÊci,
kontynuujàc stosowanie zasad i sta-
wek, okreÊlonych w ust. 1.

3. W razie przed∏u˝enia okresu obowiàzy-
wania umowy zawartej na podstawie
przepisów, o których mowa w ust.1,
stawki odpisów amortyzacyjnych ule-
gajà obni˝eniu proporcjonalnie do
okresu przed∏u˝enia okresu obowiàzy-
wania umowy, z wyjàtkiem Êrodków
trwa∏ych lub wartoÊci niematerialnych
i prawnych o okresie amortyzacji krót-
szym ni˝ okres obowiàzywania umo-
wy; zasada ta ma zastosowanie wy-
∏àcznie do stawek odpisów amortyza-
cyjnych, dokonywanych od nast´pne-
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go miesiàca po miesiàcu, w którym
zmieniono umow´.

4. Od Êrodków trwa∏ych lub wartoÊci nie-
materialnych i prawnych, przekaza-
nych do u˝ywania na podstawie in-
nych umów ni˝ wymienione w ust. 1,
odpisów amortyzacyjnych dokonujà
podatnicy, którzy zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 14 ust. 5
zaliczajà te Êrodki trwa∏e oraz wartoÊci
niematerialne i prawne do sk∏adników
majàtku, z tym ˝e wówczas odpisów
amortyzacyjnych dokonujà odpowied-
nio wynajmujàcy (wydzier˝awiajàcy)
albo korzystajàcy na zasadach okreÊlo-
nych w art. 22h—22k i 22m.

5. Je˝eli umowa, o której mowa w ust. 4,
dotyczy Êrodków trwa∏ych zaliczonych
do grupy 3—6 Klasyfikacji i zosta∏a za-
warta na okres co najmniej 60 miesi´-
cy oraz Êrodki te zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 14 ust. 5
sà zaliczane do sk∏adników majàtku ko-
rzystajàcego, podatnik mo˝e stosowaç
zasady okreÊlone w ust. 1–3.

6. Je˝eli nastàpi zmiana, wygaÊni´cie lub
rozwiàzanie umów, o których mowa
w ust. 4 i 5, i w zwiàzku z tym nie zosta-
nie przeniesiona na korzystajàcego
w∏asnoÊç Êrodków trwa∏ych oraz war-
toÊci niematerialnych i prawnych przy-
j´tych do odp∏atnego korzystania, w∏a-
Êciciel, przejmujàc te Êrodki lub warto-
Êci, okreÊla ich wartoÊç poczàtkowà,
zgodnie z art. 22g, przed zawarciem
pierwszej umowy o odp∏atnym korzy-
staniu, pomniejszonà o kwot´ odpi-
sów amortyzacyjnych zaliczonych do
kosztów uzyskania przychodów przez
korzystajàcego, a w przypadku gdy ko-
rzystajàcy nie dokonywa∏ odpisów
amortyzacyjnych, ich wielkoÊç oblicza
si´ przy zastosowaniu stawek okreÊlo-
nych w Wykazie stawek amortyzacyj-
nych.

Art. 22m. 1. Z zastrze˝eniem ust. 2 i 3 oraz art.
22∏ ust. 1—3, okres dokonywania odpi-
sów amortyzacyjnych od wartoÊci nie-
materialnych i prawnych nie mo˝e byç
krótszy ni˝:

1) od licencji (sublicencji) na programy
komputerowe oraz od praw autor-
skich — 24 miesiàce,

2) od licencji na wyÊwietlanie filmów
oraz na emisj´ programów radio-
wych i telewizyjnych — 24 miesiàce,

3) od poniesionych kosztów zakoƒczo-
nych prac rozwojowych — 36 mie-
si´cy,

4) od pozosta∏ych wartoÊci niemate-
rialnych i prawnych — 60 miesi´cy.

2. Je˝eli wynikajàcy z umowy okres u˝y-
wania praw majàtkowych, o których
mowa w ust. 1 pkt 2, jest krótszy od
okresu ustalonego w tym przepisie,
podatnicy mogà dokonywaç odpisów
amortyzacyjnych w okresie wynikajà-
cym z umowy.

3. Podatnicy ustalajà stawki amortyzacyj-
ne dla poszczególnych wartoÊci nie-
materialnych i prawnych na ca∏y okres
amortyzacji przed rozpocz´ciem doko-
nywania odpisów amortyzacyjnych.

4. Odpisów amortyzacyjnych od w∏asno-
Êciowego spó∏dzielczego prawa do lo-
kalu mieszkalnego, spó∏dzielczego
prawa do lokalu u˝ytkowego oraz pra-
wa do domu jednorodzinnego w spó∏-
dzielni mieszkaniowej dokonuje si´
przy zastosowaniu rocznej stawki
amortyzacyjnej w wysokoÊci 2,5%;
przy ustalaniu wartoÊci poczàtkowej
tych praw podatnicy mogà stosowaç
zasad´ okreÊlonà w art. 22g ust. 10,
z tym ̋ e wówczas roczna stawka amor-
tyzacyjna wynosi 1,5%.

Art. 22n. 1. Podatnicy prowadzàcy, zgodnie z prze-
pisami o rachunkowoÊci, ksi´gi ra-
chunkowe sà obowiàzani do uwzgl´d-
nienia w ewidencji Êrodków trwa∏ych
oraz wartoÊci niematerialnych i praw-
nych informacji niezb´dnych do obli-
czenia wysokoÊci odpisów amortyza-
cyjnych zgodnie z art. 22a—22m.

2. Podatnicy prowadzàcy podatkowà
ksi´g´ przychodów i rozchodów sà
obowiàzani do prowadzenia ewidencji
Êrodków trwa∏ych oraz wartoÊci nie-
materialnych i prawnych, zawierajà-
cej, z zastrze˝eniem ust. 3, co najmniej:

1) liczb´ porzàdkowà,

2) dat´ nabycia,

3) dat´ przyj´cia do u˝ywania,

4) okreÊlenie dokumentu stwierdzajà-
cego nabycie,

5) okreÊlenie Êrodka trwa∏ego lub war-
toÊci niematerialnej i prawnej,

6) symbol Klasyfikacji Ârodków Trwa-
∏ych,

7) wartoÊç poczàtkowà,
8) stawk´ amortyzacyjnà,

9) kwot´ odpisu amortyzacyjnego za
dany rok podatkowy i narastajàco za
okres dokonywania tych odpisów,
w tym tak˝e, gdy sk∏adnik majàtku
by∏ kiedykolwiek wprowadzony do
ewidencji (wykazu), a nast´pnie
z niej wykreÊlony i ponownie wpro-
wadzony,

10) zaktualizowanà wartoÊç poczàtko-
wà,
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11) zaktualizowanà kwot´ odpisów
amortyzacyjnych,

12) wartoÊç ulepszenia zwi´kszajàcà
wartoÊç poczàtkowà,

13) dat´ likwidacji oraz jej przyczyn´ al-
bo dat´ zbycia.

3. Nie podlegajà obj´ciu ewidencjà bu-
dynki mieszkalne, lokale mieszkalne
i w∏asnoÊciowe spó∏dzielcze prawo do
lokalu mieszkalnego, spó∏dzielcze pra-
wo do lokalu u˝ytkowego, prawo do
domu jednorodzinnego w spó∏dzielni
mieszkaniowej, których wartoÊç po-
czàtkowà ustala si´ zgodnie z art. 22g
ust. 10.

4. Zapisów dotyczàcych Êrodków trwa-
∏ych oraz wartoÊci niematerialnych
i prawnych dokonuje si´ w ewidencji
najpóêniej w miesiàcu przekazania ich
do u˝ywania.

5. W razie zmiany formy opodatkowania,
podatnicy, zak∏adajàc ewidencj´, o któ-
rej mowa w ust. 2, uwzgl´dniajà w niej
odpisy amortyzacyjne przypadajàce za
okres opodatkowania w formie zry-
cza∏towanego podatku dochodowego.

6. W razie braku ewidencji Êrodków trwa-
∏ych oraz wartoÊci niematerialnych
i prawnych dokonywane odpisy amor-
tyzacyjne nie stanowià kosztów uzy-
skania przychodów.

Art. 22o. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych okreÊla, w drodze rozpo-
rzàdzenia, tryb i terminy aktualizacji
wyceny Êrodków trwa∏ych, o których
mowa w art. 22a, wartoÊci poczàtkowej
sk∏adników majàtku, o której mowa
w art. 22d ust. 1, kwoty okreÊlonej
w art. 22g ust. 10 do obliczenia warto-
Êci poczàtkowej budynków mieszkal-
nych lub lokali mieszkalnych, jednost-
kowej ceny nabycia cz´Êci sk∏adowych
i peryferyjnych, o których mowa
w art. 22g ust. 17, oraz wartoÊci poczàt-
kowej Êrodków trwa∏ych, o której mo-
wa w art. 22j ust. 1 pkt 1 lit. a) i b), je˝e-
li wskaênik wzrostu cen nak∏adów in-
westycyjnych w okresie trzech kwarta-
∏ów w roku poprzedzajàcym rok podat-
kowy w stosunku do analogicznego
okresu roku ubieg∏ego przekroczy 10%.

2. Wskaêniki wzrostu cen nak∏adów in-
westycyjnych og∏asza Prezes G∏ówne-
go Urz´du Statystycznego w odst´-
pach kwartalnych.”;

20) w art. 23:

a) w ust. 1:

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatków na:

a) nabycie gruntów lub prawa wieczyste-
go u˝ytkowania gruntów, z wyjàtkiem
op∏at za wieczyste u˝ytkowanie grun-
tów,

b) nabycie lub wytworzenie we w∏asnym
zakresie innych ni˝ wymienione w lit. a)
Êrodków trwa∏ych oraz wartoÊci nie-
materialnych i prawnych, w tym rów-
nie˝ wchodzàcych w sk∏ad nabytego
przedsi´biorstwa lub jego zorganizo-
wanych cz´Êci,

c) ulepszenie Êrodków trwa∏ych, które
zgodnie z art. 22g ust. 17 powi´kszajà
wartoÊç Êrodków trwa∏ych, stanowiàcà
podstaw´ naliczania odpisów amorty-
zacyjnych

— wydatki te, zaktualizowane zgodnie
z odr´bnymi przepisami, pomniejszone
o sum´ odpisów amortyzacyjnych, o któ-
rych mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, sà jed-
nak kosztem uzyskania przychodów przy
okreÊlaniu dochodu z odp∏atnego zbycia
rzeczy okreÊlonych w art. 10 ust. 1 pkt 8
lit. d), oraz gdy odp∏atne zbycie rzeczy
i praw jest przedmiotem dzia∏alnoÊci go-
spodarczej, a tak˝e w przypadku odp∏at-
nego zbycia sk∏adników majàtku zwiàza-
nych z dzia∏alnoÊcià gospodarczà, o któ-
rych mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, bez
wzgl´du na czas ich poniesienia,”,

— pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) odpisów z tytu∏u zu˝ycia samochodu oso-

bowego, dokonywanych wed∏ug zasad
okreÊlonych w art. 22a—22o, w cz´Êci
ustalonej od wartoÊci samochodu prze-
wy˝szajàcej równowartoÊç 10 000 EURO
przeliczonej na z∏ote wed∏ug kursu Êred-
niego EURO og∏aszanego przez Narodo-
wy Bank Polski z dnia przekazania samo-
chodu do u˝ywania,”

— pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) strat w Êrodkach trwa∏ych oraz warto-

Êciach niematerialnych i prawnych w cz´-
Êci pokrytej sumà odpisów amortyzacyj-
nych, o których mowa w art. 22h ust. 1
pkt 1,”

— w pkt 6 skreÊla si´ wyrazy „lub metody jej pro-
wadzenia”,

— w pkt 10 na koƒcu dodaje si´ wyrazy
„a w przypadku prowadzenia dzia∏alnoÊci
w formie spó∏ki cywilnej lub osobowej spó∏ki
handlowej — tak˝e ma∏˝onków i ma∏oletnich
dzieci wspólników,”

— w pkt 30 skreÊla si´ wyrazy „sk∏adek na rzecz
organizacji pracodawców do wysokoÊci okre-
Êlonej przez Rad´ Ministrów w drodze rozpo-
rzàdzenia, a tak˝e”,

— w pkt 34 wyrazy „tytu∏u sprzeda˝y” zast´puje
si´ wyrazami „odp∏atnego zbycia”,

— w pkt 36 skreÊla si´ wyrazy „obowiàzujàcych
w przedsi´biorstwach paƒstwowych,”
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— pkt 38 otrzymuje brzmienie:

„38) wydatków na obj´cie lub nabycie udzia-
∏ów albo wk∏adów w spó∏dzielni, udzia-
∏ów (akcji) w spó∏ce oraz innych papie-
rów wartoÊciowych, a tak˝e wydatków
na nabycie jednostek uczestnictwa
w funduszach powierniczych oraz certy-
fikatów inwestycyjnych lub jednostek
uczestnictwa funduszy inwestycyjnych;
wydatki takie sà jednak kosztem uzyska-
nia przychodu przy ustalaniu dochodu
z odp∏atnego zbycia tych udzia∏ów (ak-
cji), wk∏adów oraz innych papierów war-
toÊciowych, w tym dochodu z tytu∏u wy-
kupu przez emitenta papierów warto-
Êciowych, a tak˝e dochodu z odp∏atnego
zbycia certyfikatów inwestycyjnych lub
jednostek uczestnictwa funduszy inwe-
stycyjnych, albo umorzenia jednostek
uczestnictwa w funduszach powierni-
czych, a tak˝e z tytu∏u umorzenia jedno-
stek uczestnictwa lub certyfikatów inwe-
stycyjnych w przypadku likwidacji fundu-
szu inwestycyjnego,”

— po pkt 38 dodaje si´ pkt 38a w brzmieniu:

„38a) wydatków zwiàzanych z nabyciem po-
chodnych instrumentów finansowych
— do czasu realizacji praw wynikajà-
cych z tych instrumentów albo rezygna-
cji z realizacji praw wynikajàcych z tych
instrumentów albo ich odp∏atnego zby-
cia — o ile wydatki te, stosownie do art.
22g ust. 3, nie powi´kszajà wartoÊci po-
czàtkowej Êrodka trwa∏ego oraz warto-
Êci niematerialnych i prawnych,”

— w pkt 40 skreÊla si´ wyrazy „z bankowym po-
st´powaniem ugodowym w rozumieniu prze-
pisów o restrukturyzacji finansowej przedsi´-
biorstw i banków lub”,

— w pkt 43 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) podatek nale˝ny w przypadku:

— importu us∏ug, je˝eli nie stanowi on po-
datku naliczonego w rozumieniu odr´b-
nych przepisów,

— przekazania lub zu˝ycia przez podatnika
towarów lub Êwiadczenia us∏ug na po-
trzeby reprezentacji i reklamy, obliczo-
ny zgodnie z odr´bnymi przepisami,”

— pkt 44 otrzymuje brzmienie:

„44) strat powsta∏ych w wyniku nadmiernych
ubytków lub zawinionych niedoborów
wyrobów akcyzowych oraz podatku ak-
cyzowego od tych ubytków lub niedobo-
rów,”

— w pkt 45 wyrazy „odr´bnych przepisach” za-
st´puje si´ wyrazami „art. 22a—22o”,

— po pkt 45 dodaje si´ pkt 45a i 45b w brzmie-
niu:

„45a) odpisów amortyzacyjnych od wartoÊci
poczàtkowej Êrodków trwa∏ych oraz
wartoÊci niematerialnych i prawnych:

a) nabytych nieodp∏atnie, z wyjàtkiem
nabytych w drodze spadku lub daro-
wizny, je˝eli nabycie to nie stanowi
przychodu w naturze albo dochód
z tego tytu∏u jest zwolniony od podat-
ku dochodowego,

b) je˝eli przed dniem 1 stycznia 1995 r.
zosta∏y nabyte lecz nie zaliczone do
Êrodków trwa∏ych albo wartoÊci nie-
materialnych i prawnych,

c) oddanych do nieodp∏atnego u˝ywa-
nia, z wyjàtkiem nieruchomoÊci — za
miesiàce, w których sk∏adniki te by∏y
oddane do nieodp∏atnego u˝ywania,

45b) odpisów amortyzacyjnych od wartoÊci
poczàtkowej wartoÊci niematerialnych
i prawnych wniesionych do spó∏ki w po-
staci wk∏adu niepieni´˝nego, stanowià-
cych równowartoÊç uzyskanych infor-
macji zwiàzanych z wiedzà w dziedzinie
przemys∏owej, handlowej, naukowej lub
organizacyjnej (know-how),”

— w pkt 46 skreÊla si´ wyrazy „lub innego samo-
chodu o dopuszczalnej ∏adownoÊci nie prze-
kraczajàcej 500 kilogramów” oraz po wyra-
zach „w∏aÊciwego ministra” skreÊla si´ prze-
cinek i wyrazy „obowiàzujàcej w przedsi´-
biorstwach paƒstwowych”, 

— w pkt 47 skreÊla si´ wyrazy „lub innego samo-
chodu o dopuszczalnej ∏adownoÊci nie prze-
kraczajàcej 500 kilogramów”,

— w pkt 50 wyrazy „bud˝etu gminy” zast´puje
si´ wyrazami „bud˝etów jednostek samorzà-
du terytorialnego”,

— skreÊla si´ pkt 53,

— pkt 56 otrzymuje brzmienie:

„56) wydatków i kosztów sfinansowanych
z dochodów (przychodów), o których
mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 i 48,”

— pkt 57 otrzymuje brzmienie:

„57) sk∏adek op∏aconych przez pracodawc´
z tytu∏u zawartych lub odnowionych
umów ubezpieczenia na rzecz pracowni-
ków, z wyjàtkiem umów dotyczàcych ry-
zyka grup 1, 3 i 5 dzia∏u I oraz grup 1 i 2
dzia∏u II, wymienionych w za∏àczniku do
ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o dzia∏alno-
Êci ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. Nr
11, poz. 62, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr
88, poz. 554, Nr 107, poz. 685, Nr 121,
poz. 769 i 770 i Nr 139, poz. 934, z 1998 r.
Nr 155, poz. 1015, z 1999 r. Nr 49,
poz. 483, Nr 101, poz. 1178 i Nr 110, poz.
1255  oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 483, Nr 48,
poz. 552 i Nr 70, poz. 819) je˝eli upraw-
nionym do otrzymania Êwiadczenia nie
jest pracodawca i umowa ubezpieczenia
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w okresie pi´ciu lat, liczàc od koƒca roku
kalendarzowego, w którym jà zawarto
lub odnowiono, wyklucza:
a) wyp∏at´ kwoty stanowiàcej wartoÊç

odstàpienia od umowy,
b) mo˝liwoÊç zaciàgania zobowiàzaƒ

pod zastaw praw wynikajàcych z umo-
wy,

c) wyp∏at´ z tytu∏u do˝ycia wieku ozna-
czonego w umowie,”

