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USTAWA

z dnia 27 lipca 2002 r.

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

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, Nr 70,
poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122,
poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52,
poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88,
poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106,
poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370
i Nr 134, poz. 1509 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74,
poz. 676, Nr 89, poz. 804 i Nr 135, poz. 1146) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 3:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Osoby fizyczne, je˝eli majà miejsce zamiesz-
kania na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, podlegajà obowiàzkowi podatkowemu
od ca∏oÊci swoich dochodów bez wzgl´du na
miejsce po∏o˝enia êróde∏ przychodów (nie-
ograniczony obowiàzek podatkowy).”,

b) skreÊla si´ ust. 2,

c) dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Osoby fizyczne, je˝eli nie majà na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca za-
mieszkania, podlegajà obowiàzkowi podat-
kowemu tylko od dochodów z pracy wyko-
nywanej na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej na podstawie stosunku s∏u˝bowe-
go lub stosunku pracy, bez wzgl´du na
miejsce wyp∏aty wynagrodzenia, oraz od
innych dochodów osiàganych na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczo-
ny obowiàzek podatkowy).”;

2) skreÊla si´ art. 4;

3) dodaje si´ art. 4a w brzmieniu:

„Art. 4a. Przepisy art. 3 ust. 1 i 2a stosuje si´
z uwzgl´dnieniem umów w sprawie zapo-
bie˝enia podwójnemu opodatkowaniu,
których stronà jest Rzeczpospolita Pol-
ska.”;

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

„Art. 5a. Ilekroç w ustawie jest mowa o: 

1) inwestycjach — oznacza to Êrodki trwa-
∏e w budowie w rozumieniu ustawy
z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunko-
woÊci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694),
zwanej dalej «ustawà o rachunkowo-
Êci»,

2) sk∏adnikach majàtkowych — oznacza
to aktywa w rozumieniu ustawy o ra-
chunkowoÊci pomniejszone o przej´te
d∏ugi funkcjonalnie zwiàzane z prowa-



dzonà dzia∏alnoÊcià gospodarczà
zbywcy, o ile d∏ugi te nie zosta∏y
uwzgl´dnione w cenie nabycia, o której
mowa w art. 22g ust. 3,

3) przedsi´biorstwie — oznacza to przed-
si´biorstwo w rozumieniu przepisów
Kodeksu cywilnego,

4) zorganizowanej cz´Êci przedsi´bior-
stwa — oznacza to organizacyjnie i fi-
nansowo wyodr´bniony w istniejàcym
przedsi´biorstwie zespó∏ sk∏adników
materialnych i niematerialnych, w tym
zobowiàzania, przeznaczonych do re-
alizacji okreÊlonych zadaƒ gospodar-
czych, który zarazem móg∏by stanowiç
niezale˝ne przedsi´biorstwo samo-
dzielnie realizujàce te zadania,

5) Ordynacji podatkowej — oznacza to
ustaw´ z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Or-
dynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137,
poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95
i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94,
poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120,
poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r.
Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42,
poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125,
poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452 oraz z
2002 r. Nr 89, poz. 804 i Nr 113,
poz. 984),

6) pozarolniczej dzia∏alnoÊci gospodar-
czej — oznacza to dzia∏alnoÊç gospo-
darczà w rozumieniu przepisów Ordy-
nacji podatkowej, z wyjàtkiem dzia∏al-
noÊci, o której mowa w art. 13.”; 

5) w art. 6: 

a) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Sposób opodatkowania, o którym mowa
w ust. 2 i 4, nie ma zastosowania w sytuacji,
gdy chocia˝by do jednego z ma∏˝onków,
osoby samotnie wychowujàcej dzieci lub do
jej dziecka majà zastosowanie przepisy usta-
wy 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, z 2000 r. Nr 104,
poz. 1104 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 74,
poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 125, poz. 1363
i 1369 i Nr 134, poz. 1509 oraz z 2002 r. Nr 141,
poz. 1183), zwanej dalej «ustawà o zrycza∏to-
wanym podatku dochodowym».”,

b) po ust. 8 dodaje si´ ust. 9 i 10 w brzmieniu:

„9. Zasada okreÊlona w ust. 8 nie dotyczy osób,
o których mowa w art. 1 pkt 2 ustawy o zry-
cza∏towanym podatku dochodowym.

10. Sposób opodatkowania, o którym mowa
w ust. 2 i 4, nie ma zastosowania do podatni-
ków, którzy wniosek, wyra˝ony w zeznaniu

podatkowym, okreÊlony w ust. 2 i 4, z∏o˝à po
terminie, o którym mowa w art. 45 ust. 1.”;

6) w art. 8 dodaje si´ ust. 3—5 w brzmieniu:

„3. Zasady, o których mowa w ust. 1 i 2, majà rów-
nie˝ zastosowanie do ma∏˝onków, mi´dzy któ-
rymi istnieje wspólnoÊç majàtkowa, osiàgajà-
cych ze êród∏a okreÊlonego w art. 10 ust. 1 pkt 6
przychody ze wspólnej w∏asnoÊci, wspólnego
posiadania lub wspólnego u˝ytkowania rzeczy,
chyba ˝e z∏o˝à pisemne oÊwiadczenie o opo-
datkowaniu ca∏oÊci dochodu osiàgni´tego z te-
go êród∏a przez jednego z nich. 

4. OÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 3, nale˝y
z∏o˝yç we w∏aÊciwym urz´dzie skarbowym naj-
póêniej do 20 dnia miesiàca nast´pujàcego po
miesiàcu, w którym zosta∏ otrzymany, ze êród∏a
okreÊlonego w art. 10 ust. 1 pkt 6, pierwszy
przychód ze wspólnej w∏asnoÊci, wspólnego
posiadania lub wspólnego u˝ytkowania rzeczy.

5. Wybór zasady opodatkowania ca∏oÊci dochodu
przez jednego z ma∏˝onków wyra˝ony
w oÊwiadczeniu, o którym mowa w ust. 3, obo-
wiàzuje przy zap∏acie zaliczek i sk∏adaniu dekla-
racji za ca∏y dany rok podatkowy oraz sk∏adaniu
zeznania o wysokoÊci osiàgni´tego dochodu
(poniesionej straty), chyba ˝e w wyniku rozwo-
du albo orzeczenia przez sàd separacji nastàpi∏
podzia∏ majàtku wspólnego ma∏˝onków
i przedmiot umowy przypad∏ temu z ma∏˝on-
ków, na którym nie cià˝y∏ obowiàzek zap∏aty za-
liczek i sk∏adania deklaracji.”;

7) w art. 9 w ust. 1 wyrazy „w art. 21 i 52” zast´puje
si´ wyrazami „w art. 21, 52 i 52a oraz dochodów,
od których na podstawie przepisów Ordynacji po-
datkowej zaniechano poboru podatku”;

8) po art. 9 dodaje si´ art. 9a w brzmieniu:

„Art. 9a. 1. Podatnicy osiàgajàcy przychody ze êró-
d∏a, o którym mowa w art. 10 ust. 1
pkt 6, sà opodatkowani na zasadach
okreÊlonych w ustawie, chyba ˝e we
w∏aÊciwym urz´dzie skarbowym z∏o˝à
pisemne oÊwiadczenie o wyborze opo-
datkowania w formie rycza∏tu od przy-
chodów ewidencjonowanych, na zasa-
dach okreÊlonych w ustawie o zrycza∏-
towanym podatku dochodowym.

2. Podatnicy osiàgajàcy przychody ze êró-
d∏a, o którym mowa w art. 10 ust. 1
pkt 3, sà opodatkowani na zasadach
okreÊlonych w ustawie, chyba ˝e we
w∏aÊciwym urz´dzie skarbowym z∏o˝à
w formie pisemnej wniosek lub oÊwiad-
czenie o zastosowanie form opodatko-
wania okreÊlonych w ustawie o zrycza∏-
towanym podatku dochodowym.”;

9) w art. 10:

a) w ust. 1 w pkt 8 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) spó∏dzielczego w∏asnoÊciowego prawa do
lokalu mieszkalnego lub u˝ytkowego oraz
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prawa do domu jednorodzinnego w spó∏-
dzielni mieszkaniowej,”

b) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) praw majàtkowych lub rzeczy b´dàcych
sk∏adnikami majàtku zwiàzanymi z dzia∏alno-
Êcià gospodarczà, o których mowa w art. 14
ust. 2 pkt 1, nawet je˝eli przed zbyciem zosta-
∏y wycofane z dzia∏alnoÊci gospodarczej.”;

10) w art. 11: 

a) w ust. 3 po wyrazach „og∏aszanego przez Naro-
dowy Bank Polski” dodaje si´ wyrazy „ , z za-
strze˝eniem ust. 4”,

b) dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Je˝eli bank, z którego us∏ug korzysta podat-
nik, stosuje ró˝ne kursy walut obcych i nie
jest mo˝liwe dostosowanie kursu, o którym
mowa w ust. 3 zdanie pierwsze, do przelicze-
nia na z∏ote przychodu uzyskanego przez po-
datnika stosuje si´ kurs Êredni walut obcych
z dnia uzyskania przychodu, og∏aszany przez
Narodowy Bank Polski.”;

11) w art. 14: 

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

„1c. Za dat´ powstania przychodu, o którym
mowa w ust. 1, uwa˝a si´, z zastrze˝eniem
ust. 1d—1f, dzieƒ wystawienia faktury (ra-
chunku), nie póêniej jednak ni˝ ostatni dzieƒ
miesiàca, w którym nastàpi∏o:

1) wydanie rzeczy, zbycie praw majàtko-
wych oraz dostarczenie wszelkiej postaci
energii lub

2) wykonanie us∏ugi, lub

3) otrzymanie zap∏aty za wykonanie Êwiad-
czenia — w pozosta∏ych przypadkach.

1d. W przypadku wykonania przez podatnika
Êwiadczenia na eksport, w zwiàzku z którym
na podatniku cià˝y obowiàzek wystawienia
dokumentu odprawy celnej, za dat´ po-
wstania przychodu nale˝nego uwa˝a si´
okreÊlonà w tym dokumencie i potwierdzo-
nà przez organ celny dat´ wywozu przed-
miotu eksportu poza granic´ Rzeczypospo-
litej Polskiej.