— w pkt 58 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem
i dodaje pkt 59 w brzmieniu:
„59) dodatkowej op∏aty wymierzanej przez

Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych na
podstawie przepisów o systemie ubez-
pieczeƒ spo∏ecznych.”,

b) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) protoko∏em sporzàdzonym przez podatnika,

stwierdzajàcym, ˝e przewidywane koszty
procesowe i egzekucyjne zwiàzane z docho-
dzeniem wierzytelnoÊci by∏yby równe albo
wy˝sze od jej kwoty.”,

c) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Ilekroç w ust. 1 jest mowa o samochodzie

osobowym — rozumie si´ przez to ka˝dy
samochód, który nie posiada homologacji
producenta lub importera wymaganej dla
samochodów innych ni˝ osobowe oraz któ-
rego dopuszczalna ∏adownoÊç nie przekra-
cza 500 kg.”,

d) w ust. 5 po wyrazach „pkt 36” dodaje si´ wyra-
zy „i 46”;

21) w art. 24:

a) w ust. 2 wyrazy „ze sprzeda˝y” zast´puje si´  wy-
razami „z odp∏atnego zbycia”,

b) w ust. 4 po wyrazie „Dochodem” dodaje si´ wy-
raz „(stratà)” oraz na koƒcu kropk´ zast´puje si´
przecinkiem i dodaje wyrazy „okreÊlonych w za-
∏àczniku nr 2.”,

c) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a—4e w brzmieniu:
„4a. Normy szacunkowe dochodu rocznego,

o których mowa w ust. 4, stosuje si´ od jed-
nostek powierzchni upraw lub innych jed-
nostek rodzajów produkcji okreÊlonych
w kolumnie 3 za∏àcznika nr 2, z tym ˝e
w przypadku:
1) upraw w szklarniach i tunelach foliowych

— od 1 m2 powierzchni ogólnej oblicza-
nej wed∏ug wewn´trznej d∏ugoÊci Êcian,

2) upraw grzybów i ich grzybni — od 1 m2

powierzchni zaj´tej pod te uprawy,
3) wyl´garni drobiu — od 1 sztuki piskl´cia

uzyskanego z wyl´gu,
4) zwierzàt laboratoryjnych — od 1 sztuki

sprzedanych zwierzàt,
5) hodowli i chowu zwierzàt wymienionych

pod lp. 15 lit.b)—h) za∏àcznika nr 2 — od
1 sztuki zwierzàt sprzedanych,

6) hodowli ryb akwariowych — od 1 dm3

obj´toÊci akwarium, obliczonej wed∏ug
wewn´trznych d∏ugoÊci kraw´dzi.

4b. Je˝eli rozmiary dzia∏ów specjalnych pro-
dukcji rolnej przekraczajà wielkoÊci okreÊlo-
ne w za∏àczniku nr 2, opodatkowaniu pod-
legajà dochody uzyskane w roku podatko-
wym z ca∏ej powierzchni upraw lub wszyst-
kich jednostek produkcji.

4c. Je˝eli w ciàgu rocznego cyklu produkcji na
tej samej powierzchni sà prowadzone ró˝ne
uprawy, dla których sà ustalane ró˝ne nor-
my szacunkowe dochodu, dochód z ka˝de-
go rodzaju uprawy oblicza si´, z zastrze˝e-
niem ust. 4e, przy zastosowaniu w∏aÊciwej
dla niej normy, proporcjonalnie do liczby
miesi´cy, w których by∏a prowadzona taka
uprawa, wliczajàc w to okres przygotowa-
nia do zaprowadzenia tej uprawy.

4d. Przepis ust. 4c stosuje si´ równie˝ w razie
rozpocz´cia lub zaprzestania w ciàgu roku
prowadzenia dzia∏ów specjalnych produk-
cji rolnej.

4e. W szklarniach nie ogrzewanych stosuje si´
norm´ rocznà bez wzgl´du na okres i rodzaj
prowadzonej uprawy.”,

d) w ust. 5 po wyrazach „w tym tak˝e:” dodaje si´
wyrazy „dochód z umorzenia udzia∏ów lub ak-
cji,”

e) w ust. 6 wyrazy „ze sprzeda˝y” zast´puje si´ wy-
razami „z odp∏atnego zbycia” i skreÊla si´ ostat-
nie zdanie,

f) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych w porozumieniu z ministrem w∏a-
Êciwym do spraw rolnictwa, poczynajàc od
roku podatkowego 2002, og∏asza w drodze
rozporzàdzenia normy szacunkowe, o któ-
rych mowa w ust. 4, zmieniajàc je corocznie
w stopniu odpowiadajàcym wskaênikowi
wzrostu cen towarowej produkcji rolniczej,
og∏aszanego przez Prezesa G∏ównego Urz´-
du Statystycznego w Dzienniku Urz´dowym
Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor Polski».”,

g) po ust. 7 dodaje si´ ust. 8—12 w brzmieniu:

„8. W przypadku po∏àczenia spó∏ek majàcych
osobowoÊç prawnà, dochód (przychód)
udzia∏owca (akcjonariusza) spó∏ki przejmo-
wanej, stanowiàcy nadwy˝k´ pomi´dzy war-
toÊcià udzia∏ów (akcji) przydzielonych przez
spó∏k´ przejmujàcà a wydatkami na nabycie
(obj´cie) udzia∏ów (akcji) w spó∏ce przejmo-
wanej, nie podlega opodatkowaniu w mo-
mencie po∏àczenia spó∏ek; przy ustalaniu do-
chodu z odp∏atnego zbycia udzia∏ów (akcji)
spó∏ki przejmujàcej, udzia∏owiec (akcjona-
riusz) ustala koszt uzyskania przychodów na
podstawie art. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. 1
pkt 38 w odniesieniu do nabycia (obj´cia)
udzia∏ów (akcji) w spó∏ce przej´tej.
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9. Przepisy ust. 8 stosuje si´ odpowiednio do
po∏àczenia spó∏ek poprzez zawiàzanie nowej
spó∏ki.

10. Je˝eli podatnik dokonuje odp∏atnego zbycia
papierów wartoÊciowych nabytych po ró˝-
nych cenach, przy ustalaniu dochodu z takie-
go zbycia stosuje si´ zasad´, ̋ e ka˝dorazowo
zbycie dotyczy kolejno papierów wartoÊcio-
wych nabytych najwczeÊniej. 

11. Dochód stanowiàcy nadwy˝k´ pomi´dzy
wartoÊcià rynkowà akcji obj´tych przez oso-
by uprawnione na podstawie uchwa∏y wal-
nego zgromadzenia akcjonariuszy spó∏ki,
a wydatkami poniesionymi na ich obj´cie,
nie podlega opodatkowaniu w momencie
obj´cia tych akcji; zasad´ okreÊlonà w zdaniu
pierwszym stosuje si´ odpowiednio do do-
chodu stanowiàcego nadwy˝k´ pomi´dzy
wartoÊcià rynkowà akcji a wydatkami ponie-
sionymi na ich nabycie od spó∏ki posiadajà-
cej osobowoÊç prawnà, która obj´∏a te akcje
wy∏àcznie w celu przeniesienia tytu∏u ich
w∏asnoÊci na osoby uprawnione na podsta-
wie uchwa∏y walnego zgromadzenia spó∏ki
b´dàcej emitentem akcji.

12. Zasada, o której mowa w ust. 11, nie ma za-
stosowania do dochodu osiàgni´tego ze
zbycia akcji, przez osoby uprawnione na
podstawie uchwa∏y walnego zgromadzenia
spó∏ki b´dàcej emitentem akcji.”;

22) po art. 24 dodaje si´ art. 24a i 24b w brzmieniu:

„Art. 24a. 1. Osoby fizyczne i spó∏ki  cywilne osób
fizycznych, wykonujàce dzia∏alnoÊç
gospodarczà, sà obowiàzane prowa-
dziç podatkowà ksi´g´ przychodów
i rozchodów, zwanà dalej «ksi´gà»,
z zastrze˝eniem ust. 3 i 5, albo ksi´gi
rachunkowe, zgodnie z odr´bnymi
przepisami, w sposób zapewniajàcy
ustalenie dochodu (straty), podstawy
opodatkowania i wysokoÊci nale˝ne-
go podatku za rok podatkowy, w tym
za okres sprawozdawczy, a tak˝e
uwzgl´dniaç w ewidencji Êrodków
trwa∏ych oraz wartoÊci niematerial-
nych i prawnych informacje niezb´d-
ne do obliczenia wysokoÊci odpisów
amortyzacyjnych zgodnie z przepisa-
mi  art. 22a—22o.

2. Obowiàzek prowadzenia ksi´gi doty-
czy równie˝ osób:
1) wykonujàcych dzia∏alnoÊç na pod-

stawie umów agencyjnych i umów
na warunkach zlecenia, zawartych
na podstawie odr´bnych przepisów,

2) prowadzàcych dzia∏y specjalne pro-
dukcji rolnej, je˝eli osoby te zg∏osi∏y
zamiar prowadzenia tych ksiàg,

3) duchownych, które zrzek∏y si´ op∏a-
cania zrycza∏towanego podatku do-
chodowego.

3. Obowiàzek prowadzenia ksi´gi nie do-
tyczy osób, które:

1) op∏acajà podatek dochodowy w for-
mach zrycza∏towanych,

2) wykonujà wy∏àcznie us∏ugi przewo-
zu osób i towarów taborem kon-
nym,

3) wykonujà zawód adwokata wy∏àcz-
nie w zespole adwokackim,

4) dokonujà sprzeda˝y Êrodków trwa-
∏ych po likwidacji dzia∏alnoÊci.

4. Obowiàzek prowadzenia ksiàg rachun-
kowych dotyczy osób fizycznych i spó-
∏ek cywilnych osób fizycznych, je˝eli
ich przychody, w rozumieniu art. 14, za
poprzedni rok podatkowy wynios∏y
w walucie polskiej co najmniej równo-
wartoÊç  kwoty okreÊlonej w EURO
w przepisach o rachunkowoÊci.

5. Osoba fizyczna lub spó∏ka cywilna
osób fizycznych mo˝e prowadziç ksi´-
gi rachunkowe równie˝ od poczàtku
nast´pnego roku podatkowego, je˝eli
przychody, w rozumieniu art. 14, za po-
przedni rok podatkowy sà ni˝sze ni˝
równowartoÊç w walucie polskiej kwo-
ty okreÊlonej w EURO w przepisach
o rachunkowoÊci. W tym przypadku
osoba ta lub wspólnicy spó∏ki przed
rozpocz´ciem roku podatkowego sà
obowiàzani do zawiadomienia o tym
urz´du skarbowego w∏aÊciwego
w sprawach opodatkowania podat-
kiem dochodowym.

6. Wyra˝one w EURO wielkoÊci, o któ-
rych mowa w ust. 4 i 5, przelicza si´ na
walut´ polskà wed∏ug Êredniego kursu
og∏aszanego przez Narodowy Bank
Polski, obowiàzujàcego w dniu 30
wrzeÊnia roku poprzedzajàcego rok
podatkowy.

7. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych, w drodze rozporzàdzenia,
okreÊli sposób prowadzenia podatko-
wej ksi´gi przychodów i rozchodów,
szczegó∏owe warunki, jakim powinna
odpowiadaç ta ksi´ga, aby stanowi∏a
dowód pozwalajàcy na okreÊlenie zo-
bowiàzaƒ podatkowych, oraz szczegó-
∏owy zakres obowiàzków zwiàzanych
z jej prowadzeniem, a tak˝e terminy za-
wiadomienia urz´du skarbowego
o prowadzeniu ksi´gi.

Art. 24b. 1. Je˝eli ustalenie dochodu (straty)
w sposób przewidziany w art. 24
i 24a nie jest mo˝liwe, dochód (strat´)
ustala si´ w drodze oszacowania.

2. W przypadku podatników nie b´dà-
cych podatnikami, o których mowa
w art. 3, obowiàzanych do prowadze-
nia ksiàg wymienionych w art. 24a,
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gdy okreÊlenie dochodu na podstawie
tych ksiàg nie jest mo˝liwe, dochód
okreÊla si´ w drodze oszacowania,
z zastosowaniem wskaênika dochodu
w stosunku do przychodu w wysoko-
Êci:

1) 5% — z dzia∏alnoÊci w zakresie han-
dlu hurtowego lub detalicznego,

2) 10% — z dzia∏alnoÊci budowlanej
lub monta˝owej albo w zakresie
us∏ug transportowych,

3) 60% — z dzia∏alnoÊci w zakresie po-
Êrednictwa, je˝eli wynagrodzenie
jest okreÊlone w formie prowizji,

4) 80% — z dzia∏alnoÊci w zakresie
us∏ug adwokackich lub rzeczoznaw-
stwa,

5) 20% — z pozosta∏ych êróde∏ przy-
chodów.

3. Przez poj´cie «dzia∏alnoÊç w zakresie
handlu hurtowego lub detalicznego»,
o której mowa w ust. 2 pkt 1, wykony-
wanej na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej przez podatników nie b´dà-
cych podatnikami, o których mowa
w art. 3,  uwa˝a si´ odp∏atne zbycie to-
warów polskim odbiorcom — bez
wzgl´du na miejsce zawarcia umowy,
je˝eli podatnicy ci majà na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przedstawi-
cielstwo dzia∏ajàce na podstawie ze-
zwolenia udzielonego przez ministra
w∏aÊciwego do spraw gospodarki lub
innego w∏aÊciwego ministra lub wpisu
do ewidencji.

4. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje si´, je-
˝eli umowa w sprawie zapobie˝enia
podwójnemu opodatkowaniu, której
Rzeczpospolita Polska jest stronà, za-
warta z krajem, na terytorium którego
podatnik ma siedzib´ lub miejsce za-
mieszkania, stanowi inaczej.”;

23) w art. 25:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Je˝eli:

1) podatnik podatku dochodowego majàcy
siedzib´ (zarzàd) lub miejsce zamieszkania
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zwany dalej «podmiotem krajowym», bie-
rze udzia∏ bezpoÊrednio lub poÊrednio
w zarzàdzaniu przedsi´biorstwem po∏o˝o-
nym za granicà lub w jego kontroli albo
posiada udzia∏ w kapitale tego przedsi´-
biorstwa, albo 

2) osoba fizyczna lub prawna majàca miej-
sce zamieszkania albo siedzib´ (zarzàd) za
granicà, zwana dalej «podmiotem zagra-
nicznym», bierze udzia∏ bezpoÊrednio lub
poÊrednio w zarzàdzaniu podmiotem kra-

jowym lub w jego kontroli albo posiada
udzia∏ w kapitale tego podmiotu krajowe-
go, albo 

3) te same osoby prawne lub fizyczne równo-
czeÊnie bezpoÊrednio lub poÊrednio biorà
udzia∏ w zarzàdzaniu podmiotem krajo-
wym i podmiotem zagranicznym lub w ich
kontroli albo posiadajà udzia∏ w kapitale
tych podmiotów 

— i je˝eli w wyniku takich powiàzaƒ zostanà
ustalone lub narzucone warunki ró˝niàce si´
od warunków, które ustali∏yby mi´dzy sobà
niezale˝ne podmioty, i w wyniku tego pod-
miot nie wykazuje dochodów albo wykazuje
dochody ni˝sze od tych, jakich nale˝a∏oby
oczekiwaç, gdyby wymienione powiàzania
nie istnia∏y — dochody danego podmiotu
oraz nale˝ny podatek okreÊla si´ bez
uwzgl´dnienia warunków wynikajàcych
z tych powiàzaƒ.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Przepisy ust. 1—3 stosuje si´ odpowiednio,
gdy podmiot krajowy:

1) wykorzystuje swój zwiàzek z innym pod-
miotem krajowym, któremu przys∏ugujà
ulgi w podatku dochodowym lub który,
b´dàc osobà fizycznà, korzysta ze zrycza∏-
towanych form opodatkowania podat-
kiem dochodowym w zwiàzku z prowa-
dzonà dzia∏alnoÊcià gospodarczà, lub 

2) jest powiàzany kapita∏owo z innym pod-
miotem krajowym, lub

3) pozostaje w zwiàzku gospodarczym z in-
nym podmiotem krajowym

— i w zwiàzku z istnieniem takich powiàzaƒ
lub zwiàzków wykonuje Êwiadczenia na wa-
runkach korzystniejszych, odbiegajàcych od
warunków ogólnie stosowanych w czasie
i miejscu wykonania Êwiadczenia, w wyniku
czego nie wykazuje dochodów albo wykazu-
je dochody ni˝sze od tych, jakich nale˝a∏oby
oczekiwaç, gdyby warunki tych Êwiadczeƒ
nie odbiega∏y od warunków ogólnie stoso-
wanych w czasie i miejscu wykonywania
Êwiadczenia.”,

c) w ust. 7 wyrazy „ust. 5” zast´puje si´ wyrazami
„ust. 4 i 5”,

d) po ust. 7 dodaje si´ ust. 7a w brzmieniu:

„7a. Zwiàzek gospodarczy, o którym mowa
w ust. 4 pkt 3, zachodzi w przypadkach, gdy
podmioty krajowe pozostajàce w takim
zwiàzku uk∏adajà swoje wzajemne stosunki
na warunkach odbiegajàcych od warun-
ków, jakie stosujà wobec podmiotów, z któ-
rymi nie pozostajà w takim zwiàzku, bàdê
jakie stosujà mi´dzy sobà podmioty nieza-
le˝ne, w szczególnoÊci gdy mi´dzy tymi
podmiotami  krajowymi zawarta jest umo-
wa spó∏ki cywilnej, osobowej spó∏ki han-
dlowej, wspólnego przedsi´wzi´cia, wspól-
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nego u˝ytkowania rzeczy lub praw oraz
umowa kooperacyjna.”;

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

„Art. 25a.1. Podatnicy dokonujàcy transakcji z pod-
miotami powiàzanymi z tymi podatni-
kami — w rozumieniu art. 25 ust. 1 i 4
— lub transakcji, w zwiàzku z którymi
zap∏ata nale˝noÊci wynikajàcych z ta-
kich transakcji dokonywana jest bez-
poÊrednio lub poÊrednio na rzecz pod-
miotu majàcego miejsce zamieszka-
nia, siedzib´ lub zarzàd na terytorium
lub w kraju stosujàcym szkodliwà kon-
kurencj´ podatkowà, sà obowiàzani do
sporzàdzenia dokumentacji podatko-
wej takiej (takich) transakcji, obejmujà-
cej:

1) okreÊlenie funkcji, jakie spe∏niaç b´-
dà podmioty uczestniczàce w trans-
akcji (uwzgl´dniajàc u˝yte aktywa
i podejmowane ryzyko),

2) okreÊlenie wszystkich przewidywa-
nych kosztów zwiàzanych z transak-
cjà oraz form´ i termin zap∏aty,

3) metod´ i sposób kalkulacji zysków
oraz okreÊlenie ceny przedmiotu
transakcji,

4) okreÊlenie strategii gospodarczej
oraz innych dzia∏aƒ w jej ramach —
w przypadku gdy na wartoÊç trans-
akcji mia∏a wp∏yw strategia  przyj´ta
przez podmiot,

5) wskazanie innych czynników —
w przypadku gdy w celu okreÊlenia
wartoÊci przedmiotu transakcji
przez podmioty uczestniczàce
w transakcji uwzgl´dnione zosta∏y
te inne czynniki,

6) okreÊlenie oczekiwanych przez pod-
miot obowiàzany do sporzàdzenia
dokumentacji korzyÊci zwiàzanych
z uzyskaniem Êwiadczeƒ — w przy-
padku umów dotyczàcych Êwiad-
czeƒ (w tym us∏ug) o charakterze
niematerialnym.

2. Obowiàzek, o którym mowa w ust. 1,
obejmuje transakcj´ lub transakcje
mi´dzy podmiotami powiàzanymi,
w których ∏àczna kwota (lub jej równo-
wartoÊç) wynikajàca z umowy lub rze-
czywiÊcie zap∏acona w roku podatko-
wym ∏àczna kwota wymagalnych w ro-
ku podatkowym Êwiadczeƒ przekracza
równowartoÊç:

1) 30 000 EURO — w przypadku Êwiad-
czenia us∏ug, sprzeda˝y lub udo-
st´pnienia wartoÊci niematerial-
nych i prawnych, albo

2) 50 000 EURO — w pozosta∏ych przy-
padkach. 

3. Obowiàzek sporzàdzenia dokumenta-
cji, o którym mowa w ust. 1, obejmuje
równie˝ transakcj´, w zwiàzku z którà
zap∏ata nale˝noÊci wynikajàca z takiej
transakcji dokonywana jest bezpo-
Êrednio lub poÊrednio na rzecz pod-
miotu majàcego miejsce zamieszka-
nia, siedzib´ lub zarzàd na terytorium
lub w kraju stosujàcym szkodliwà kon-
kurencj´ podatkowà, je˝eli ∏àczna kwo-
ta (lub jej równowartoÊç) wynikajàca
z umowy lub rzeczywiÊcie zap∏acona
w roku podatkowym ∏àczna kwota wy-
magalnych w roku podatkowym
Êwiadczeƒ przekracza równowartoÊç
20 000 EURO.

4. Na ˝àdanie organów podatkowych lub
organów kontroli skarbowej podatnicy
sà obowiàzani do przed∏o˝enia doku-
mentacji, o której mowa w ust. 1—3,
w terminie 7 dni od dnia dor´czenia ̋ à-
dania tej dokumentacji przez te orga-
ny. 

5. Wyra˝one w EURO wielkoÊci, o któ-
rych mowa w ust. 2 i 3, przelicza si´ na
walut´ polskà po Êrednim kursie og∏a-
szanym przez Narodowy Bank Polski,
obowiàzujàcym w ostatnim dniu roku
podatkowego poprzedzajàcego rok
podatkowy, w którym zosta∏a zawarta
transakcja obj´ta obowiàzkiem, o któ-
rym mowa w ust. 1.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, wykaz krajów i terytoriów
stosujàcych szkodliwà konkurencj´
podatkowà. Sporzàdzajàc wykaz kra-
jów i terytoriów, minister w∏aÊciwy do
spraw finansów publicznych uwzgl´d-
nia w szczególnoÊci treÊç ustaleƒ
w tym zakresie podj´tych przez Orga-
nizacj´ Wspó∏pracy Gospodarczej
i Rozwoju (OECD).”;

25) w art. 26:

a) w ust. 1:

— wyrazy „ust. 4—7” zast´puje si´ wyrazami
„ust. 4—6 i 8—12 lub art. 24b ust. 1 i 2”,

— skreÊla si´ pkt 1,

— pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) sk∏adek, okreÊlonych w przepisach o sys-
temie ubezpieczeƒ spo∏ecznych:

a) zap∏aconych bezpoÊrednio na w∏asne
ubezpieczenia emerytalne, rentowe,
chorobowe oraz wypadkowe podatnika
oraz osób z nim wspó∏pracujàcych, je-
˝eli nie zosta∏y zaliczone do kosztów
uzyskania przychodów,

b) potràconych przez p∏atnika ze Êrodków
podatnika na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe oraz na ubezpieczenie choro-

Dziennik Ustaw Nr 104 — 5882 — Poz. 1104



bowe, z tym ˝e w przypadku podatnika
osiàgajàcego przychody okreÊlone
w art. 12 ust. 6, tylko w cz´Êci obliczo-
nej, w sposób okreÊlony w art. 33 ust. 4,
od przychodu podlegajàcego opodat-
kowaniu

— odliczenie nie dotyczy sk∏adek, których
podstaw´ wymiaru stanowi dochód (przy-
chód) wolny od podatku na podstawie art.
21 i 52,”

— skreÊla si´ pkt 8, 
— w pkt 9 na koƒcu kropk´ zast´puje si´ przecin-

kiem i dodaje pkt 10 w brzmieniu:
„10) kwoty równej funduszowi wynagrodzeƒ

przys∏ugujàcych osobom pozbawionym
wolnoÊci i zatrudnionym u podatnika in-
nego ni˝ przywi´zienny zak∏ad pracy,
o którym mowa w odr´bnych przepi-
sach.”,

b) skreÊla si´ ust. 2—4,

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. WysokoÊç wydatków na cele okreÊlone

w ust. 1 ustala si´ na podstawie dokumen-
tów stwierdzajàcych ich poniesienie.”,

d) po ust. 7 dodaje si´ ust. 7a—7g w brzmieniu:
„7a. Za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 6,

uwa˝a si´ wydatki poniesione na:
1) adaptacj´ i wyposa˝enie mieszkaƒ oraz

budynków mieszkalnych stosownie do
potrzeb wynikajàcych z niepe∏nospraw-
noÊci,

2) przystosowanie pojazdów mechanicz-
nych do potrzeb wynikajàcych z niepe∏-
nosprawnoÊci,

3) zakup i napraw´ indywidualnego sprz´-
tu, urzàdzeƒ i narz´dzi technicznych nie-
zb´dnych w rehabilitacji oraz u∏atwiajà-
cych wykonywanie czynnoÊci ˝ycio-
wych, stosownie do potrzeb wynikajà-
cych z niepe∏nosprawnoÊci,

4) zakup wydawnictw i materia∏ów (po-
mocy) szkoleniowych, stosownie do po-
trzeb wynikajàcych z niepe∏nosprawno-
Êci,

5) odp∏atnoÊç za pobyt na turnusie rehabi-
litacyjno-usprawniajàcym,

6) odp∏atnoÊç za pobyt na leczeniu sanato-
ryjnym, za pobyt w placówkach leczni-
czo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-
-szkoleniowych, leczniczo-opiekuƒ-
czych, opiekuƒczo-piel´gnacyjnych,
leczniczo-wychowawczych i szkolno-
-wychowawczych oraz odp∏atnoÊç za
zabiegi rehabilitacyjno-usprawniajàce,

7) op∏acenie przewodników osób niewido-
mych I lub II grupy inwalidztwa oraz
osób z niepe∏nosprawnoÊcià narzàdu
ruchu zaliczonych do I grupy inwalidz-
twa, w kwocie nie przekraczajàcej w ro-

ku podatkowym trzykrotnoÊci najni˝-
szego wynagrodzenia za prac´ og∏asza-
nego na podstawie odr´bnych przepi-
sów, za grudzieƒ roku poprzedzajàcego
rok podatkowy,

8) utrzymanie przez osoby niewidome,
o których mowa w pkt 7, psa przewod-
nika — w wysokoÊci nie przekraczajàcej
w roku podatkowym kwoty okreÊlonej
w pkt 7,

9) opiek´ piel´gniarskà w domu nad oso-
bà niepe∏nosprawnà w okresie przewle-
k∏ej choroby uniemo˝liwiajàcej poru-
szanie si´ oraz us∏ugi opiekuƒcze
Êwiadczone dla osób niepe∏nospraw-
nych zaliczonych do I grupy inwalidz-
twa,

10) op∏acenie t∏umacza j´zyka migowego,

11) kolonie i obozy dla dzieci i m∏odzie˝y
niepe∏nosprawnej oraz dzieci osób nie-
pe∏nosprawnych,

12) leki — w wysokoÊci stanowiàcej ró˝nic´
pomi´dzy faktycznie poniesionymi wy-
datkami w danym miesiàcu a kwotà od-
powiadajàcà 20% najni˝szego wyna-
grodzenia za prac´, og∏aszanego na
podstawie odr´bnych przepisów, za
grudzieƒ roku poprzedzajàcego rok po-
datkowy, jeÊli lekarz specjalista stwier-
dzi, ˝e osoba niepe∏nosprawna powin-
na stosowaç okreÊlone leki (stale lub
czasowo),

13) odp∏atny, konieczny przewóz na nie-
zb´dne zabiegi leczniczo-rehabilitacyj-
ne:

a) osoby niepe∏nosprawnej — karetkà
transportu sanitarnego,

b) osoby niepe∏nosprawnej, zaliczonej
do I lub II grupy inwalidztwa, oraz
dzieci niepe∏nosprawnych do lat 16
— równie˝ innymi Êrodkami trans-
portu ni˝ wymienione w lit. a),

14) u˝ywanie samochodu osobowego, sta-
nowiàcego w∏asnoÊç osoby niepe∏no-
sprawnej zaliczonej do I lub II grupy in-
walidztwa lub podatnika majàcego na
utrzymaniu osob´ niepe∏nosprawnà za-
liczonà do I lub II grupy inwalidztwa al-
bo dzieci niepe∏nosprawne do lat 16, dla
potrzeb zwiàzanych z koniecznym prze-
wozem na niezb´dne zabiegi leczniczo-
-rehabilitacyjne — w wysokoÊci nie
przekraczajàcej w roku podatkowym
kwoty okreÊlonej w pkt 7,

15) odp∏atne przejazdy Êrodkami transpor-
tu publicznego zwiàzane z pobytem na:

a) turnusie rehabilitacyjno-usprawnia-
jàcym,

b) leczeniu sanatoryjnym w placówkach
leczniczo-sanatoryjnych, rehabilita-
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cyjno-szkoleniowych, leczniczo-opie-
kuƒczych, opiekuƒczo-piel´gnacyj-
nych, leczniczo-wychowawczych
oraz szkolno-wychowawczych,

c) koloniach i obozach dla dzieci i m∏o-
dzie˝y niepe∏nosprawnej oraz dzieci
osób niepe∏nosprawnych.

7b. Wydatki, o których mowa w ust. 7a, podle-
gajà odliczeniu od dochodu, je˝eli nie by∏y
finansowane ze Êrodków zak∏adowego fun-
duszu rehabilitacji osób niepe∏nospraw-
nych, Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepe∏nosprawnych lub ze Êrodków
Kas Chorych, albo nie zosta∏y zwrócone po-
datnikowi w jakiejkolwiek innej formie.
W przypadku gdy wydatki by∏y cz´Êciowo
finansowane z tych funduszy (Êrodków),
odliczeniu podlega ró˝nica pomi´dzy po-
niesionymi wydatkami a kwotà sfinanso-
wanà z tych funduszy (Êrodków) lub zwró-
conà z jakichkolwiek innych Êrodków.

7c. Podstawà do odliczenia wydatków, o któ-
rych mowa w ust. 7a, jest posiadanie dowo-
du poniesienia tych wydatków, z wyjàtkiem
wydatków, o których mowa w ust. 7a pkt 7,
8 i 14.

7d. Warunkiem odliczenia wydatków, o których
mowa w ust. 7a, jest posiadanie przez oso-
b´, której dotyczy wydatek:

1) orzeczenia o zakwalifikowaniu przez or-
gany orzekajàce do jednego z trzech
stopni niepe∏nosprawnoÊci, okreÊlonych
w odr´bnych przepisach, lub

2) decyzji przyznajàcej rent´ z tytu∏u ca∏ko-
witej lub cz´Êciowej niezdolnoÊci do pra-
cy albo rent´ szkoleniowà, albo

3) orzeczenia o rodzaju i stopniu niepe∏no-
sprawnoÊci osoby, która nie ukoƒczy∏a
16 roku ˝ycia, wydanego na podstawie
odr´bnych przepisów.

7e. Przepisy ust. 7a—7d stosuje si´ odpowied-
nio do podatników, na których utrzymaniu
pozostajà nast´pujàce osoby niepe∏no-
sprawne: ma∏˝onek, dzieci w∏asne i przy-
sposobione, dzieci obce przyj´te na wycho-
wanie, pasierbowie, rodzice, rodzice ma∏-
˝onka, rodzeƒstwo, ojczym, macocha, zi´-
ciowie i synowe — je˝eli w roku podatko-
wym dochody tych osób niepe∏nospraw-
nych nie przekraczajà dwunastokrotnoÊci
kwoty najni˝szego wynagrodzenia za prac´,
og∏aszanego na podstawie odr´bnych prze-
pisów, za grudzieƒ roku poprzedzajàcego
rok podatkowy.

7f. Ilekroç w przepisach ust. 7a jest mowa
o osobach zaliczonych do:

1) I grupy inwalidztwa — nale˝y przez to ro-
zumieç odpowiednio osoby, w stosunku
do których, na podstawie odr´bnych
przepisów, orzeczono:

a) ca∏kowità niezdolnoÊç do pracy oraz
niezdolnoÊç do samodzielnej egzy-
stencji albo

b) znaczny stopieƒ niepe∏nosprawnoÊci,

2) II grupy inwalidztwa — nale˝y przez to ro-
zumieç odpowiednio osoby, w stosunku
do których, na podstawie odr´bnych
przepisów, orzeczono:

a) ca∏kowità niezdolnoÊç do pracy albo

b) umiarkowany stopieƒ niepe∏nospraw-
noÊci.

7g. Odliczenia, o których mowa w ust. 7a, mo-
gà byç dokonane równie˝ w przypadku, gdy
osoba, której dotyczy wydatek, posiada
orzeczenie o niepe∏nosprawnoÊci wydane
przez w∏aÊciwy organ na podstawie odr´b-
nych przepisów obowiàzujàcych do dnia
31 sierpnia 1997 r. lub w odniesieniu do
dzieci do lat 16 orzeczenie o niepe∏nospraw-
noÊci wydane przez lekarza specjalist´.”,

e) skreÊla si´ ust. 8—12 i ust. 14;

26) skreÊla si´ art. 26a;

27) w art. 27:

a) w ust. 5 po wyrazach „pkt 33” dodaje si´ wyra-
zy „lub pkt 66” oraz wyraz „ustala” zast´puje si´
wyrazem „okreÊla”,

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

„7. Je˝eli organy podatkowe lub organy kontro-
li skarbowej okreÊlà, na podstawie art. 25,
dochód podatnika w wysokoÊci wy˝szej
(strat´ w wysokoÊci ni˝szej) ni˝ zadeklarowa-
na przez podatnika w zwiàzku z dokonaniem
transakcji, o których mowa w art. 25a, a po-
datnik nie przedstawi tym organom wyma-
ganej przez te przepisy dokumentacji podat-
kowej — ró˝nic´ mi´dzy dochodem zadekla-
rowanym przez podatnika a okreÊlonym
przez te organy opodatkowuje si´ stawkà
50%.”;

28) w art. 27a:

a) w ust. 1:

— w zdaniu pierwszym po wyrazach „z art. 27,”
dodaje si´ wyrazy „obni˝ony zgodnie
z art. 27b o kwot´ sk∏adki na powszechne
ubezpieczenie zdrowotne”,

— pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) poniós∏ wydatki na :

a) dojazd dzieci w∏asnych i przysposobio-
nych do szkó∏ podstawowych, gimna-
zjów, szkó∏ ponadpodstawowych i po-
nadgimnazjalnych, w tym z oddzia∏ami
integracyjnymi, szkó∏ specjalnych,
sportowych oraz mistrzostwa sporto-
wego i szkó∏ artystycznych, po∏o˝onych
poza miejscowoÊcià sta∏ego lub czaso-
wego zamieszkania dzieci,
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b) zakup przyrzàdów i pomocy nauko-
wych, programów komputerowych
oraz wydawnictw fachowych bezpo-
Êrednio zwiàzanych z wykonywanym
zawodem i wykonywanà pracà,

c) odp∏atne dokszta∏canie i doskonalenie
zawodowe podatnika,

d) odp∏atne kszta∏cenie w szko∏ach wy˝-
szych, w rozumieniu przepisów o szkol-
nictwie wy˝szym lub przepisów o wy˝-
szych szko∏ach zawodowych.”,

b) w ust. 3 w pkt 1:

— w lit. d) wyrazy „pracowników, okreÊlonego
w odr´bnych przepisach” zast´puje si´ wyra-
zami „za prac´, og∏aszanego na podstawie
odr´bnych przepisów”,

— skreÊla si´ lit. e) i f), 

— w lit. g) wyrazy „lit. e)” zast´puje si´ wyraza-
mi „lit. c)”, a wyrazy „pracowników, okreÊlo-
nego w odr´bnych przepisach” wyrazami „za
prac´, og∏aszanego na podstawie odr´bnych
przepisów”,

— w lit. h) wyrazy „lit. f)” zast´puje si´ wyraza-
mi „lit. d)”, a wyrazy „pracowników, okreÊlo-
nego w odr´bnych przepisach” wyrazami „za
prac´, og∏aszanego na podstawie odr´bnych
przepisów”,

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

„5a. Odliczeniu od podatku podlegajà wydat-
ki, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b)—
f), dokonywane dla danej inwestycji wy-
nikajàcej z jednego z tytu∏ów okreÊlonych
w ust. 1 pkt 1 lit. b)—f), w okresie nie d∏u˝-
szym ni˝ cztery kolejne lata, liczàc od po-
czàtku roku podatkowego, za który po-
datnik po raz pierwszy dokona∏ odliczeƒ
zwiàzanych z tà inwestycjà.”,

d) w ust. 6:

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wysokoÊç wydatków na cele wymienione
w ust. 1 pkt 1 lit. b) i d)—g) i pkt 3 lit. b)
ustala si´ na podstawie faktury wystawio-
nej wy∏àcznie przez podatnika podatku od
towarów i us∏ug, nie korzystajàcego ze
zwolnienia od tego podatku, lub dowodu
odprawy celnej, a w przypadku wp∏at na
wyodr´bniony fundusz remontowy
wspólnoty mieszkaniowej — na podsta-
wie dowodu tej wp∏aty,”

— skreÊla si´ pkt 3,

e) po ust. 7a dodaje si´ ust. 7b i 7c w brzmieniu:

„7b. Za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 3
lit. c), podlegajàce odliczeniu, uwa˝a si´
wydatki z tytu∏u:

1) dokszta∏cania w formach szkolnych
i pozaszkolnych, okreÊlonych w przepi-
sach w sprawie zasad i warunków pod-

noszenia kwalifikacji zawodowych
i wykszta∏cenia ogólnego doros∏ych,

2) poddania si´ egzaminowi na tytu∏
kwalifikacyjny,

3) nauki j´zyka obcego w formach zorga-
nizowanych przez podmioty prowa-
dzàce dzia∏alnoÊç w tym zakresie.