1e. Za przychody z tytu∏u umów najmu, dzier-
˝awy, leasingu lub innych umów o podob-
nym charakterze, których przedmiotem sà
sk∏adniki majàtku zwiàzane z dzia∏alnoÊcià
gospodarczà, uwa˝a si´ przychody nale˝ne
okreÊlone na dzieƒ, w którym nale˝noÊci
wynikajàce z tych umów stajà si´ wymagal-
ne.

1f.  Je˝eli podatnik:
1) jest podatnikiem podatku od towarów

i us∏ug niekorzystajàcym ze zwolnienia
od tego podatku oraz

2) prowadzi podatkowà ksi´g´ przychodów
i rozchodów, oraz

3) ewidencjonuje przychody w dacie wysta-
wienia faktury, zgodnie z odr´bnymi
przepisami

— za dat´ powstania przychodu uwa˝a si´
dzieƒ wystawienia faktury, a je˝eli faktura
nie zosta∏a wystawiona w terminie okreÊlo-
nym w odr´bnych przepisach, za dat´ po-
wstania przychodu uwa˝a si´ dzieƒ, w któ-
rym faktura powinna byç wystawiona;
w przypadku gdy wydanie rzeczy, zbycie
praw majàtkowych, dostarczenie wszelkiej
postaci energii, wykonanie us∏ugi lub otrzy-
manie zap∏aty za wykonanie Êwiadczenia
nastàpi∏o w grudniu danego roku podatko-
wego, a faktury dotyczàce tych zdarzeƒ,
zgodnie z odr´bnymi przepisami, zostanà
wystawione w roku nast´pnym, za dat´ po-
wstania przychodu uwa˝a si´ ostatni dzieƒ
roku podatkowego, w którym mia∏y miejsce
te zdarzenia.”,

b) w ust. 2:

— w pkt 1 wyrazy „nie b´dàcych nieruchomo-
Êciami lub prawami, o których mowa w art. 10
ust. 1 pkt 8” zast´puje si´ wyrazami „ , z wy-
jàtkiem przychodów z odp∏atnego zbycia bu-
dynku mieszkalnego lub jego cz´Êci, lokalu
mieszkalnego stanowiàcego odr´bnà nieru-
chomoÊç, gruntu albo prawa u˝ytkowania
wieczystego gruntu zwiàzanego z tym budyn-
kiem lub lokalem, spó∏dzielczego w∏asnoÊcio-
wego prawa do lokalu mieszkalnego oraz pra-
wa do domu jednorodzinnego w spó∏dzielni
mieszkaniowej”,

— po pkt 7a dodaje si´ pkt 7b—7d w brzmieniu:

„7b) wartoÊç nale˝noÊci umorzonych,
przedawnionych lub odpisanych jako
nieÊciàgalne w tej cz´Êci, od której doko-
nane odpisy aktualizujàce zosta∏y
uprzednio zaliczone do kosztów uzyska-
nia przychodów,

7c) równowartoÊç odpisów aktualizujàcych
wartoÊç nale˝noÊci, uprzednio zaliczo-
nych do kosztów uzyskania przychodów,
w przypadku ustania przyczyn, dla któ-
rych dokonano tych odpisów,

7d) w przypadku obni˝enia lub zwrotu po-
datku od towarów i us∏ug zgodnie
z przepisami o podatku od towarów
i us∏ug oraz o podatku akcyzowym — na-
liczony podatek od towarów i us∏ug w tej
cz´Êci, w której uprzednio zosta∏ zaliczo-
ny do kosztów uzyskania przychodów,”

— w pkt 8 po wyrazach „obliczonych zgodnie
z art. 11 ust. 2—2b” dodaje si´ wyrazy „ , z wy-
jàtkiem otrzymanych od osób zaliczonych do
I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepi-
sów o podatku od spadków i darowizn”,

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

„2b. W przypadku umowy najmu lub dzier˝awy
rzeczy albo praw majàtkowych oraz umów
o podobnym charakterze, których przed-
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miotem sà sk∏adniki majàtku zwiàzane
z dzia∏alnoÊcià gospodarczà, je˝eli wynaj-
mujàcy lub wydzier˝awiajàcy przeniós∏ na
rzecz osoby trzeciej wierzytelnoÊci z tytu∏u
op∏at wynikajàcych z takich umów, a umo-
wy te mi´dzy stronami nie wygasajà, do
przychodów wynajmujàcego lub wydzier-
˝awiajàcego nie zalicza si´ kwot wyp∏aco-
nych przez osob´ trzecià z tytu∏u przeniesie-
nia wierzytelnoÊci. Op∏aty ponoszone przez
najemc´ lub dzier˝awc´ na rzecz osoby
trzeciej stanowià przychód wynajmujàcego
lub wydzier˝awiajàcego w dniu wymagal-
noÊci zap∏aty.”,

d) w ust. 3:

— skreÊla si´ pkt 4,

— pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) zwolnionych od wp∏at nale˝noÊci z tytu∏u
podatku od towarów i us∏ug w rozumie-
niu przepisów o podatku od towarów
i us∏ug oraz o podatku akcyzowym, zwró-
conej ró˝nicy podatku od towarów i us∏ug
oraz zwróconego podatku akcyzowego,
dokonywanych na podstawie odr´bnych
przepisów,”

— w pkt 8 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i do-
daje si´ pkt 9 w brzmieniu:

„9) przychodów stanowiàcych wartoÊç nie-
odp∏atnych Êwiadczeƒ otrzymanych z ty-
tu∏u korzystania z us∏ug informacyjno-do-
radczych Êwiadczonych przez punkty kon-
sultacyjno-doradcze dzia∏ajàce, na pod-
stawie odr´bnych przepisów, w ramach
rzàdowego programu wsparcia dla ma-
∏ych i Êrednich przedsi´biorstw.”;

12) po art. 16 dodaje si´ art. 16a w brzmieniu:

„Art. 16a. Przy okreÊlaniu przychodów z tytu∏u
umowy najmu lub dzier˝awy rzeczy albo
praw majàtkowych oraz umów o podob-
nym charakterze, których przedmiotem
nie sà sk∏adniki majàtku zwiàzane z dzia-
∏alnoÊcià gospodarczà, przepis art. 14
ust. 2b stosuje si´ odpowiednio, z tym ̋ e
op∏aty ponoszone przez najemc´ lub
dzier˝awc´ na rzecz osoby trzeciej stano-
wià przychód wynajmujàcego lub wy-
dzier˝awiajàcego w dniu zap∏aty.”;

13) w art. 17 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Przychód okreÊlony w ust. 1 pkt 9 powstaje

w dniu:
1) zarejestrowania spó∏ki albo
2) wpisu do rejestru podwy˝szenia kapita∏u

zak∏adowego spó∏ki, albo
3) wydania dokumentów akcji, je˝eli obj´cie

akcji jest zwiàzane z warunkowym podwy˝-
szeniem kapita∏u zak∏adowego.”;

14) w art. 21: 

a) w ust. 1:

— pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) otrzymane odszkodowania, je˝eli ich wy-

sokoÊç lub zasady ustalania wynikajà
wprost z przepisów odr´bnych ustaw lub
przepisów wykonawczych wydanych na
podstawie tych ustaw, z wyjàtkiem:
a) okreÊlonych w prawie pracy odpraw

i odszkodowaƒ z tytu∏u skrócenia okre-
su wypowiedzenia umowy o prac´,

b) odpraw i odszkodowaƒ wyp∏acanych
na podstawie przepisów o szczegól-
nych zasadach rozwiàzywania z pra-
cownikami stosunków pracy z przyczyn
dotyczàcych zak∏adu pracy,

c) odpraw i odszkodowaƒ z tytu∏u skróce-
nia okresu wypowiedzenia funkcjona-
riuszom pozostajàcym w stosunku
s∏u˝bowym,

d) odszkodowaƒ przyznanych na podsta-
wie przepisów o zakazie konkurencji,

e) odszkodowaƒ za szkody dotyczàce
sk∏adników majàtku zwiàzanych z pro-
wadzonà dzia∏alnoÊcià gospodarczà,

f)  odszkodowaƒ za szkody dotyczàce
sk∏adników majàtku zwiàzanych z pro-
wadzeniem dzia∏ów specjalnych pro-
dukcji rolnej, z których dochody sà
opodatkowane na zasadach, o których
mowa w art. 27 ust. 1,

g) odszkodowaƒ wynikajàcych z zawar-
tych umów lub ugód,”

— po pkt 3 dodaje si´ pkt 3a i 3b w brzmieniu:
„3a) odszkodowania otrzymane na podsta-

wie przepisów o uznaniu za niewa˝ne
orzeczeƒ wydanych wobec osób repre-
sjonowanych za dzia∏alnoÊç na rzecz nie-
podleg∏ego bytu paƒstwa polskiego,

3b) inne odszkodowania otrzymane na pod-
stawie wyroku sàdowego do wysokoÊci
okreÊlonej w tym wyroku, z wyjàtkiem
odszkodowaƒ: 

a) otrzymanych w zwiàzku z prowadzo-
nà dzia∏alnoÊcià gospodarczà, 

b) dotyczàcych korzyÊci, które podatnik
móg∏by osiàgnàç, gdyby mu szkody
nie wyrzàdzono,”

— w pkt 11 po wyrazach „obuwia w∏asnego za-
miast roboczego” dodaje si´ wyrazy „oraz
wartoÊç otrzymanych przez pracowników bo-
nów, talonów, kuponów lub innych dowodów
uprawniajàcych do otrzymania na ich podsta-
wie napojów bezalkoholowych oraz artyku∏ów
spo˝ywczych w przypadku, gdy pracodawca,
pomimo cià˝àcego na nim obowiàzku wynika-
jàcego z przepisów o bezpieczeƒstwie i higie-
nie pracy, nie ma mo˝liwoÊci wydania pracow-
nikom posi∏ków i napojów bezalkoholowych”,