7c. Wydatki, o których mowa w ust. 7b, pod-
legajà odliczeniu, je˝eli:

1) nie zosta∏y odliczone od podatku, na
podstawie ust. 1 pkt 3 lit. d),

2) nie zosta∏y zaliczone do kosztów uzy-
skania przychodów lub nie zosta∏y
zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek
formie.”,

f) w ust. 8:

— w zdaniu pierwszym skreÊla si´ wyrazy „i e)”
oraz po wyrazie „ma∏˝onków” dodaje si´
przecinek i wyrazy „z wyjàtkiem ma∏˝onków,
w stosunku do których orzeczono separacj´”,

— pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) w czasie trwania zwiàzku ma∏˝eƒskiego
lub do momentu orzeczenia separacji ko-
rzystali, w okresie obowiàzywania ustawy,
z odliczeƒ od podatku na cele okreÊlone
w ust. 1 pkt 1 i 2, a nast´pnie zwiàzek ma∏-
˝eƒski usta∏ lub orzeczona zosta∏a separa-
cja — przys∏ugujàca ka˝demu z nich kwo-
ta odliczenia podlega zmniejszeniu o kwo-
t´ odliczeƒ dokonanych w czasie trwania
zwiàzku ma∏˝eƒskiego lub do momentu
orzeczenia separacji, w wysokoÊci po 50%
tych odliczeƒ, je˝eli byli opodatkowani
∏àcznie, a je˝eli byli opodatkowani odr´b-
nie — w wysokoÊci odliczenia dokonane-
go przez ka˝dego z nich.”,

g) skreÊla si´ ust. 9,

h) w ust. 10 wyrazy „lit. f)” zast´puje si´ wyrazami
„lit. d)” oraz po wyrazach „podatku dochodowe-
go” dodaje si´ wyrazy „oraz dochodów w wyso-
koÊci nie powodujàcej obowiàzku zap∏aty podat-
ku”,

i) w ust. 11 ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie: 

„W ramach limitu przys∏ugujàcego rodzicom
wydatki poniesione na rzecz dzieci w∏asnych
i przysposobionych odlicza si´ od podatku
jednego z rodziców lub od podatku obojga,
w proporcji okreÊlonej przez nich w zezna-
niach rocznych.”,

j) w ust. 18 skreÊla si´ wyrazy „i w art. 26 ust. 2”,

k) skreÊla si´ ust. 21;

29) w art. 27b w ust. 1:

a) w pkt 2 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i doda-
je wyrazy „z tym ̋ e w przypadku podatnika osià-
gajàcego przychody okreÊlone w art. 12 ust. 6,
tylko w cz´Êci obliczonej, w sposób okreÊlony
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w art. 33 ust. 4, od przychodu podlegajàcego
opodatkowaniu”,

b) po pkt 2 dodaje si´ tiret w brzmieniu:

„— obni˝enie nie dotyczy sk∏adek, których pod-
staw´ wymiaru stanowi dochód (przychód) wol-
ny od podatku na podstawie art. 21 i 52.”;

30) po art. 27b dodaje si´ art. 27c w brzmieniu:

„Art. 27c. 1. Podatnicy, uzyskujàcy przychody wy-
mienione w art. 10 ust. 1 pkt 3, mogà
korzystaç z ulgi polegajàcej na obni˝e-
niu podatku dochodowego z tytu∏u
szkolenia uczniów, zwanej dalej «ulgà
uczniowskà».

2. Ulga uczniowska, o której mowa
w ust. 1, przys∏uguje osobom fizycz-
nym prowadzàcym dzia∏alnoÊç go-
spodarczà, w tym równie˝ w formie
spó∏ki prawa cywilnego, uprawnio-
nym na mocy odr´bnych przepisów
do szkolenia uczniów i zatrudniajàcym
w ramach prowadzonej dzia∏alnoÊci
pracowników w celu nauki zawodu.
Ulga ta przys∏uguje tak˝e w przypad-
ku, gdy uprawnionym do szkolenia
uczniów jest przynajmniej jeden ze
wspólników lub pracownik osoby
(spó∏ki) prowadzàcej dzia∏alnoÊç go-
spodarczà.

3. Ulga uczniowska przys∏uguje, je˝eli
szkolenie zosta∏o zakoƒczone pozy-
tywnym wynikiem egzaminu.

4. Ulga uczniowska nie przys∏uguje za
wyszkolenie pracownika b´dàcego ju˝
wykwalifikowanym pracownikiem
(czeladnikiem) w tym samym lub w in-
nym zawodzie.

5. WysokoÊç ulgi uczniowskiej za wy-
szkolenie jednego pracownika zale˝y
od okresu szkolenia wynikajàcego
z umowy o prac´.

6. Ulga uczniowska z tytu∏u wyszkolenia
jednego pracownika stanowi równo-
wartoÊç:

1) szeÊciokrotnoÊci najni˝szego wyna-
grodzenia za prac´ og∏aszanego na
podstawie odr´bnych przepisów,
okreÊlonego za miesiàc, w którym
zakoƒczono szkolenie pozytywnym
wynikiem egzaminu — przy okresie
szkolenia do 24 miesi´cy,

2) dziesi´ciokrotnoÊci wynagrodze-
nia, o którym mowa w pkt 1 — przy
okresie szkolenia ponad 24 miesià-
ce.

7. Ulg´ uczniowskà stosuje si´ od mie-
siàca nast´pujàcego po miesiàcu,
w którym zosta∏a wydana decyzja
o przyznaniu ulgi.

8. Kwoty ulg uczniowskich, okreÊlone
w ust. 6, podwy˝sza si´ o 20% podat-
nikom, którzy prowadzà dzia∏alnoÊç
gospodarczà w miejscowoÊciach
o liczbie mieszkaƒców do 5 000 oraz
w gminach o szczególnym zagro˝eniu
wysokim bezrobociem strukturalnym,
okreÊlonych w odr´bnych przepisach.
Podwy˝ka ulgi uczniowskiej o 20%
przys∏uguje tak˝e wtedy, gdy po za-
koƒczeniu szkolenia gmina, w której
prowadzona jest dzia∏alnoÊç, wykre-
Êlona zosta∏a z wykazu gmin zagro˝o-
nych szczególnie wysokim bezrobo-
ciem strukturalnym.

9. Kwoty ulg uczniowskich, okreÊlone
w ust. 6 i 8, dodatkowo podwy˝sza si´
o 20% podatnikom, którzy w danym
roku podatkowym zakoƒczyli szkole-
nie wi´cej ni˝ jednego pracownika;
podwy˝ka przys∏uguje z tytu∏u zakoƒ-
czenia szkolenia pozytywnym wyni-
kiem egzaminu ka˝dego nast´pnego
pracownika.

10. Ulga uczniowska przys∏uguje, je˝eli
zatrudnienie pracownika w celu nauki
zawodu trwa∏o przez ca∏y okres szko-
lenia wynikajàcy z umowy o prac´
w celu nauki zawodu.

11. Je˝eli umowa o prac´ w celu przygo-
towania zawodowego zosta∏a rozwià-
zana z przyczyn niezale˝nych od po-
datnika, a pracownik podjà∏ nauk´ za-
wodu na podstawie umowy o prac´
w celu przygotowania zawodowego
u innego podatnika — przys∏ugujàcà
z tytu∏u wyszkolenia ulg´ uczniowskà
dzieli si´ mi´dzy obydwu podatników,
proporcjonalnie do liczby miesi´cy
prowadzonego przez nich szkolenia.
Je˝eli rozwiàzanie umowy nastàpi∏o
z winy szkolàcego podatnika, ulga
uczniowska przys∏uguje w wysokoÊci
proporcjonalnej do okresu szkolenia
tylko temu podatnikowi, u którego
pracownik ukoƒczy∏ nauk´ zawodu.

12. Je˝eli dzia∏alnoÊç jest prowadzona
w formie spó∏ki, ulga uczniowska
przys∏uguje wspólnikom proporcjo-
nalnie do ich udzia∏u w dochodach
spó∏ki. W przypadku zmiany wspólni-
ka w ciàgu okresu szkolenia, przepis
ust. 11 stosuje si´ odpowiednio.

13. Przepisy ust. 1—12 stosuje si´ odpo-
wiednio do podatników, którzy na
podstawie umowy zawartej ze szko∏à
prowadzà zaj´cia praktyczne lub prak-
tyki zawodowe uczniów szkó∏ zasadni-
czych, techników, liceów zawodo-
wych i policealnych szkó∏ zawodo-
wych, zwane dalej «praktycznà naukà
zawodu», pod warunkiem ̋ e praktycz-
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na nauka zawodu trwa∏a nie krócej ni˝
10 miesi´cy.

14. Wniosek o przyznanie ulg uczniow-
skich, o których mowa w ust 1, podat-
nik jest obowiàzany z∏o˝yç w urz´dzie
skarbowym w∏aÊciwym wed∏ug miej-
sca zamieszkania podatnika w termi-
nie miesiàca od daty z∏o˝enia przez
pracownika egzaminu koƒczàcego na-
uk´ zawodu, a w przypadku , o którym
mowa w ust. 13 — w terminie miesià-
ca od daty zakoƒczenia przez ucznia
odbywania u podatnika praktycznej
nauki zawodu. Podatnik jest obowià-
zany do∏àczyç do wniosku dokument
stwierdzajàcy dat´ z∏o˝enia przez pra-
cownika egzaminu koƒczàcego nauk´
zawodu wynikiem pozytywnym,
a w przypadku, o którym mowa w ust.
11, równie˝ oÊwiadczenie stwierdzajà-
ce przyczyny krótszego okresu szkole-
nia. Wniosek o ulg´ uczniowskà, o któ-
rej mowa w ust. 13, powinien zawie-
raç nast´pujàce dane: dat´ zawarcia
ze szko∏à umowy o praktycznà nauk´
zawodu, imi´ i nazwisko ucznia, dat´
rozpocz´cia i zakoƒczenia przez ucznia
odbywania u podatnika praktycznej
nauki zawodu.

15. Je˝eli podatnik w okresie korzystania
z ulgi uczniowskiej zmieni form´ opo-
datkowania i jest opodatkowany
w sposób okreÊlony w ustawie o zry-
cza∏towanym podatku dochodowym,
nie wykorzystanà cz´Êç ulgi w podat-
ku dochodowym odlicza od podatku
pobieranego w formie rycza∏tu od
przychodów ewidencjonowanych lub
w formie karty podatkowej.

16. W razie uchybienia terminu, o którym
mowa w ust. 14, stosuje si´ przepisy
art. 162—164 Ordynacji podatkowej.”;

31) art. 29 otrzymuje brzmienie:

„Art. 29. 1. Podatek dochodowy od uzyskanych na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
przez osoby, o których mowa w art. 4,
przychodów:

1) z dzia∏alnoÊci okreÊlonej w art. 13
pkt 2 i 6—8 oraz z odsetek, z praw au-
torskich lub z praw pokrewnych,
z praw do projektów wynalazczych,
znaków towarowych i wzorów zdob-
niczych, w tym równie˝ ze sprzeda˝y
tych praw, z nale˝noÊci za udost´p-
nienie tajemnicy receptury lub pro-
cesu produkcyjnego, za u˝ytkowanie
lub prawo do u˝ytkowania urzàdze-
nia przemys∏owego, handlowego
lub naukowego, w tym tak˝e Êrodka
transportu, oraz za informacje zwià-
zane ze zdobytym doÊwiadczeniem
w dziedzinie przemys∏owej, handlo-

wej lub naukowej (know-how) — po-
biera si´ w formie rycza∏tu w wyso-
koÊci 20% przychodu,

2) z op∏at za us∏ugi w zakresie dzia∏alno-
Êci widowiskowej, rozrywkowej lub
sportowej, wykonywanej przez oso-
by fizyczne majàce miejsce zamiesz-
kania za granicà, a organizowanej za
poÊrednictwem osób fizycznych lub
osób prawnych prowadzàcych dzia-
∏alnoÊç w zakresie imprez artystycz-
nych, rozrywkowych lub sportowych
na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej — pobiera si´ w formie rycza∏tu
w wysokoÊci 20% przychodu,

3) z tytu∏u nale˝nych op∏at za wywóz ∏a-
dunków i pasa˝erów przyj´tych do
przewozu w portach polskich przez
zagraniczne przedsi´biorstwa mor-
skiej ˝eglugi handlowej, z wyjàtkiem
∏adunków i pasa˝erów tranzytowych
— pobiera si´ w formie rycza∏tu
w wysokoÊci 10% przychodów,

4) uzyskanych na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej przez zagraniczne
przedsi´biorstwa ˝eglugi powietrz-
nej — pobiera si´ w formie rycza∏tu
w wysokoÊci 10% przychodów.

2. Przepisy ust. 1 stosuje si´ z uwzgl´dnie-
niem umów w sprawie zapobie˝enia
podwójnemu opodatkowaniu, których
stronà jest Rzeczpospolita Polska. Jed-
nak˝e zastosowanie stawki podatku
wynikajàcej z umowy w sprawie zapo-
bie˝enia podwójnemu opodatkowaniu
jest mo˝liwe wy∏àcznie po uzyskaniu
od podatnika zaÊwiadczenia o jego
miejscu zamieszkania lub siedzibie za
granicà dla celów podatkowych, wyda-
nego przez w∏aÊciwà administracj´ po-
datkowà (certyfikat rezydencji).”;

32) w art. 30 w ust. 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) z odsetek od po˝yczek, z wyjàtkiem gdy
udzielanie po˝yczek jest przedmiotem dzia-
∏alnoÊci gospodarczej, z odsetek i dyskonta
od papierów wartoÊciowych — w wysokoÊci
20% uzyskanego przychodu,”

b) po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:

„1a) z dywidend i innych przychodów z tytu∏u
udzia∏u w zyskach osób prawnych — w wy-
sokoÊci 15% uzyskanego  przychodu,”

c) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) z tytu∏u wygranych w konkursach, grach i za-
k∏adach wzajemnych lub nagród zwiàzanych
ze sprzeda˝à premiowà, z zastrze˝eniem
art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 — w wysokoÊci
10% wygranej lub nagrody,”
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d) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Przepisy ust. 1 pkt 1—1a stosuje si´
z uwzgl´dnieniem umów w sprawie zapo-
bie˝enia podwójnemu opodatkowaniu, któ-
rych stronà jest Rzeczpospolita Polska,
z tym ˝e zastosowanie stawki wynikajàcej
z tych umów jest mo˝liwe wy∏àcznie po uzy-
skaniu od podatnika zaÊwiadczenia o jego
miejscu zamieszkania lub siedzibie za gra-
nicà dla celów podatkowych wydanego
przez w∏aÊciwà administracj´ podatkowà
(certyfikat rezydencji).”;

33) w art. 32:

a) w ust. 1:

— w pkt 1 wyrazy „20%” zast´puje si´ wyrazami
„19%”,

— w pkt 2 wyrazy „32%” zast´puje si´ wyrazami
„30%”,

— w pkt 3 wyrazy „44%” zast´puje si´ wyrazami
„40%”,

b) w ust. 1a: 

— w pkt 1 wyrazy „20%” zast´puje si´ wyrazami
„19%”,

— pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dochody podatnika przekroczà górnà gra-
nic´ pierwszego lub drugiego przedzia∏u
skali, a odpowiednio ma∏˝onek lub dziec-
ko nie uzyskujà ˝adnych dochodów z wy-
jàtkiem renty rodzinnej lub dochody ma∏-
˝onka mieszczà si´ w ni˝szych przedzia-
∏ach skali — zaliczki za miesiàce od poczàt-
ku roku w∏àcznie do miesiàca, w którym
dochód podatnika przekroczy∏ górnà gra-
nic´ drugiego przedzia∏u skali, wynoszà
19%, a za miesiàce nast´pujàce po tym
miesiàcu 30% dochodu uzyskanego w da-
nym miesiàcu.”,

c) skreÊla si´ ust. 1d,

d) w ust. 2:

— po wyrazach „o którym mowa w ust. 1” doda-
je si´ wyrazy „i ust. 1a”, 

— po wyrazach „art. 12” dodaje si´ wyrazy „oraz
zasi∏ki pieni´˝ne z ubezpieczenia spo∏ecznego
wyp∏acane przez p∏atnika”,

— po wyrazach „pkt 2” dodaje si´ wyrazy
„lit. b)”,

e) w ust. 3b po wyrazach „art. 27b” dodaje si´ wy-
razy „ust. 1 pkt 2 i”;

34) w art. 33:

a) w ust. 2 wyrazy „art. 32 ust. 1—1d” zast´puje si´
wyrazami „art. 32 ust. 1—1c”,

b) w ust. 3 po wyrazach „pkt 2” dodaje si´ wyrazy
„lit. b), obliczonych od przychodu podlegajàce-
go opodatkowaniu”,

c) w ust. 3a po wyrazach „art. 27b” dodaje si´ wy-
razy „ust. 1 pkt 2 i” oraz skreÊla si´ ostatnie zda-
nie,

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Po zakoƒczeniu roku podatkowego p∏atnicy,
o których mowa w ust. 1, okreÊlajà za ten rok,
wed∏ug zasad wynikajàcych z ust. 3, udzia∏
dochodu zwolnionego od podatku dochodo-
wego od osób prawnych w ogólnej kwocie
wyp∏at z tytu∏u dniówek obrachunkowych
oraz kwoty sk∏adek na ubezpieczenia spo-
∏eczne i zdrowotne obliczonych od przycho-
dów podlegajàcych opodatkowaniu i rozli-
czajà podatek zgodnie z art. 37—40.”,

e) po ust. 4 dodaje si´ ust. 5 i 6 w brzmieniu:

„5. W ewidencji ksi´gowej dochodów i kosztów,
prowadzonej przez rolnicze spó∏dzielnie pro-
dukcyjne lub inne spó∏dzielnie zajmujàce si´
produkcjà rolnà, powinny byç wyodr´bnione
dochody i koszty dotyczàce produkcji rolni-
czej roÊlinnej i zwierz´cej nie polegajàcej na
prowadzeniu dzia∏ów specjalnych produkcji
rolnej.

6. Przy ustalaniu wyodr´bnionych dochodów
i kosztów z dzia∏alnoÊci, o której mowa
w ust. 5, stosuje si´ odpowiednio zasady
obowiàzujàce przy ewidencjonowaniu do-
chodów i kosztów z ca∏okszta∏tu dzia∏alnoÊci
spó∏dzielni.”;

35) w art. 34:

a) w ust. 2 wyrazy „art. 32 ust. 1—1d” zast´puje si´
wyrazami „art. 32 ust. 1—1c”,

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

„2a. Organ rentowy na wniosek podatnika obli-
cza i pobiera zaliczki na podatek dochodo-
wy w ciàgu roku bez pomniejszania o kwo-
t´ okreÊlonà w art. 32 ust. 3, poczàwszy od
miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu,
w którym zosta∏ z∏o˝ony wniosek.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zaliczka, o której mowa w ust. 1, od zasi∏ków
z ubezpieczenia spo∏ecznego wyp∏aconych
bezpoÊrednio przez organ rentowy wynosi
19% kwoty zasi∏ków.”,

d) w ust. 4a po wyrazach „art. 27b” dodaje si´ wy-
razy „ust. 1 pkt 2 i”,

e) w ust. 9: 

— w pkt 2 wyrazy „pkt 1, 2 i 5—9” zast´puje si´
wyrazami „pkt 2, 5—7 i 9”,

— po wyrazach „art. 27b” dodaje si´ wyrazy
„ust. 1 pkt 2 i”;

36) w art. 35:

a) w ust. 1:

— w pkt 3 skreÊla si´ wyrazy „pomniejszonych
o sk∏adki potràcone przez p∏atnika w danym

Dziennik Ustaw Nr 104 — 5888 — Poz. 1104



miesiàcu na ubezpieczenia emerytalne i ren-
towe oraz na ubezpieczenie chorobowe,”

— w pkt 6 skreÊla si´ kropk´ i po pkt 6 dodaje si´
tiret w brzmieniu:

„— pomniejszonych o sk∏adki potràcone przez
p∏atnika w danym miesiàcu na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie
chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1
pkt 2.”,

b) w ust. 3 wyrazy „art. 32 ust. 1—1d” zast´puje si´
wyrazami „art. 32 ust. 1—1c”,

c) w ust. 5 wyrazy „20%” zast´puje si´ wyrazami
„19%”,

d) w ust. 6 wyrazy „20%” zast´puje si´ wyrazami
„19%”,

e) skreÊla si´ ust. 8,

f) w ust. 9 po wyrazach „art. 27b” dodaje si´ wyra-
zy „ust. 1 pkt 2 i”;

37) w art. 37:

a) w ust. 1:

— w pkt 2 wyrazy „pkt 1, 2, 4 i 6—9” zast´puje
si´ wyrazami „pkt 2, 4, 6—7 i 9”,

— skreÊla si´ ostatnie zdanie,

b) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. Przy dokonywaniu rocznego obliczenia po-
datku, o którym mowa w ust. 1, p∏atnik:

1) uwzgl´dnia koszty, o których mowa
w art. 22 ust. 11,

2) odlicza od dochodu potràcone w ciàgu
roku sk∏adki na ubezpieczenia emerytal-
ne i rentowe oraz na ubezpieczenie cho-
robowe, o których mowa w art. 26 ust. 1
pkt 2 lit. b),

3) na wniosek podatnika odlicza od docho-
du:

a) wydatki na cele okreÊlone w art. 26
ust. 1 pkt 3 — do wysokoÊci wynikajà-
cej z przedstawionych przez podatnika
dokumentów stwierdzajàcych ponie-
sienie tych wydatków,

b) zwrócone p∏atnikowi Êwiadczenia,
o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 5
— je˝eli nie zosta∏y one potràcone od
dochodu przy poborze zaliczek,

4) odlicza od podatku kwot´ sk∏adki na
ubezpieczenie zdrowotne pobranej w ro-
ku podatkowym zgodnie z przepisami
o powszechnym ubezpieczeniu zdrowot-
nym, z zastrze˝eniem art. 27b ust. 1 pkt 2
i ust. 2.”, 

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

„1b. Podatek wynikajàcy z obliczenia rocznego
przez p∏atnika jest podatkiem dochodowym
nale˝nym od podatnika za dany rok, chyba

˝e urzàd skarbowy wyda decyzj´ okreÊlajà-
cà innà wysokoÊç zobowiàzania w podatku
dochodowym.”;

38) w art. 38:

a) w ust. 1 po wyrazach „siedziby p∏atnika” dodaje
si´ wyrazy „ , a w przypadku braku siedziby we-
d∏ug miejsca zamieszkania p∏atnika” oraz po wy-
razach „art. 27b” dodaje si´ wyrazy „ust. 1 
pkt 2 i”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. P∏atnicy b´dàcy zak∏adami pracy chronionej
lub zak∏adami aktywnoÊci zawodowej kwoty
pobranych zaliczek na podatek od przycho-
dów z tytu∏ów okreÊlonych w art. 12 oraz od
zasi∏ków pieni´˝nych z ubezpieczenia spo-
∏ecznego, wyp∏acanych przez tych p∏atników:

1) za miesiàce od poczàtku roku do miesiàca
w∏àcznie, w którym dochód podatnika
uzyskany od poczàtku roku u tego p∏atnika
przekroczy∏ kwot´ stanowiàcà górnà gra-
nic´ pierwszego przedzia∏u skali, o której
mowa w art. 27 ust. 1, przekazujà: 

a) w 10% na Paƒstwowy Fundusz Rehabi-
litacji Osób Niepe∏nosprawnych,

b) w 90% na zak∏adowy fundusz rehabilita-
cji osób niepe∏nosprawnych,

2) za miesiàce nast´pujàce po miesiàcu,
w którym dochód podatnika uzyskany od
poczàtku roku u tego p∏atnika przekroczy∏
kwot´, o której mowa w pkt 1, przekazujà
na zasadach okreÊlonych w ust. 1.”;

39) w art. 39 w ust. 1 po wyrazach  „ust. 1 pkt 2” doda-
je si´  wyrazy „lit. b)” oraz po wyrazach „art. 27b”
dodaje wyrazy „ust. 1 pkt 2 i”;

40) w art. 41:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Osoby fizyczne b´dàce przedsi´biorcami
oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne
nie majàce osobowoÊci prawnej, które doko-
nujà wyp∏aty nale˝noÊci osobom okreÊlo-
nym w art. 3 z tytu∏u dzia∏alnoÊci okreÊlonej
w art. 13 pkt 2 i 5—9, z praw autorskich i praw
pokrewnych w rozumieniu odr´bnych prze-
pisów oraz z praw do projektów wynalaz-
czych, topografii i uk∏adów scalonych, zna-
ków towarowych i wzorów zdobniczych,
w tym równie˝ z tytu∏u zakupu tych praw, sà
obowiàzane jako p∏atnicy pobieraç, z zastrze-
˝eniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodo-
wy w wysokoÊci 20% nale˝noÊci pomniej-
szonej o koszty uzyskania przychodów w wy-
sokoÊci okreÊlonej w art. 22 ust. 9, oraz po-
mniejszonej o sk∏adki potràcone przez p∏atni-
ka w danym miesiàcu na ubezpieczenia eme-
rytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie cho-
robowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2
lit. b).”,
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b) w ust. 1a po wyrazach „art. 27b” dodaje si´ wy-
razy „ust. 1 pkt 2 i”,

c) w ust. 4 w zdaniu pierwszym po wyrazach
„ust. 1” dodaje si´ wyrazy „oraz podmioty
uprawnione na podstawie odr´bnych przepi-
sów do prowadzenia gier i zak∏adów wzajem-
nych”,

d) w ust. 5 wyrazy „uprawomocnienia si´ uchwa∏y
zgromadzenia cz∏onków o podwy˝szeniu fundu-
szu udzia∏owego” zast´puje si´ wyrazami „pod-
j´cia przez walne zgromadzenie uchwa∏y doty-
czàcej podwy˝szenia funduszu udzia∏owego”,

e) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Je˝eli przedmiotem wygranych: w grach licz-
bowych, loteriach pieni´˝nych, zak∏adach
wzajemnych,  loteriach promocyjnych, lote-
riach audioteksowych i loteriach fantowych
oraz wygranych lub nagród w konkursach sà
rzeczy, podatnik jest obowiàzany wp∏aciç
p∏atnikowi oraz podmiotowi uprawnionemu
na podstawie odr´bnych przepisów do pro-
wadzenia gier i zak∏adów wzajemnych, kwo-
t´ nale˝nego podatku zrycza∏towanego
przed wydaniem rzeczy.”;

41) w art. 42:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. P∏atnicy, o których mowa w art. 41, przekazu-
jà:

1) kwoty pobranych zaliczek na podatek do-
chodowy, w terminie do dnia 20 miesiàca
nast´pujàcego po miesiàcu, w którym po-
brano zaliczki, na rachunek urz´du skarbo-
wego, w∏aÊciwego wed∏ug siedziby p∏atni-
ka, a w przypadku braku siedziby — we-
d∏ug miejsca zamieszkania p∏atnika,

2) kwoty zrycza∏towanego podatku, o którym
mowa w art. 41 ust. 4—6, w terminie do
dnia 7 miesiàca nast´pujàcego po miesià-
cu, w którym pobrano ten podatek — na
rachunek urz´du skarbowego w∏aÊciwego
dla siedziby p∏atnika, a w przypadku:

a) braku siedziby — na rachunek urz´du
skarbowego w∏aÊciwego wed∏ug miej-
sca zamieszkania p∏atnika,

b) podatników okreÊlonych w art. 4 — na
rachunek urz´du skarbowego w∏aÊci-
wego w sprawach opodatkowania osób
zagranicznych.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W terminie do dnia 15 marca roku nast´pu-
jàcego po roku podatkowym p∏atnicy sà obo-
wiàzani przes∏aç podatnikom, o których mo-
wa w art. 41 ust. 1 i 3a, oraz urz´dowi skar-
bowemu w∏aÊciwemu ze wzgl´du na miejsce
zamieszkania podatnika imienne informacje
o wysokoÊci dochodu oraz potràconych
przez p∏atnika w roku podatkowym sk∏adek
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz
na ubezpieczenie chorobowe, o których mo-

wa w art. 26 ust. 1 pkt 2, oraz sk∏adki na ubez-
pieczenie zdrowotne pobranej w roku podat-
kowym przez p∏atnika i sk∏adki na ubezpie-
czenie zdrowotne odliczonej, z zastrze˝e-
niem art. 27b ust. 1 pkt 2 i ust. 2, a tak˝e o po-
branych zaliczkach na podatek, sporzàdzone
wed∏ug ustalonego wzoru. W razie zaprze-
stania przez p∏atnika prowadzenia dzia∏alno-
Êci przed terminem, o którym mowa w zda-
niu pierwszym, jest on obowiàzany przes∏aç
t´ informacj´ w terminie do dnia zaprzesta-
nia dzia∏alnoÊci.”;

42) po art. 42 dodaje si´ art. 42a i 42b w brzmieniu:

„Art. 42a. Osoby fizyczne b´dàce przedsi´biorcami
oraz osoby prawne i jednostki organiza-
cyjne nie majàce osobowoÊci prawnej,
które dokonujà wyp∏aty nale˝noÊci lub
Êwiadczeƒ, o których mowa w art. 20
ust. 1, z wyjàtkiem dochodów (przycho-
dów) wymienionych w art. 21 i 52, od
których nie sà obowiàzane pobieraç za-
liczki na podatek lub zrycza∏towanego
podatku dochodowego — majà obowià-
zek sporzàdziç w trzech egzemplarzach,
odr´bnie dla ka˝dego podatnika, infor-
macj´ wed∏ug ustalonego wzoru o wy-
sokoÊci przychodów i w terminie do dnia
15 marca nast´pnego roku podatkowe-
go przekazaç jeden egzemplarz podatni-
kowi, a drugi — urz´dowi skarbowemu
w∏aÊciwemu wed∏ug miejsca zamieszka-
nia podatnika.

Art.42b. W celu u∏atwiania p∏atnikom przekazy-
wania:

1) informacji, o których mowa w art. 34
ust. 8, art. 39 ust. 1, art. 42 ust. 3 oraz
art. 42a,

2) rocznego obliczenia podatku, o którym
mowa w art. 34 ust. 7 i art. 37 ust. 1,

minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych mo˝e okreÊliç, w drodze roz-
porzàdzenia, tryb sporzàdzania informa-
cji i rocznego obliczenia podatku z wyko-
rzystaniem masowych form transmisji
danych; rozporzàdzenie to powinno za-
wieraç w szczególnoÊci: format zapisu
danych na noÊniku cyfrowym, program
sprawdzajàcy zgodnoÊç danych ze spe-
cyfikacjà formatu oraz wzór dokumentu,
przy którym b´dà przekazywane noÊniki
cyfrowe do urz´du skarbowego.”;

43) w art. 44:

a) w ust. 3 w pkt 2 wyrazy „art. 26, 26a i 27” zast´-
puje si´ wyrazami „art. 26, 27 i 27b”,

b) skreÊla si´ ust. 3b,

c) w ust. 5 po wyrazie „podatnik” dodaje si´ prze-
cinek i wyrazy „o którym mowa w ust. 1 pkt 1
i 5,”
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d) po ust. 6a dodaje si´ ust. 6b—6d w brzmieniu:

„6b. Podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1,
mogà wp∏acaç zaliczki miesi´czne
w uproszczonej formie, wed∏ug nast´pujà-
cych zasad:

1) za miesiàce od stycznia do maja roku po-
datkowego — w wysokoÊci 1/6 podatku
nale˝nego wykazanego w deklaracji
o wysokoÊci dochodu (straty) osiàgni´te-
go za pierwsze pó∏rocze roku poprzedza-
jàcego rok podatkowy,

2) za miesiàc czerwiec roku podatkowego
— w wysokoÊci ró˝nicy pomi´dzy podat-
kiem obliczonym wed∏ug zasad okreÊlo-
nych w art. 26, 27 i 27b, od dochodu osià-
gni´tego od poczàtku roku do dnia 30
czerwca roku podatkowego, obliczonego
zgodnie z ust. 2 i 3, a sumà nale˝nych za-
liczek za poprzednie miesiàce, obliczo-
nych zgodnie z pkt 1, 

3) za miesiàce od lipca do grudnia roku po-
datkowego — w wysokoÊci 1/6 nale˝ne-
go podatku za pierwsze pó∏rocze roku
podatkowego wynikajàcego z deklaracji,
o której mowa w ust. 6c pkt 4.

6c. Podatnicy, którzy wybrali uproszczonà for-
m´ wp∏acania zaliczek, sà zobowiàzani:

1) do dnia 20 lutego roku podatkowego za-
wiadomiç o wyborze tej formy urzàd
skarbowy w∏aÊciwy wed∏ug miejsca za-
mieszkania podatnika, 

2) stosowaç uproszczonà form´ wp∏acania
zaliczek przez ca∏y rok podatkowy,

3) wp∏acaç zaliczki w terminach okreÊlo-
nych w ust. 6,

4) z∏o˝yç deklaracj´, wed∏ug ustalonego
wzoru, o wysokoÊci osiàgni´tego docho-
du (straty) za pierwsze pó∏rocze roku po-
datkowego, obliczonego zgodnie z ust. 2
i 3, i o wysokoÊci nale˝nych za ten okres
zaliczek, ustalonych wed∏ug zasad okre-
Êlonych w art. 26, 27 i 27b, w terminie do
dnia 20 lipca roku podatkowego,

5) dokonaç rozliczenia podatku za rok po-
datkowy zgodnie z art. 45.