— w pkt 12 wyrazy „bez prawa do ekwiwalentu
z tego tytu∏u” zast´puje si´ wyrazami „z wy-
jàtkiem ekwiwalentu z tego tytu∏u”,
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— po pkt 12 dodaje si´ pkt 12a w brzmieniu:
„12a) wartoÊç otrzymanych przez pracowni-

ków bonów, talonów, kuponów lub in-
nych dowodów uprawniajàcych do
uzyskania posi∏ków lub napojów bezal-
koholowych (z wyjàtkiem ekwiwalentu
pieni´˝nego z tego tytu∏u) — do wyso-
koÊci nieprzekraczajàcej miesi´cznie
1/4 kwoty najni˝szego wynagrodzenia
za prac´, og∏aszanego na podstawie
odr´bnych przepisów, za grudzieƒ roku
poprzedzajàcego rok podatkowy; zwol-
nienie ma zastosowanie w przypadku,
gdy pracodawca zawar∏ z jednostkà
specjalizujàcà si´ w przygotowaniu
i wydawaniu posi∏ków umow´, której
przedmiotem jest wydawanie pracow-
nikom napojów bezalkoholowych i wy-
∏àcznie gotowych posi∏ków,”

— w pkt 16 po wyrazach „podró˝y s∏u˝bowej”
dodaje si´ wyraz „pracownika”,

— w pkt 20 po wyrazach „lub stypendiów” do-
daje si´ wyrazy „ , z wyjàtkiem wynagrodze-
nia uzyskiwanego przez cz∏onka s∏u˝by zagra-
nicznej”,

— pkt 29 otrzymuje brzmienie:
„29) przychody uzyskane z tytu∏u odszkodo-

wania wyp∏acanego stosownie do prze-
pisów o gospodarce nieruchomoÊciami
lub z tytu∏u odp∏atnego zbycia nierucho-
moÊci na cele uzasadniajàce jej wy-
w∏aszczenie oraz z tytu∏u sprzeda˝y nie-
ruchomoÊci w zwiàzku z realizacjà przez
nabywc´ prawa pierwokupu, stosownie
do przepisów o gospodarce nierucho-
moÊciami,”

— w pkt 30 wyrazy „odr´bnych przepisów o go-
spodarce gruntami i wyw∏aszczaniu nierucho-
moÊci” zast´puje si´ wyrazami „przepisów
o gospodarce nieruchomoÊciami”,

— pkt 32 otrzymuje brzmienie:

„32) przychody uzyskane ze sprzeda˝y nieru-
chomoÊci i praw majàtkowych okreÊlo-
nych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)—c):

a) w cz´Êci wydatkowanej na nabycie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
nie póêniej ni˝ w okresie dwóch lat od
dnia sprzeda˝y, budynku mieszkalne-
go lub jego cz´Êci, lokalu mieszkalne-
go stanowiàcego odr´bnà nierucho-
moÊç, spó∏dzielczego w∏asnoÊciowe-
go prawa do lokalu mieszkalnego,
gruntu albo prawa u˝ytkowania wie-
czystego gruntu pod budow´ budyn-
ku mieszkalnego, lub na nabycie pra-
wa do domu jednorodzinnego w spó∏-
dzielni mieszkaniowej oraz na budo-
w´, rozbudow´ albo remont lub mo-
dernizacj´ w∏asnego budynku miesz-
kalnego lub lokalu mieszkalnego,

b) w ca∏oÊci — je˝eli sprzeda˝ nastàpi∏a
w celu uzyskania, w zamian za te nieru-

chomoÊci lub prawa, spó∏dzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu albo bu-
dynku mieszkalnego lub jego cz´Êci,

c) w ca∏oÊci — je˝eli sprzeda˝ nastàpi∏a
w wykonaniu lub w zwiàzku z wielo-
stronnà umowà o zamianie tych bu-
dynków lub praw do lokali,

d) w ca∏oÊci — je˝eli ich nabycie nastà-
pi∏o w drodze spadku lub darowizny,

e) w cz´Êci wydatkowanej na sp∏at´ kre-
dytu lub po˝yczki zaciàgni´tych na
cele, o których mowa w lit. a), w ban-
ku lub w spó∏dzielczej kasie oszcz´d-
noÊciowo-kredytowej majàcych sie-
dzib´ na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, w tym równie˝ na sp∏at´ kre-
dytu lub po˝yczki zaciàgni´tych przed
dniem uzyskania tych przychodów,
nie wczeÊniej jednak ni˝ 24 miesiàce
przed tym dniem,”

— pkt 32a otrzymuje brzmienie:

„32a) przychody uzyskane z zamiany:

a) budynku mieszkalnego lub jego cz´-
Êci, udzia∏u w takim budynku, lokalu
mieszkalnego stanowiàcego odr´b-
nà nieruchomoÊç lub

b) spó∏dzielczego w∏asnoÊciowego
prawa do lokalu mieszkalnego, pra-
wa do domu jednorodzinnego
w spó∏dzielni mieszkaniowej, lub

c) gruntu albo prawa u˝ytkowania wie-
czystego gruntu, zwiàzanego z bu-
dynkiem lub lokalem wymienionym
w lit. a)

— je˝eli przedmiotem zamiany sà wy-
∏àcznie nieruchomoÊci i prawa wymie-
nione w lit. a)—c),”

— pkt 33 otrzymuje brzmienie:

„33) dochody osób fizycznych, o których mo-
wa w art. 3 ust. 1, uzyskane z tytu∏u dzia-
∏alnoÊci wykonywanej poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub ze êróde∏
przychodów znajdujàcych si´ poza tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej, je˝eli
umowa mi´dzynarodowa, której Rzecz-
pospolita Polska jest stronà, tak stano-
wi,”

— pkt 46 otrzymuje brzmienie:

„46) dochody otrzymane przez podatnika, je-
˝eli:

a) pochodzà od rzàdów paƒstw obcych,
organizacji mi´dzynarodowych lub
mi´dzynarodowych instytucji finan-
sowych ze Êrodków bezzwrotnej po-
mocy, w tym ze Êrodków programów
ramowych badaƒ, rozwoju technicz-
nego i prezentacji Unii Europejskiej
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i z programów NATO, przyznanych na
podstawie jednostronnej deklaracji
lub umów zawartych z tymi paƒstwa-
mi, organizacjami lub instytucjami
przez Rad´ Ministrów, w∏aÊciwego
ministra lub agencje rzàdowe, w tym
równie˝ w przypadkach, gdy przeka-
zanie tych Êrodków jest dokonywane
za poÊrednictwem podmiotu upowa˝-
nionego do rozdzielania Êrodków bez-
zwrotnej pomocy oraz

b) podatnik bezpoÊrednio realizuje cel
programu finansowanego z bezzwrot-
nej pomocy; zwolnienie nie ma zasto-
sowania do dochodów osób fizycz-
nych, którym podatnik bezpoÊrednio
realizujàcy cel programu zleca wyko-
nanie okreÊlonych czynnoÊci w zwiàz-
ku z realizowanym przez niego pro-
gramem,”

— skreÊla si´ pkt 47,

— po pkt 47a dodaje si´ pkt 47b i 47c w brzmie-
niu:

„47b) dotacje, w rozumieniu przepisów o fi-
nansach publicznych, otrzymane z bu-
d˝etu paƒstwa lub bud˝etów jednostek
samorzàdu terytorialnego,

47c) kwoty otrzymane od agencji rzàdo-
wych, je˝eli agencje te otrzyma∏y Êrod-
ki na ten cel z bud˝etu paƒstwa,”

— w pkt 49 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) Êwiadczenia finansowego na pokrycie
kosztów najmu lokalu mieszkalnego, do
wysokoÊci nieprzekraczajàcej trzykrotno-
Êci najni˝szego wynagrodzenia za prac´,
og∏aszanego na podstawie odr´bnych
przepisów, za grudzieƒ roku poprzedzajà-
cego rok podatkowy,”

— po pkt 49 dodaje si´ pkt 49a w brzmieniu:

„49a) ekwiwalent pieni´˝ny w zamian za re-
zygnacj´ z lokalu wyp∏acany na podsta-
wie przepisów o Biurze Ochrony Rzà-
du,”

— pkt 66 otrzymuje brzmienie:

„66) dochody osób fizycznych, o których mo-
wa w art. 3 ust. 1, uzyskane z tytu∏u dzia-
∏alnoÊci wykonywanej poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub ze êróde∏
przychodów po∏o˝onych w paƒstwie,
z którym Rzeczpospolita Polska nie za-
war∏a umowy o unikaniu podwójnego
opodatkowania dochodów, je˝eli zosta∏y
one opodatkowane w tym paƒstwie po-
datkiem tego samego rodzaju,”

— w pkt 67 skreÊla si´ wyrazy „okolicznoÊcio-
wych” i „okolicznoÊciowymi”,

— po pkt 68 dodaje si´ pkt 68a w brzmieniu:

„68a) wartoÊç nieodp∏atnych Êwiadczeƒ,
o których mowa w art. 20 ust. 1, otrzy-
manych od Êwiadczeniodawcy
w zwiàzku z jego promocjà lub reklamà
— je˝eli jednorazowa wartoÊç tych
Êwiadczeƒ nie przekracza 10% najni˝-
szego wynagrodzenia za prac´, og∏a-
szanego na podstawie odr´bnych prze-
pisów, za grudzieƒ roku poprzedzajàce-
go rok podatkowy; zwolnienie nie ma
zastosowania, je˝eli Êwiadczenie jest
dokonywane na rzecz pracownika
Êwiadczeniodawcy lub osoby pozosta-
jàcej ze Êwiadczeniodawcà w stosunku
cywilnoprawnym,”

— w pkt 77 po wyrazach „Stra˝y Granicznej” do-
daje si´ wyrazy „ , Biura Ochrony Rzàdu”,

— pkt 83 i 84 otrzymujà brzmienie:

„83) nale˝noÊci pieni´˝ne wyp∏acone poli-
cjantom, ˝o∏nierzom, celnikom i pracow-
nikom jednostek wojskowych i jednostek
policyjnych u˝ytych poza granicami paƒ-
stwa w celu udzia∏u w konflikcie zbroj-
nym lub dla wzmocnienia si∏ paƒstwa al-
bo paƒstw sojuszniczych, misji pokojo-
wej, akcji zapobie˝enia aktom terrory-
zmu lub ich skutkom, a tak˝e nale˝noÊci
pieni´˝ne wyp∏acone ˝o∏nierzom, celni-
kom, policjantom i pracownikom, pe∏nià-
cym funkcje obserwatorów w misjach
pokojowych organizacji mi´dzynarodo-
wych i si∏ wielonarodowych; zwolnienie
nie ma zastosowania do wynagrodzeƒ za
prac´ oraz uposa˝eƒ i innych nale˝noÊci
pieni´˝nych przys∏ugujàcych z tytu∏u pe∏-
nienia s∏u˝by na ostatnio zajmowanym
w kraju stanowisku s∏u˝bowym,

84) wartoÊç Êwiadczeƒ z tytu∏u uprawnieƒ
do ulgowych przejazdów Êrodkami pu-
blicznego transportu zbiorowego kolejo-
wego i autobusowego, wynikajàcych
z przepisów o uprawnieniach do ulgo-
wych przejazdów Êrodkami publicznego
transportu zbiorowego,”

— pkt 104 otrzymuje brzmienie:

„104) Êwiadczenia otrzymane na podstawie
art. 23 ust. 3 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, z 2000 r.
Nr 6, poz. 69, z 2001 r. Nr 94, poz. 1032
i Nr 138, poz. 1567 oraz z 2002 r. Nr 27,
poz. 266),”

— pkt 110 otrzymuje brzmienie:

„110) dodatek zagraniczny i wartoÊç innych
Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych cz∏onkowi
s∏u˝by zagranicznej wykonujàcemu
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obowiàzki s∏u˝bowe w placówce zagra-
nicznej oraz wartoÊç Êwiadczeƒ przy-
s∏ugujàcych pracownikom polskich
jednostek bud˝etowych majàcych sie-
dzib´ poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej, wynikajàcych z przepisów od-
r´bnych ustaw lub przepisów wyko-
nawczych wydanych na ich podstawie,
z wyjàtkiem wynagrodzeƒ za prac´,
ekwiwalentu pieni´˝nego za urlop wy-
poczynkowy oraz zasi∏ków chorobo-
wych i macierzyƒskich,”

— po pkt 110 dodaje si´ pkt 111 i 112 w brzmie-
niu:

„111) oprocentowanie otrzymane w zwiàzku
ze zwrotem nadp∏aconych zobowiàzaƒ
podatkowych i innych nale˝noÊci bu-
d˝etowych, a tak˝e oprocentowanie
zwrotu ró˝nicy podatku od towarów
i us∏ug, w rozumieniu odr´bnych prze-
pisów,

112) wartoÊç Êwiadczeƒ ponoszonych za
pracownika z tytu∏u:

a) zwrotu kosztów dojazdu do zak∏adu
pracy,

b) bezp∏atnego zakwaterowania — do
wysokoÊci nieprzekraczajàcej mie-
si´cznie kwoty trzykrotnoÊci najni˝-
szego wynagrodzenia za prac´,
og∏aszanego na podstawie odr´b-
nych przepisów, za grudzieƒ roku
poprzedzajàcego rok podatkowy

— je˝eli obowiàzek ponoszenia tych
Êwiadczeƒ przez pracodawc´ wynika
wprost z przepisów innych ustaw.”,

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

„2a. Przepis ust. 1 pkt 32 lit. e) nie ma zastoso-
wania do podatników, którzy odsetki od kre-
dytu lub po˝yczki odliczali lub odliczajà na
podstawie art. 26b.”,

c) po ust. 10 dodaje si´ ust. 11 i 12 w brzmieniu:

„11. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 12,
ma zastosowanie wy∏àcznie do posi∏ków:

1) spo˝ywanych przez pracowników, do
których obowiàzków nale˝y:

a) przygotowanie i wydanie tych posi∏-
ków,

b) nadzór nad przygotowaniem i wyda-
niem tych posi∏ków,

2) innych ni˝ wymienione w pkt 1, je˝eli ich
otrzymanie wynika z:

a) przepisów odr´bnych ustaw lub ak-
tów wykonawczych wydanych na
podstawie tych ustaw,

b) uk∏adów zbiorowych pracy lub regu-
laminów wynagradzania — do wyso-
koÊci nieprzekraczajàcej miesi´cznie
1/4 kwoty najni˝szego wynagrodzenia

za prac´, og∏aszanego na podstawie
odr´bnych przepisów, za grudzieƒ ro-
ku poprzedzajàcego rok podatkowy.

12. W przypadku otrzymywania przez pracow-
nika Êwiadczeƒ zwiàzanych z wy˝ywieniem
wymienionych w ust. 1 pkt 11, 12 i 12a, pra-
cownikom przys∏uguje zwolnienie tylko
z jednego tytu∏u.”;

15) w art. 22: 

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

„1g. W przypadku zbycia udzia∏ów (akcji) obj´-
tych w wyniku podzia∏u, o którym mowa
w art. 24 ust. 5 pkt 7, kosztem uzyskania
przychodu z odp∏atnego zbycia udzia∏ów
(akcji) w spó∏ce przejmujàcej lub nowo za-
wiàzanej jest ich wartoÊç nominalna ustalo-
na na dzieƒ zarejestrowania podwy˝szenia
kapita∏u zak∏adowego spó∏ki przejmujàcej
albo na dzieƒ zarejestrowania spó∏ek nowo
zawiàzanych.

1h. W przypadku umowy najmu lub dzier˝awy
rzeczy albo praw majàtkowych oraz umów
o podobnym charakterze, je˝eli wynajmujàcy
lub wydzier˝awiajàcy przeniós∏ na rzecz oso-
by trzeciej wierzytelnoÊci z tytu∏u op∏at wyni-
kajàcych z takich umów, a umowy te mi´dzy
stronami nie wygasajà, do kosztów uzyska-
nia przychodów wynajmujàcego lub wy-
dzier˝awiajàcego zalicza si´ zap∏acone oso-
bie trzeciej dyskonto lub wynagrodzenie.”,

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

„3a. Zasad´, o której mowa w ust. 3, stosuje si´
równie˝ w przypadku, gdy cz´Êç dochodów
z tego samego êród∏a przychodów podlega
opodatkowaniu, a cz´Êç jest wolna od opo-
datkowania.”,

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

„6a. W celu ustalenia wartoÊci zu˝ytych w poza-
rolniczej dzia∏alnoÊci gospodarczej lub
w dzia∏ach specjalnych produkcji rolnej su-
rowców i materia∏ów pochodzàcych z w∏a-
snej produkcji roÊlinnej lub zwierz´cej oraz
w∏asnej gospodarki leÊnej stosuje si´ odpo-
wiednio przepis art. 11 ust. 2.”,

d) w ust. 9:

— zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„Koszty uzyskania niektórych przychodów
okreÊla si´:”,

— w pkt 1—3 wyrazy „50%” zast´puje si´ wyra-
zami „— w wysokoÊci 50% uzyskanego przy-
chodu”,

— w pkt 4 wyrazy „20%” zast´puje si´ wyrazami
„— w wysokoÊci 20% uzyskanego przycho-
du”,

— dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu:

„5) z tytu∏ów okreÊlonych w art. 13 pkt 5, 7 i 9
— w wysokoÊci okreÊlonej w ust. 2.”,
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e) w ust. 10 po wyrazach „ust. 9” dodaje si´ wyra-
zy „pkt 1—4”,

f) po ust. 11 dodaje si´ ust. 11a w brzmieniu: 

„11a. Przepisy ust. 2a i 11 nie majà zastosowa-
nia do kosztów uzyskania przychodów ze
êróde∏ okreÊlonych w art. 13 pkt 5, 7 i 9.”,

g) po ust. 12 dodaje si´ ust. 13 w brzmieniu:

„13. Przepisów ust. 2a i 11 nie stosuje si´ w przy-
padku, gdy pracownik otrzymuje zwrot
kosztów, o których mowa w art. 21 ust. 1
pkt 112 lit. a).”;

16) w art. 22d w ust. 2 dodaje si´ zdanie drugie
w brzmieniu: 

„Póêniejszy termin wprowadzenia uznaje si´ za
ujawnienie Êrodka trwa∏ego, o którym mowa
w art. 22h ust. 1 pkt 4.”;

17) w art. 22g:

a) ust. 12 otrzymuje brzmienie: 

„12. W razie zmiany formy prawnej, a tak˝e po-
∏àczenia albo podzia∏u podmiotów dokony-
wanych na podstawie odr´bnych przepi-
sów — wartoÊç poczàtkowà Êrodków trwa-
∏ych oraz wartoÊci niematerialnych i praw-
nych ustala si´ w wysokoÊci wartoÊci po-
czàtkowej okreÊlonej w ewidencji (wykazie)
podmiotu o zmienionej formie prawnej, po-
dzielonego albo po∏àczonego.”,

b) w ust. 13:

— w pkt 1 wyraz „przedsi´biorc´” zast´puje si´
wyrazem „podmiot”,

— w pkt 2 wyraz „przedsi´biorców” zast´puje
si´ wyrazem „podmiotów”,

c) ust. 17 otrzymuje brzmienie:

„17. Je˝eli Êrodki trwa∏e uleg∏y ulepszeniu w wy-
niku przebudowy, rozbudowy, rekonstruk-
cji, adaptacji lub modernizacji, wartoÊç po-
czàtkowà tych Êrodków, ustalonà zgodnie
z ust. 1, 3—9 i 11—15, powi´ksza si´ o su-
m´ wydatków na ich ulepszenie, w tym tak-
˝e o wydatki na nabycie cz´Êci sk∏adowych
lub peryferyjnych, których jednostkowa ce-
na nabycia przekracza 3 500 z∏. Ârodki trwa-
∏e uwa˝a si´ za ulepszone, gdy suma wydat-
ków poniesionych na ich przebudow´, roz-
budow´, rekonstrukcj´, adaptacj´