6d. Przepisy ust. 6b i 6c nie majà zastosowania
do podatników, którzy:

1) po raz pierwszy podj´li dzia∏alnoÊç w ro-
ku poprzedzajàcym rok podatkowy lub
w roku podatkowym, lub

2) w pierwszym pó∏roczu roku podatkowe-
go poprzedzajàcego rok podatkowy odli-
czali strat´, lub

3) za pierwsze pó∏rocze roku podatkowego
poprzedzajàcego rok podatkowy ponieÊli
strat´, lub

4) w trakcie roku podatkowego poprzedza-
jàcego rok podatkowy dokonywali odli-
czeƒ, z wyjàtkiem odliczeƒ, o których mo-

wa w art. 27b, lub korzystali z ulg, lub do-
konujà takich odliczeƒ w trakcie roku po-
datkowego.”,

e) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Podatnicy osiàgajàcy dochody:

1) z odp∏atnego zbycia udzia∏ów, akcji, obli-
gacji lub innych papierów wartoÊcio-
wych, z zastrze˝eniem art. 52 pkt 1,

2) z tytu∏u obj´cia udzia∏ów (akcji) w spó∏ce
albo wk∏adów w spó∏dzielni w zamian za
wk∏ad niepieni´˝ny w innej postaci ni˝
przedsi´biorstwo lub jego zorganizowa-
na cz´Êç

— sà obowiàzani wp∏acaç zaliczki miesi´cz-
ne — w wysokoÊci 19% dochodu za miesià-
ce, w których uzyskali ten dochód, w termi-
nie do dnia 20 nast´pnego miesiàca za mie-
siàc poprzedni, a za grudzieƒ — w terminie
z∏o˝enia zeznania podatkowego. W termi-
nach p∏atnoÊci zaliczek podatnicy sà obo-
wiàzani sk∏adaç urz´dom skarbowym de-
klaracj´ wed∏ug ustalonego wzoru o wyso-
koÊci uzyskanego dochodu.”,

f) skreÊla si´ ust. 9;

44) w art. 45 w ust. 3a po pkt 2 dodaje si´ przecinek
i pkt 3 w brzmieniu:

„3) otrzymania zwrotu uprzednio zap∏aconych
i odliczonych sk∏adek na powszechne ubez-
pieczenie zdrowotne”;

45) po art. 45a dodaje si´ art. 45b w brzmieniu:

„Art. 45b. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, wzory:

1) deklaracji i informacji, o których mo-
wa w art. 28 ust. 4, art. 34 ust. 5, art. 35
ust. 7, art. 38 ust. 1, art. 39 ust. 1, art.
42 ust. 2 i 3, art. 42a, art. 43 ust. 1, art.
44 ust. 3a, 6, 6a, 6c pkt 4 i ust. 8, art.
44a, art. 44b,

2) rocznego obliczenia podatku, o któ-
rym mowa w art. 34 ust. 7, art. 37
ust. 1,

3) zeznania podatkowego, o którym mo-
wa w art. 45 ust. 1, 

4) oÊwiadczeƒ, o których mowa w art. 32
ust. 3, art. 34 ust. 4, art. 35 ust. 4,
art. 37 ust. 1

— wraz z objaÊnieniami co do sposobu
ich wype∏niania, terminu i miejsca sk∏a-
dania.”;

46) w art. 52 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w okresie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31
grudnia 2003 r. dochody:

a) z odp∏atnego zbycia nabytych przed dniem 1
stycznia 2003 r. obligacji Skarbu Paƒstwa
wyemitowanych po dniu 1 stycznia 1989 r.
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oraz obligacji wyemitowanych przez jed-
nostki samorzàdu terytorialnego po dniu 1
stycznia 1997 r.,

b) z odp∏atnego zbycia papierów wartoÊcio-
wych, które sà dopuszczone do publicznego
obrotu papierami wartoÊciowymi, nabytych
na podstawie publicznej oferty lub na gie∏-
dzie papierów wartoÊciowych, albo w regu-
lowanym pozagie∏dowym wtórnym obrocie
publicznym, albo na podstawie zezwolenia
udzielonego w trybie art. 92 lub 93 przepi-
sów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Pra-
wo o publicznym obrocie papierami warto-
Êciowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141,
poz. 945, z 1998 r. Nr 107, poz. 669 i Nr 113,
poz. 715 oraz z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60,
poz. 702 i 703, Nr 94, poz. 1037 i Nr 103,
poz. 1099),

c) ze sprzeda˝y akcji, które sà dopuszczone do
publicznego obrotu papierami wartoÊciowy-
mi, nabytych przed ich dopuszczeniem do te-
go obrotu, z wyjàtkiem akcji nabytych nieod-
p∏atnie od Skarbu Paƒstwa oraz akcji obj´-
tych lub nabytych na zasadach okreÊlonych
w art. 24 ust. 11, je˝eli sprzeda˝ nastàpi∏a po
up∏ywie trzech lat od daty ich pierwszego no-
towania na rynku regulowanym

— przy czym zwolnienie nie ma zastosowania,
je˝eli sprzeda˝ tych papierów wartoÊciowych
jest przedmiotem dzia∏alnoÊci gospodarczej,

d) uzyskane z realizacji praw wynikajàcych
z papierów wartoÊciowych, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. — Prawo o publicznym obrocie pa-
pierami wartoÊciowymi (Dz. U. Nr 118,
poz. 754 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 107,
poz. 669 i Nr 113, poz. 715 oraz z 2000 r.
Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 702 i 703, Nr 94,
poz. 1037 i Nr 103, poz. 1099),”;

47) skreÊla si´ art. 53.

Art. 2. W ustawie z dnia 7 wrzeÊnia 1991 r. o syste-
mie oÊwiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106,
poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943,
z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126 oraz
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239 i Nr 48,
poz. 550) w art. 90:

1) dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Dotacje dla szkó∏ niepublicznych o uprawnie-
niach szkó∏ publicznych, w których realizowa-
ny jest obowiàzek szkolny lub obowiàzek na-
uki, przys∏ugujà w wysokoÊci nie ni˝szej ni˝
kwota przewidziana na jednego ucznia dane-
go typu i rodzaju szko∏y w cz´Êci oÊwiatowej
subwencji ogólnej otrzymywanej przez jed-
nostk´ samorzàdu terytorialnego, o której mo-
wa w ust. 1 i 2, pod warunkiem ˝e osoba pro-
wadzàca szko∏´ poda organowi w∏aÊciwemu
do udzielania dotacji planowanà liczb´
uczniów nie póêniej ni˝ do 30 wrzeÊnia roku
poprzedzajàcego rok udzielania dotacji.”;

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dotacje dla niepublicznych przedszkoli oraz
niepublicznych szkó∏ o uprawnieniach szkó∏ pu-
blicznych, niewymienionych w ust. 2a, przys∏u-
gujà w wysokoÊci nie ni˝szej ni˝ 50% ustalo-
nych w bud˝ecie odpowiednio danej gminy lub
powiatu wydatków bie˝àcych ponoszonych
w przedszkolach lub szko∏ach publicznych tego
samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jedne-
go ucznia, pod warunkiem ˝e osoba prowadzà-
ca niepublicznà szko∏´ lub przedszkole poda or-
ganowi w∏aÊciwemu do udzielania dotacji pla-
nowanà liczb´ uczniów nie póêniej ni˝ do 30
wrzeÊnia roku poprzedzajàcego rok udzielania
dotacji. W przypadku braku na terenie gminy
lub powiatu odpowiednio przedszkola publicz-
nego lub szko∏y publicznej danego typu i rodza-
ju podstawà do ustalenia wysokoÊci dotacji sà
wydatki bie˝àce ponoszone przez najbli˝szà
gmin´ lub powiat na prowadzenie przedszkola
publicznego lub szko∏y publicznej danego typu
lub rodzaju.”;

3) w ust. 4 wyrazy „w ust. 1, 2, 3a i 3b” zast´puje si´
wyrazami „w ust. 1—3b”.

Art. 3. W ustawie z dnia 8 stycznia 1999 r. — Prze-
pisy wprowadzajàce reform´ ustroju szkolnego (Dz. U.
Nr 12, poz. 96 i z 2000 r. Nr 12, poz. 136) w art. 12:

1) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. Do dotacji, o których mowa w ust. 1, stosuje
si´ odpowiednio przepisy art. 90 ustawy,
o której mowa w art. 1 ust. 1.”;

2) skreÊla si´ ust. 2.

Art. 4. 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) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 3 wyrazy „(Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416
i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 90,
poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 126,
poz. 626, z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 133, poz. 654,
z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 87, poz. 395, Nr 137,
poz. 638, Nr 147, poz. 686 i Nr 156, poz. 776,
z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 30, poz. 164, Nr 71,
poz. 449, Nr 85, poz. 538, Nr 96, poz. 592, Nr 121,
poz. 770, Nr 123, poz. 776, Nr 137, poz. 926, Nr 139,
poz. 932—934 i Nr 141, poz. 943 i 945 oraz z 1998 r.
Nr 66, poz. 430, Nr 74, poz. 471, Nr 108, poz. 685,
Nr 117, poz. 756 i Nr 137, poz. 887)” zast´puje si´
wyrazami „(Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22,
poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816 i Nr 104,
poz. 1104)”;

2) w art. 4: 

a) w pkt 1 po wyrazach „poz. 264” dodaje si´ wyra-
zy „i z 1999 r. Nr 92, poz. 1045”,

b) po pkt 11 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i do-
daje pkt 12 w brzmieniu:

„12) wolny zawód — dzia∏alnoÊç wykonywana
w szczególnoÊci przez: lekarzy wszystkich
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specjalnoÊci, techników dentystycznych,
felczerów, po∏o˝nych, piel´gniarki, prawni-
ków, ekonomistów, in˝ynierów, architek-
tów, techników budowlanych, geodetów,
rzeczników patentowych, t∏umaczy oraz
ksi´gowych.”;

3) w art. 10 skreÊla si´ wyrazy „35,”;

4) w art. 11:

a) w ust. 1 po wyrazach „ust. 3” dodaje si´ wyrazy
„i 3a”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku dokonywania odliczeƒ od przy-
chodu stosuje si´ odpowiednio przepisy art.
9 ust. 3 i 3a oraz art. 26 ust. 5—7 ustawy o po-
datku dochodowym oraz art. 7 ust. 1, 2 pkt 2,
ust. 3, 5—7, 12—17 i 23 ustawy z dnia 9 listo-
pada 2000 r. o zmianie ustawy o podatku do-
chodowym od osób fizycznych oraz o zmia-
nie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 104,
poz. 1104).”,

c) w ust. 3 w pkt 7 i 12 wyrazy „pracowników, okre-
Êlonego w odr´bnych przepisach” zast´puje si´
wyrazami „za prac´, og∏aszanego na podstawie
odr´bnych przepisów”,

d) w ust. 4 po wyrazie „Niepe∏nosprawnych” doda-
je si´ wyrazy „lub ze Êrodków Kas Chorych” oraz
ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie:

„W przypadku gdy wydatki by∏y cz´Êciowo finan-
sowane z tych funduszy (Êrodków), odliczeniu
podlega ró˝nica pomi´dzy poniesionymi wydat-
kami a kwotà sfinansowanà z tych funduszy
(Êrodków) lub zwróconà z jakichkolwiek innych
Êrodków.”,

e) w ust. 7 wyraz „pracowników” zast´puje si´ wy-
razami „za prac´, og∏aszanego na podstawie od-
r´bnych przepisów”;

5) w art. 12 w ust. 1:

a)  w pkt 1 po lit. f) dodaje si´ lit. g) w brzmieniu:

„g) przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2
pkt 11 i 12 ustawy o podatku dochodowym,”

b) w pkt 3 w lit.e) wyrazy „5—9” zast´puje si´ wy-
razami „5—10”;

6) w art. 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku dokonywania odliczeƒ, o któ-
rych mowa w ust. 1, stosuje si´ odpowiednio
przepisy art. 27a ust. 2, ust. 3 z wyjàtkiem pkt
1 lit. d), ust. 4—6, ust. 7 pkt 1, ust. 7a—7c, ust.
8, 10—15 i ust. 17—19 ustawy o podatku do-
chodowym oraz art. 7 ust. 24 i 25 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.
U. Nr 104, poz. 1104).”;

7) w art. 17 wyraz „ustali” zast´puje si´ wyrazem
„okreÊli”;

8) w art. 21:

a) w ust. 2 skreÊla si´ pkt 1,

b) w ust. 4 wyraz „ustali” zast´puje si´ wyrazem
„okreÊli”,

c) w ust. 5 skreÊla si´ wyrazy „ , z zastrze˝eniem art.
17,”;

9) w art. 29 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Podatnik mo˝e w terminie do koƒca roku
podatkowego zrzec si´ zastosowania opo-
datkowania w formie karty podatkowej, po-
czynajàc od roku nast´pnego.”;

10) w art. 31 w ust. 4 wyrazy „rocznà informacj´” za-
st´puje si´ wyrazami „rocznà deklaracj´”;

11) w art. 44: 

a) w ust. 1 wyrazy „Kwartalna stawka rycza∏tu” za-
st´puje si´ wyrazem „Rycza∏t”,

b) w ust. 4 wyrazy „rocznà informacj´” zast´puje
si´ wyrazami „rocznà deklaracj´”;

12) w art. 52 w ust. 3:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zeznania, o którym mowa w art. 21 ust. 2
pkt 2,”

b) w pkt 4 wyrazy „rocznych informacji” zast´puje
si´ wyrazami „rocznych deklaracji”;

13) w art. 53:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ulga uczniowska, o której mowa w ust. 1,
przys∏uguje osobom fizycznym prowadzà-
cym dzia∏alnoÊç gospodarczà, w tym rów-
nie˝ w formie spó∏ki prawa cywilnego,
uprawnionym na mocy odr´bnych przepi-
sów do szkolenia uczniów i zatrudniajàcym
w ramach prowadzonej dzia∏alnoÊci pracow-
ników w celu nauki zawodu. Ulga ta przys∏u-
guje tak˝e w przypadku, gdy uprawnionym
do szkolenia uczniów jest przynajmniej je-
den ze wspólników lub pracownik osoby
(spó∏ki) prowadzàcej dzia∏alnoÊç gospodar-
czà.”,

b) w ust. 6 w pkt 1 wyraz „pracowników” zast´pu-
je si´ wyrazami „za prac´ og∏aszanego na pod-
stawie odr´bnych przepisów”,

c) w ust. 13 wyrazy „zasadniczych szkó∏ zawodo-
wych” zast´puje si´ wyrazami „szkó∏ zasadni-
czych” oraz skreÊla si´ wyrazy „dla niepracujà-
cych”,

d) w ust. 14 po wyrazach „zamieszkania podatni-
ka,” dodaje si´ wyrazy „a w przypadku gdy po-
datnik jest opodatkowany w formie karty podat-
kowej — w urz´dzie skarbowym, o którym mo-
wa w art. 29 ust. 3,”
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e) dodaje si´ ust. 15 i 16 w brzmieniu:

„15. Je˝eli podatnik w okresie korzystania z ulgi
uczniowskiej zmieni form´ opodatkowania
i jest opodatkowany w sposób okreÊlony
w ustawie o podatku dochodowym, nie wy-
korzystanà cz´Êç ulgi w zrycza∏towanym
podatku dochodowym odlicza od podatku
dochodowego.

16. W razie uchybienia terminu, o którym 
mowa w ust. 14, stosuje si´ przepisy
art. 162—164 Ordynacji podatkowej.”;

14) w za∏àczniku nr 1 do ustawy w cz´Êci VIII Wyroby
r´kodzie∏a ludowego i artystycznego osobno nie
wymienione dodaje si´ lp. 7 w brzmieniu:

Art. 5. W ustawie z dnia 13 paêdziernika 1998 r.
o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz. U. Nr 137,
poz. 887, Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26,
poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875
i Nr 110, poz. 1256 oraz z 2000 r. Nr 9, poz. 118 i Nr 95,
poz. 1041) w art. 8 w ust. 6 w pkt 3 wyrazy „podatku do-
chodowym od osób fizycznych” zast´puje si´ wyraza-
mi „zrycza∏towanym podatku dochodowym od niektó-
rych przychodów osiàganych przez osoby fizyczne”.

Art. 6. W ustawie z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasi∏-
kach rodzinnych, piel´gnacyjnych i wychowawczych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 668
i Nr 162, poz. 1118 oraz z 1999 r. Nr 60, poz. 636 i Nr 110,
poz. 1256) w art. 3 w ust. 2:

1) pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) dochody uzyskane przez podatników od rzà-

dów paƒstw obcych, organizacji mi´dzynaro-
dowych lub mi´dzynarodowych instytucji fi-
nansowych, pochodzàce ze Êrodków bezzwrot-
nej pomocy przyznanych na podstawie jedno-
stronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi
paƒstwami, organizacjami lub instytucjami
przez Rad´ Ministrów, w∏aÊciwego ministra lub
agencje rzàdowe; w tym równie˝ w przypad-
kach, gdy przekazanie tych Êrodków jest doko-
nywane za poÊrednictwem podmiotu upowa˝-
nionego do rozdzielania Êrodków bezzwrotnej
pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, któ-
rym s∏u˝yç ma ta pomoc,”

2) pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) nale˝noÊci pieni´˝ne wyp∏acone policjantom,

˝o∏nierzom i pracownikom cywilnym jedno-
stek wojskowych u˝ytych poza granicami paƒ-
stwa w celu udzia∏u w konflikcie zbrojnym lub
dla wzmocnienia si∏ paƒstwa albo paƒstw so-
juszniczych, misji pokojowej, akcji zapobie˝e-
nia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a tak˝e
nale˝noÊci pieni´˝ne wyp∏acone ˝o∏nierzom,
policjantom i pracownikom pe∏niàcym funk-
cje obserwatorów w misjach pokojowych or-
ganizacji mi´dzynarodowych i si∏ wielonaro-
dowych,”.

Art. 7. 1. Przepisy art. 1 pkt 5 lit.c)—f) majà zastoso-
wanie tak˝e do strat poniesionych przez podatników za
rok 2000. 

2. Przepisy art. 1 pkt 19:

1) w cz´Êci dotyczàcej art. 22g ust. 19 stosuje si´ od-
powiednio do korekty wartoÊci poczàtkowej Êrod-
ków trwa∏ych oraz wartoÊci niematerialnych
i prawnych oddanych do u˝ywania lub ulepszo-
nych przed dniem 1 stycznia 2001 r.; w tym przy-
padku dla okreÊlenia wartoÊci poczàtkowej tych
Êrodków i wartoÊci stosuje si´ przepisy obowiàzu-
jàce w miesiàcu oddania ich do u˝ywania lub ich
ulepszenia, przy uwzgl´dnieniu przyj´tych w tej
dacie zasad dokonywania odpisów amortyzacyj-
nych,

2) w cz´Êci dotyczàcej art. 22i ust. 1—6 mo˝na stoso-
waç tak˝e do Êrodków trwa∏ych oddanych do u˝y-
wania przed dniem 1 stycznia 2000 r.

3. Ilekroç w ustawie jest mowa o dokonanych odpi-
sach amortyzacyjnych — rozumie si´ przez to równie˝
odpisy amortyzacyjne dokonane zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 22 ust. 7 ustawy wymie-
nionej w art. 1 w brzmieniu obowiàzujàcym przed
dniem 1 stycznia 2001 r.

4. Podatnicy, którzy przed dniem 1 stycznia 2001 r.
przekazali do u˝ywania samochody, o których mowa
w art. 23 ust. 1 pkt 4, 46 i 47 oraz w przepisach wyda-
nych na podstawie art. 22 ust. 7 ustawy wymienionej
w art. 1 w brzmieniu obowiàzujàcym przed dniem
1 stycznia 2001 r., okreÊlajà wysokoÊç kosztów uzyska-
nia przychodów zgodnie z wymienionymi przepisami
w brzmieniu obowiàzujàcym do dnia 31 grudnia 2000 r.

5. Dla Êrodków trwa∏ych oddanych do u˝ywania
przed dniem 1 stycznia 2001 r. podatnicy:

1) kontynuujà stosowanie metody amortyzacji okre-
Êlonej dla danego Êrodka trwa∏ego w miesiàcu roz-
pocz´cia jego amortyzowania do czasu pe∏nego za-
mortyzowania,

2) mogà stosowaç stawki amortyzacyjne przyj´te po
dniu 31 grudnia 1999 r. albo stawki amortyzacyjne
z Wykazu stawek amortyzacyjnych, stanowiàcego
za∏àcznik nr 1 do ustawy wymienionej w art. 1; po-
stanowienia art. 22i ust. 2—5 ustawy wymienionej
w art. 1 w brzmieniu obowiàzujàcym od dnia 1
stycznia 2001 r. stosuje si´ odpowiednio.

6. Zmiana symbolu grupy, podgrupy i rodzaju Êrod-
ków trwa∏ych z tytu∏u zastàpienia Klasyfikacji Rodzajo-
wej Ârodków Trwa∏ych (KRÂT) nowà Klasyfikacjà Ârod-
ków Trwa∏ych (KÂT) nie mo˝e powodowaç zmiany wy-
sokoÊci stosowanej stawki amortyzacyjnej dla Êrod-
ków trwa∏ych oddanych do u˝ywania do dnia 31 grud-
nia 2000 r.

7.  Dla Êrodków trwa∏ych oddanych do u˝ywania
przed dniem 1 stycznia 2001 r., kwalifikowanych we-
d∏ug Klasyfikacji Rodzajowej Ârodków Trwa∏ych do
grupy 5 i 6, a które zgodnie z Klasyfikacjà Ârodków
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Trwa∏ych kwalifikuje si´ od dnia 1 stycznia 2001 r. do
grupy 2, stosuje si´ metody i zasady ich amortyzacji
przyj´te w przepisach wydanych na podstawie art. 22
ust. 7 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu obo-
wiàzujàcym do dnia 31 grudnia 2000 r. 

8.  Przepis art. 1 pkt 18 lit. b) ma zastosowanie do
odp∏atnego zbycia udzia∏ów (akcji) w spó∏ce albo wk∏a-
dów w spó∏dzielni obj´tych po dniu 31 grudnia 2000 r.

9. W przypadku odp∏atnego zbycia udzia∏ów (akcji)
w spó∏ce albo wk∏adów w spó∏dzielni obj´tych przed
dniem 1 stycznia 2001 r. w zamian za wk∏ad niepieni´˝-
ny, koszt uzyskania przychodów okreÊla si´ na podsta-
wie przepisów obowiàzujàcych w roku obj´cia tych
udzia∏ów (akcji) lub wk∏adów; zasada ta ma zastosowa-
nie tak˝e w przypadku po∏àczenia spó∏ek, o którym mo-
wa w art. 24 ust. 8 ustawy wymienionej w art. 1.

10. Przepisy art. 14 ust. 3 pkt 6 i art. 23 ust. 1 pkt 40
ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu obowiàzujà-
cym przed dniem 1 stycznia 2001 r. dotyczàce umorze-
nia po˝yczek (kredytów) zwiàzanych z bankowym po-
st´powaniem ugodowym w rozumieniu przepisów
o restrukturyzacji finansowej przedsi´biorstw i ban-
ków majà zastosowanie do czasu zakoƒczenia tego
bankowego post´powania.

11. Przepisy art. 1 pkt 24 i 27 lit. b) stosuje si´ do
transakcji dokonywanych po dniu 31 grudnia 2000 r.
oraz transakcji wynikajàcych z umów zawartych po
tym dniu, a w przypadkach, w których zap∏ata nale˝no-
Êci wynikajàcych z transakcji dokonywana jest na rzecz
podmiotu majàcego miejsce zamieszkania, siedzib´
lub zarzàd na terytorium lub w kraju stosujàcym szko-
dliwà konkurencj´ podatkowà — do dokonanych trans-
akcji albo umów zawartych w roku kalendarzowym na-
st´pujàcym po roku, w którym minister w∏aÊciwy do
spraw finansów publicznych okreÊli wykaz krajów i te-
rytoriów stosujàcych szkodliwà konkurencj´ podatko-
wà.

12. Podatnicy, którzy przed dniem 1 stycznia 2001 r.
ponieÊli wydatki na budow´ budynku mieszkalnego
wielorodzinnego z przeznaczeniem znajdujàcych si´
w nim lokali mieszkalnych na wynajem oraz wydatki na
zakup dzia∏ki  pod budow´ tego budynku i nabyli pra-
wo do odliczeƒ, na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 usta-
wy wymienionej w art. 1 w brzmieniu obowiàzujàcym
przed dniem 1 stycznia 1997 r. oraz art. 26 ust. 1 pkt 8
ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu obowiàzujà-
cym przed dniem 1 stycznia 2001 r., zachowujà prawo
do odliczania na zasadach okreÊlonych w tej ustawie
wydatków, które nie znalaz∏y pokrycia w uzyskanych
dochodach.

13. Podatnikom, którzy przed dniem 1 stycznia
2001 r. ponieÊli wydatki, o których mowa w ust. 12 i na-
byli prawo do odliczeƒ na podstawie art. 26 ust. 1 pkt
6 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu obowiàzu-
jàcym przed dniem 1 stycznia 1997 r. oraz art. 26 ust. 1
pkt 8 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu obo-
wiàzujàcym przed dniem 1 stycznia 2001 r. i po tym
dniu dokonali dalszych wydatków na zakup tej dzia∏ki
lub udzia∏u we wspó∏w∏asnoÊci tej dzia∏ki oraz na bu-

dow´ tego budynku, przys∏uguje prawo do odliczania,
na zasadach okreÊlonych w tej ustawie, wydatków po-
niesionych od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grud-
nia 2003 r.

14. W przypadku zaistnienia okolicznoÊci, o których
mowa w art. 26 ust. 10 ustawy, wymienionej w art. 1
w brzmieniu obowiàzujàcym przed dniem 1 stycznia
2001 r., w tym tak˝e w przypadku zbycia dzia∏ki pod bu-
dow´ tego budynku, stosuje si´ przepisy art. 26 ust.
10—12 tej ustawy.

15. Je˝eli podatnik korzysta∏ z odliczenia od docho-
du wydatków poniesionych na budow´ budynku
mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem znaj-
dujàcych si´ w nim lokali mieszkalnych na wynajem
oraz na zakup dzia∏ki pod budow´ tego budynku i zby∏
dzia∏k´ lub budynek, jego cz´Êç lub lokal (lokale) przed
up∏ywem dziesi´ciu lat, liczàc od koƒca roku podatko-
wego, w którym nastàpi∏o wybudowanie, przychód
uzyskany z tego zbycia podlega opodatkowaniu zgod-
nie z art. 28 ustawy wymienionej w art. 1. Przepis ten
stosuje si´ odpowiednio w przypadku zbycia dzia∏ki,
z tym ˝e okres dziesi´cioletni liczy si´ od koƒca roku,
w którym nastàpi∏o nabycie tej dzia∏ki lub udzia∏u we
wspó∏w∏asnoÊci dzia∏ki.

16. W przypadku ma∏˝onków, w stosunku do któ-
rych na podstawie odr´bnych przepisów orzeczono se-
paracj´, ponoszàcych wydatki okreÊlone w ust. 12, sto-
suje si´ odpowiednio przepisy art. 27a ust. 8 ustawy
wymienionej w art. 1 w brzmieniu obowiàzujàcym od
dnia 1 stycznia 2001 r.

17. Wydatki na cele wymienione w ust. 12, z wyjàt-
kiem wydatków na zakup gruntu, mogà byç udoku-
mentowane wy∏àcznie fakturami wystawionymi przez
podatników podatku od towarów i us∏ug nie korzysta-
jàcych ze zwolnienia od tych podatków lub dowodami
odprawy celnej.

18. Podatnicy, którzy przed dniem 1 stycznia 2001 r.
ponieÊli wydatki inwestycyjne i nabyli prawo do odli-
czeƒ, na podstawie art. 26a ustawy wymienionej
w art. 1, w brzmieniu obowiàzujàcym przed dniem 1
stycznia 2001 r., zachowujà prawo do tych odliczeƒ po
dniu 31 grudnia 2000 r., w zakresie i na zasadach w niej
okreÊlonych. 

19. Utrata prawa do odliczeƒ, o których mowa
w ust. 18, nast´puje po dniu 31 grudnia 2000 r. na pod-
stawie art. 26a ustawy wymienionej w art. 1 w brzmie-
niu obowiàzujàcym przed dniem 1 stycznia 2001 r.;
w tym przypadku podatnicy sà obowiàzani do zwi´k-
szenia przychodu z dzia∏alnoÊci, o której mowa w art.
10 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy wymienionej w art. 1
w brzmieniu obowiàzujàcym od dnia 1 stycznia 2001 r.,
za miesiàc, w którym utracili prawo do odliczeƒ, a gdy
utrata prawa wystàpi w ostatnim miesiàcu roku podat-
kowego — w rocznym  rozliczeniu podatku.

20. Przepisy ust. 18 i 19 stosuje si´ odpowiednio do
podatników, którzy poczynajàc od dnia 1 stycznia
2001 r., nie d∏u˝ej jednak ni˝ do dnia 31 grudnia 2003 r.,
poniosà zgodnie z art. 26a ustawy wymienionej w art. 1
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w brzmieniu obowiàzujàcym przed dniem 1 stycznia
2001 r. wydatki inwestycyjne na kontynuacj´ obj´tej
ulgà inwestycji rozpocz´tej przed dniem 1 stycznia
2001 r.

21. Przy ocenie nabycia prawa do odliczeƒ na pod-
stawie art. 26a ustawy wymienionej w art. 1 w brzmie-
niu obowiàzujàcym przed dniem 1 stycznia 2001 r., wa-
runek okreÊlony w ust. 9 pkt 4 tego przepisu uwa˝a si´
za spe∏niony, mimo wystàpienia zaleg∏oÊci przewy˝-
szajàcej odpowiednio 3% kwoty nale˝nego podatku, je-
˝eli podatnik dokona korekty i ureguluje t´ zaleg∏oÊç
wraz z nale˝nymi odsetkami albo w terminie 14 dni od
dnia otrzymania decyzji organu pierwszej instancji
okreÊlajàcej zobowiàzanie podatkowe ureguluje takà
zaleg∏oÊç wraz z nale˝nymi odsetkami.

22. Przy ocenie utraty prawa do odliczeƒ na podsta-
wie art. 26a ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu
obowiàzujàcym przed dniem 1 stycznia 2001 r., z przy-
czyn, o których mowa w ust. 22 pkt 1 tego przepisu,
uznaje si´, ˝e nie wyst´puje utrata tego prawa, je˝eli
podatnik dokona korekty deklaracji podatkowej i ure-
guluje t´ zaleg∏oÊç wraz z nale˝nymi odsetkami albo
w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji organu
pierwszej instancji okreÊlajàcej zobowiàzanie podatko-
we ureguluje takà zaleg∏oÊç wraz z nale˝nymi odsetka-
mi.

23. Zasady, o których mowa w ust. 21 i 22, majà za-
stosowanie równie˝ do podatników, którzy korzystali
z odliczeƒ od dochodu przed dniem 1 stycznia 2001 r.,
którym przys∏uguje prawo do odliczeƒ na podstawie
art. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o stosowaniu
szczególnych rozwiàzaƒ podatkowych w zwiàzku z li-
kwidacjà skutków powodzi, która mia∏a miejsce w lip-
cu 1997 r. (Dz. U. Nr 113, poz. 736 i z 1998 r. Nr 94,
poz. 593).

24. Przepis art. 27a ust. 5a ustawy wymienionej
w art. 1 w brzmieniu obowiàzujàcym po dniu 31 grud-
nia 2000 r. ma zastosowanie do wydatków na cele,
o których mowa w art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. b)—f) ustawy
wymienionej w art. 1, które zosta∏y odliczone od podat-
ku po dniu 31 grudnia 2000 r., w zwiàzku z inwestycjà
podj´tà po tym dniu.

25. Wydatki, o których mowa w art. 27a ust. 1 pkt 3
lit.d) ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu obo-
wiàzujàcym przed dniem 1 stycznia 2001 r., poniesione
w 2001 r., podlegajà odliczeniu od podatku obliczone-
go za 2001 r. w wysokoÊci i na zasadach okreÊlonych
w art. 27a ust. 3 pkt 1 lit.f), ust. 6 pkt 3, ust. 7 pkt 3, ust. 9
i ust. 16 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu obo-
wiàzujàcym przed dniem 1 stycznia 2001 r.

26. Przepisy ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3, 5—7, 12—17
i ust. 23—25 stosuje si´ odpowiednio do podatników,
o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o zrycza∏towa-
nym podatku dochodowym.

27. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych og∏asza, do dnia 31 grudnia roku poprzedzajàce-
go rok podatkowy 2001, 2002, 2003, w drodze obwiesz-
czenia, w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej Pol-
skiej „Monitor Polski”, wysokoÊç kwoty, o której mowa
w art. 26 ust. 3 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmie-
niu obowiàzujàcym przed dniem 1 stycznia 1997 r. oraz
w art. 26 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmie-
niu obowiàzujàcym w latach 1997—2000.

Art. 8. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2001 r. i ma zastosowanie do opodatkowania docho-
dów (strat) uzyskanych od tego dnia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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Za∏àczniki do ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. (poz. 1104)

Za∏àcznik nr 1

WYKAZ ROCZNYCH STAWEK AMORTYZACYJNYCH

Pozycja Stawka
%

Symbol KÂT 
(grupa lub
podgrupa, 
lub rodzaj)

Nazwa Êrodków trwa∏ych Powiàzanie 
z KRÂT-91

1 2 3 4 5

01 1,5 11 Budynki mieszkalne 15,16
z wyjàtkiem 
wymienionych
w poz. 02
122 Lokale mieszkalne

02 2,5 10 Budynki niemieszkalne 10,11,12,
z wyjàtkiem 13,14,15,
wymienionych 17,18,19
w poz. 03 i 05
110 Z rodzaju 110 domy dziecka, domy opieki spo∏ecznej 154

bez opieki medycznej 159
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1 2 3 4 5

121 Lokale  niemieszkalne
224 Budowle wodne, z wyjàtkiem melioracji, doków 250

sta∏ych zalàdowionych, wa∏ów i grobli 251
253
254
255
259
293
297

21 Budowle sklasyfikowane jako budowle do uzdatniania 256
z wyjàtkiem wód, z wyjàtkiem studni wierconych
wymienionych
w poz. 03 i 05
290 Budowle sportowe i rekreacyjne, z wy∏àczeniem 28

ogrodów i parków publicznych, skwerów, ogrodów
botanicznych i zoologicznych

291 Wie˝e przeciwpo˝arowe 291
225 Melioracje podstawowe 01
226 Melioracje szczegó∏owe 01

03 4,5 102 Podziemne gara˝e i zadaszone parkingi oraz budynki 227
kontroli ruchu powietrznego (wie˝e) 293

104 Zbiorniki, silosy oraz magazyny podziemne, zbiorniki 200
i komory podziemne (z wy∏àczeniem budynków 202
magazynowych naziemnych) 203

205
209
220
221
222

2 Obiekty in˝ynierii làdowej i wodnej, z wy∏àczeniem 2
z wyjàtkiem ogrodów i parków publicznych, skwerów, ogrodów
wymienionych botanicznych i zoologicznych
w poz. 02, 05,
06 i 08
600 Zbiorniki naziemne ceglane 600
601 Zbiorniki naziemne betonowe (z wyjàtkiem z wyk∏adzinà 601

chemoodpornà dla kwasu ponitracyjnego)
623 623-7 urzàdzenia telefoniczne systemów noÊnych na 623

liniach WN
641 Z rodzaju 641-7 wyciàgi kopalniane (bez wyciàgów 641

przy g∏´bieniu szybów)
648 Towarowe kolejki linowe i dêwignie linowe 648
657 Akumulatory hydrauliczne 657
660 Wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane 660

04 7,0 3 Kot∏y i maszyny energetyczne 3
z wyjàtkiem
wymienionych
w poz. 06
431 431-0 filtry (prasy) b∏otniarki 431

431-4 cedzid∏a mechaniczne
450 Piece do przerobu surowców (z wyjàtkiem 450-50 450

piece do przerobu surowca wielokomorowe)
451 Piece do przetwarzania paliw (z wyjàtkiem 451-0 piece 451

koksownicze)
454 Piece do wypalania tunelowe 454
475 Aparaty b´bnowe 475
477 Suszarki komorowe: 477

477-0 do 4 oraz 477-6 do 8
506 506-1 i 506-2 aparaty do rektyfikacji powietrza 506
507 507-2 i 507-3 krystalizatory 507

507-4 komory potne
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548 548-0 maszyny, urzàdzenia i aparaty do produkcji 548
materia∏u zecerskiego

583 583-0 koparki i zwa∏owarki w kopalniach 583
odkrywkowych w´gla

583-1 koparki w piaskowniach przemys∏u w´glowego
70 Kolejowy tabor szynowy naziemny 70
71 Kolejowy tabor szynowy podziemny 71
72 Tramwajowy tabor szynowy 72
73 Pozosta∏y tabor szynowy naziemny 73
77 Tabor p∏ywajàcy 77
z wyjàtkiem
wymienionych
w poz. 06 i 08

05 10,0 103 Kioski towarowe o kubaturze poni˝ej 500 m3 — trwale 125
zwiàzane z gruntem

109 Domki kempingowe, budynki zast´pcze — trwale 169
zwiàzane z gruntem 198

211 Przewody sieci technologicznych 651
wewnàtrzzak∏adowych

221 Urzàdzenia zabezpieczajàce ruch pociàgów 680
4 Maszyny, urzàdzenia i aparaty ogólnego zastosowania 4
z wyjàtkiem
wymienionych
w poz. 04, 06,
07, 08 i 10
512 Maszyny i urzàdzenia do eksploatacji otworów 512

wiertniczych
513 Maszyny i urzàdzenia do przeróbki mechanicznej rud 513

i w´gla
514 514-0 maszyny i urzàdzenia aglomerowni 514

514-1 maszyny i urzàdzenia wielkopiecowe
514-2 maszyny i urzàdzenia hutnicze stalowni
Z rodzaju 514-3 do 6  no˝yce hutnicze do ci´cia na

goràco, tabor hutniczy, walcowniczy
514-9 inne maszyny, urzàdzenia i aparaty hutnicze

520 Z rodzaju 520 maszyny i urzàdzenia przemys∏u 520
kamieniarskiego:

520-0 i 520-1 traki ramowe i tarczowe
520-2 cyrkularki
520-3 szlifierki
520-4 tokarki i wiertarki do kamienia
520-5 kombajny do robót przygotowawczych

523 Maszyny i urzàdzenia przemys∏u cementowego 523
525 525-31 autoklawy 525
529 Z rodzaju 529 maszyny i urzàdzenia  do produkcji 529

materia∏ów budowlanych:
529-81 do produkcji elementów z lastryko
529-82 do produkcji sztucznego kamienia

56 Maszyny, urzàdzenia i aparaty przemys∏ów rolnych 56
z wyjàtkiem
wymienionych
w poz. 06
582 Z rodzaju 582-1 pojemniki do bitumu stalowe powy˝ej 582

20.000 l pojemnoÊci oraz z rodzaju 582-2 odÊnie˝arki 
o mocy silników powy˝ej 120 KM

6 Urzàdzenia techniczne 6
z wyjàtkiem
wymienionych
w poz. 03, 07,
08 i 09
805 Z rodzaju 805 wyposa˝enie kin, teatrów, placówek 805

kulturalno-oÊwiatowych oraz instrumenty muzyczne
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806 Kioski, budki, baraki, domki kempingowe — 806
nie zwiàzane trwale z gruntem

010 Plantacje wikliny 001

06 14,0 202 Z rodzaju 202 wie˝e ekstrakcyjne 507
323 Silniki spalinowe na paliwo lekkie 323
324 Silniki spalinowe na paliwo ci´˝kie 324
325 Silniki spalinowe na paliwo gazowe 325
326 Silniki powietrzne 326
343 Z rodzaju 343 zespo∏y elektroenergetyczne  przenoÊne 343

z silnikami spalinowymi na paliwo lekkie
344 Zespo∏y elektroenergetyczne z silnikami spalinowymi 344

na paliwo ci´˝kie
349 Reaktory jàdrowe 349
41 Obrabiarki do metali 40,41
44 Maszyny i urzàdzenia do przet∏aczania i spr´˝ania 44

cieczy i gazów
46 Aparaty do wymiany ciep∏a (z wyjàtkiem rodzaju 46

465 i 469-0)
47 Maszyny, urzàdzenia i aparaty do operacji i procesów 47

materia∏owych (z wyjàtkiem rodzaju 474, 475, 477-0 do 4
i 6-8 oraz 479-0)

50 Maszyny, urzàdzenia i aparaty przemys∏u chemicznego 50
z wyjàtkiem
wymienionych
w poz. 04, 07,
08 i 09

517 Maszyny i urzàdzenia torfiarskie 517
52 Maszyny dla przemys∏u surowców mineralnych 52
z wyjàtkiem
wymienionych
w poz. 05
i 09
53 Maszyny do produkcji wyrobów z metali i tworzyw 53
z wyjàtkiem sztucznych
wymienionych
w poz. 08
54 Maszyny, urzàdzenia i aparaty do obróbki i przerobu 54
z wyjàtkiem drewna, produkcji wyrobów z drewna oraz maszyny
wymienionych i aparaty papiernicze i poligraficzne
w poz. 04
55 Maszyny i urzàdzenia do produkcji wyrobów 55

w∏ókienniczych i odzie˝owych oraz do obróbki skóry
i produkcji wyrobów z niej

561 561-6 maszyny, urzàdzenia i aparaty do produkcji napoi 561
568 Maszyny, urzàdzenia i aparaty przemys∏u 568

piekarniczego (z wyjàtkiem 568-40 do 48)
57 Maszyny, urzàdzenia i aparaty przemys∏ów 57
z wyjàtkiem spo˝ywczych
wymienionych
w poz. 08 i 09
59 Maszyny, urzàdzenia i narz´dzia rolnicze i gospodarki 59

leÊnej
700 700-7 drezyny i przyczepy do drezyn 700-7
710 710-01 lokomotywy akumulatorowe 710-01 do 03

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

710-10 do 14 wozy kopalniane 710-10 do 14
770 770-13 kontenerowce 770-13
773 773-1010 wodoloty 773-1010
780 Samoloty 780
781 Âmig∏owce 781
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743 Samochody specjalne 743
745 Z rodzaju 745 trolejbusy i samochody ci´˝arowe 745

o nap´dzie elektrycznym
746 Ciàgniki 746
747 Naczepy 747
748 Przyczepy 748
75 Tabor konny 750

751
752
753
754

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

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

07 18,0 449 Z rodzaju 449-90 urzàdzenia dystrybucyjne do benzyny 449
i olejów  elektryczne i przep∏ywomierze sk∏adowe
do cieczy i paliw p∏ynnych

465 Z rodzaju 465  wymienniki p∏ynów obiegowych 465
przy produkcji sody

469 469-0 ch∏odnice odmulin i prób ko∏owych rozk∏adni 469
gazu

474 Kolumny nitracyjne i denitracyjne 474
479 479-0 odbieralnice hydrauliczne rozk∏adni gazu 479
481 Aparaty i urzàdzenia do powierzchniowej obróbki 481

metali sposobem chemicznym i elektrogalwanicznym
482 Aparaty i urzàdzenia do powierzchniowej obróbki 482

metali sposobem cieplnym
484 484-0 urzàdzenia do spawania i napawania ∏ukowego 484

w ochronie gazów oraz do spawania i napawania
plazmowego

Z rodzaju 484-1 wytwornice acetylenowe przenoÊne
wysokiego ciÊnienia,

484-3 zgrzewarki oporowe i tarcicowe
Z rodzaju 484-6  urzàdzenia do metalizacji natryskowej

i do natryskiwania tworzywami sztucznymi
490 Maszyny i urzàdzenia do przygotowywania maszynowych 490

noÊników danych oraz maszyny analityczne
492 Samodzielne urzàdzenia do automatycznej regulacji 492

i sterowania procesami
493 Z rodzaju 493 roboty przemys∏owe 493
505 505-1 piece pra˝alnicze fluidyzacyjne do produkcji 505

kwasu siarkowego
51 Maszyny, urzàdzenia i aparaty wiertnicze, górnicze, 51
z wyjàtkiem gazownicze, odlewnicze, torfiarskie oraz geodezyjne
wymienionych i kartograficzne
w poz. 05, 06,
08 i 09
58 Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 58
z wyjàtkiem
wymienionych
w poz. 04, 05,
08 i 09
61 Z podgrupy 61 urzàdzenia rozdzielcze i aparatura 610 do

energii elektrycznej przewoêna 615
641 Dêwigniki, wciàgarki i wciàgniki przejezdne oraz 641

nieprzejezdne, ko∏owroty, wyciàgniki (z wyjàtkiem
rodzaju 641-63 oraz z rodzaju 641-7 wyciàgi kopalniane
∏àcznie z wyciàgami przy g∏´bieniu szybów, a tak˝e
wyciàgi kolei i kolejek linowych)

662 662-1 projektory przenoÊne 16 mm i 35 mm 662
681 Kontenery 681
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745 Z rodzaju 745 pozosta∏e samochody o nap´dzie elektrycz- 745
z wyjàtkiem nym
wymienionych
w poz. 06
783 Balony 783
788 Inne Êrodki transportu lotniczego 788
79 Ârodki transportu pozosta∏e

08 20,0 200 Z rodzaju 200 wie˝e wiertnicze, wie˝omaszty 510
434 434-01 maszyny do zamykania s∏oi 434

Z rodzaju 434-02 maszyny do zamykania puszek
465 Wymienniki przeponowe rurowe sklasyfikowane jako 465

ch∏odnice kwasu siarkowego
506 506-3 odgazowywacze 506
510 Maszyny i urzàdzenia wiertnicze 510
511 Obudowy zmechanizowane 511
518 Z rodzaju 518 aparaty i urzàdzenia do: 518

518-01  pomiarów magnetycznych
518-02  pomiarów geoelektrycznych
518-03  pomiarów sejsmicznych i radiometrycznych
518-1 elektrycznego profilowania odwiertów, karota˝u
gazowego, perforacji otworów wiertniczych

535 Z rodzaju 535-0 aparaty specjalne do wytwarzania 535
kwasu wolframowego i maszyny do redukcyjnych,
pró˝niowych i specjalnych wytopów metali

Z rodzaju 535-1 maszyny do produkcji w´glanów
i past emulsyjnych

Z rodzaju 535-7  urzàdzenia do produkcji
pó∏przewodników

579 579-000 dystrybutory 579
579-003 m∏ynki m∏otkowe
579-01 maszyny i urzàdzenia do przerobu odpadów

zwierz´cych na màk´ pastewnà i t∏uszcze
utylizacyjne

579-09 inne maszyny i urzàdzenia do przerobu
odpadów zwierz´cych

580 Maszyny do robót ziemnych i fundamentowych 580
581 Maszyny do robót budowlanych 581
z wyjàtkiem
wymienionych
w poz. 09
582 582-3 szczotki mechaniczne i osprz´t do utrzymania 582

dróg
629 Telefony komórkowe 629
669 Kasy fiskalne i rejestrujàce (z wyjàtkiem zaliczonych 669

do poz.10 — zespo∏y komputerowe)
633 Baterie akumulatorów elektrycznych stacjonarnych 633
634 Baterie akumulatorów elektrycznych zasadowych 634
662 662-5 ekrany kinowe 662
644 644-0 do 4 przenoÊniki w kopalniach i zak∏adach 644

przetwórczych rud i w´gla
664 Z rodzaju 664 urzàdzenia  do przeprowadzania badaƒ 664

technicznych
740 Motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe 740
741 Samochody osobowe 741
742 Samochody ci´˝arowe 742
z wyjàtkiem
wymienionych
w poz. 06
744 Autobusy i autokary 744
782 Szybowce 782
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8 Narz´dzia, przyrzàdy, ruchomoÊci i wyposa˝enie 8
z wyjàtkiem
wymienionych
w poz. 05, 06
i 09

09 25,0 501 501-0 aparaty szklane i porcelanowe do destylacji 501
501-1 porcelanowe m∏yny kulowe

511 Maszyny górnicze, z wy∏àczeniem 511
obudów zmechanizowanych

524 Z rodzaju 524 piece do trampowania g∏owic „Hagera” 524
oraz piece do topienia ˝u˝la wielkopiecowego i bazaltu

571 571-8 autoklawy do hydrolizy 571
571-30 i 571-31 neutralizatory stalowe oraz

neutralizatory i hydralizatory betonowe 
lub murowane

581 581-2 wibratory 581
581-4 wibrom∏oty oraz z rodzaju 581-3 zacieraczki

do tynku 
644 644-0 przenoÊniki zgrzeb∏owe ci´˝kie i lekkie 644

w kopalniach w´gla
801 801-0 elektroniczna aparatura kontrolno-pomiarowa 801

do przeprowadzania badaƒ laboratoryjnych
802 802-0 aparaty i sprz´t do hydro- i mechanoterapii 802
804 Z rodzaju 804 wyposa˝enie  cyrkowe 804

10 30,0 491 Zespo∏y komputerowe 491

ObjaÊnienia

1. Za pogorszone warunki u˝ywania budynków i budowli, o których mowa w art. 22i ust. 2 pkt 1 lit.a) ustawy,
uwa˝a si´ u˝ywanie tych Êrodków trwa∏ych pod ciàg∏ym dzia∏aniem wody, par wodnych, znacznych drgaƒ,
nag∏ych zmian temperatury oraz innych czynników powodujàcych przyspieszenie zu˝ycia obiektu.

2. Za z∏e warunki u˝ywania budynków i budowli, o których mowa w art. 22i ust. 2 pkt 1 lit.b) ustawy, uwa˝a si´
u˝ywanie tych Êrodków trwa∏ych pod wp∏ywem niszczàcych Êrodków chemicznych, a zw∏aszcza gdy s∏u˝à
one produkcji, wytwarzaniu lub przechowywaniu ˝ràcych Êrodków chemicznych. Dotyczy to równie˝
przypadków silnego dzia∏ania na budynek lub budowl´ niszczàcych Êrodków chemicznych rozproszonych w
atmosferze, wodzie lub wydzielajàcych si´ w postaci oparów, których êród∏em sà inne obiekty znajdujàce si´
w pobli˝u.

3. Przez maszyny, urzàdzenia i Êrodki transportu wymagajàce szczególnej sprawnoÊci technicznej, o których
mowa w art. 22i ust. 2 pkt 2 ustawy, rozumie si´ te obiekty, które u˝ywane sà w  pracy na trzy zmiany, mimo
˝e nie dzia∏ajà ze swej istoty w ruchu ciàg∏ym, u˝ywane  w warunkach terenowych, w warunkach leÊnych,
pod ziemià lub innych wskazujàcych na bardziej intensywne zu˝ycie.

4. Przez maszyny i urzàdzenia grupy 4-6 i 8 Klasyfikacji Êrodków trwa∏ych (KÂT), poddane szybkiemu post´powi
technicznemu, o których mowa w art. 22i ust. 2 pkt 3 ustawy, rozumie si´ maszyny, urzàdzenia i aparatur´,
w których zastosowane sà uk∏ady mikroprocesorowe lub systemy komputerowe, spe∏niajàce za∏o˝one
funkcje dzi´ki wykorzystaniu w nich najnowszych zdobyczy techniki, a tak˝e pozosta∏à aparatur´ naukowo-
badawczà i doÊwiadczalno-produkcyjnà.
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Za∏àcznik nr 2 

TABELA RODZAJÓW I ROZMIARÓW DZIA¸ÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ 
ORAZ NORM SZACUNKOWYCH  DOCHODU ROCZNEGO

Lp. Rodzaje upraw i produkcji

Jednostka
powierzchni upraw

lub rodzajów
produkcji

Norma
szacunkowa

dochodu rocznego

z∏ gr

1 2 3 4

1 Uprawy w szklarniach ogrzewanych powy˝ej 25 m2:
a) roÊliny ozdobne 1 m2 7
b) pozosta∏e 1 m2 2 60

2 Uprawy w szklarniach nie ogrzewanych 1 m2 1 60
powy˝ej 25 m2

3 Uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych 
powy˝ej 50 m2:
a) roÊliny ozdobne 1 m2 5 20
b) pozosta∏e 1 m2 3 20

4 Uprawy grzybów i ich grzybni — powy˝ej 25 m2 1 m2 3
powierzchni uprawowej

5 Drób rzeêny — powy˝ej 100 szt.:
a) kurcz´ta 1 sztuka 10
b) g´si 1 sztuka 79
c) kaczki 1 sztuka 21
d) indyki 1 sztuka 51

6 Drób nieÊny powy˝ej 80 szt.:
a) kury nieÊne (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 1 98
b) kury mi´sne (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 1 66
c) g´si (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 1 10
d) kaczki (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 2 05
e) indyki (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 8 70
f) kury (produkcja jaj konsumpcyjnych) 1 sztuka 1 45

7 Wyl´garnie drobiu:
a) kurcz´ta 1 sztuka 1
b) g´si 1 sztuka 5
c) kaczki 1 sztuka 2
d) indyki 1 sztuka 5

8 Zwierz´ta futerkowe:
a) lisy i jenoty od 1 samicy stada 25

podstawowego
b) norki od 1 samicy stada 11

podstawowego
c) tchórzofretki od 1 samicy stada 8 50

podstawowego
d) szynszyle od 1 samicy stada 13

podstawowego
e) nutrie powy˝ej 50 sztuk samic stada podstawowego od 1 samicy stada 3

podstawowego
f) króliki powy˝ej 50 sztuk samic stada podstawowego od 1 samicy stada 3

podstawowego

9 Zwierz´ta laboratoryjne:
a) szczury bia∏e 1 sztuka 9
b) myszy bia∏e 1 sztuka 2
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10 Jedwabniki — produkcja kokonów 1 dm3 20

11 Pasieki powy˝ej 80 rodzin 1 rodzina 2

12 Uprawy roÊlin in vitro — powierzchnia pó∏ek 1 m2 120

13 Hodowla entomofagów — powierzchnia upraw roÊlin 1 m2 100
˝ywicielskich

14 Hodowla d˝d˝ownic — powierzchnia ∏o˝a hodowlanego 1 m2 50

15 Hodowla i chów innych zwierzàt poza gospodarstwem 
rolnym:
a) krowy powy˝ej 5 sztuk 1 sztuka 200
b) ciel´ta powy˝ej 10 sztuk 1 sztuka 42
c) byd∏o rzeêne powy˝ej 10 sztuk (z wyjàtkiem opasów) 1 sztuka 22
d) tuczniki powy˝ej 50 sztuk 1 sztuka 25
e) prosi´ta i warchlaki powy˝ej 50 sztuk 1 sztuka 10
f) chów i hodowla owiec powy˝ej 10 sztuk od 1 matki 4
g) tucz owiec powy˝ej 15 sztuk 1 sztuka 6
h) konie rzeêne 1 sztuka 300
i) konie hodowlane 1 sztuka stada 240

podstawowego
j) hodowla ryb akwariowych powy˝ej 700 dm3 obj´toÊci 1 dm3 90

akwarium, obliczonej wed∏ug wewn´trznych d∏ugoÊci 
kraw´dzi 

k) hodowla psów rasowych 1 sztuka stada 27
podstawowego

l) hodowla kotów rasowych 1 sztuka stada 10
podstawowego

1105

UMOWA

mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Republikà Austrii o zabezpieczeniu spo∏ecznym,

sporzàdzona w Warszawie dnia 7 wrzeÊnia 1998 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomoÊci:

W dniu 7 wrzeÊnia 1998 r. zosta∏a sporzàdzona w Warszawie Umowa mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Re-
publikà Austrii o zabezpieczeniu spo∏ecznym w nast´pujàcym brzmieniu:

UMOWA
mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Republikà Austrii 

o zabezpieczeniu spo∏ecznym

Rzeczpospolita Polska oraz Republika Austrii, pra-
gnàc uregulowaç wzajemne stosunki mi´dzy obu Paƒ-
stwami w dziedzinie zabezpieczenia spo∏ecznego,
uzgodni∏y, co nast´puje:

ABKOMMEN
zwischen der Republik Polen und der Republik Öster-

reich über soziale Sicherheit

Die Republik Polen und die Republik Österreich,
von dem Wunsche geleitet, die gegenseitigen Bezie-
hungen zwischen den beiden Staaten auf dem Gebiet
der sozialen Sicherheit zu regeln, sind übereingekom-
men, folgendes Abkommen zu schließen:


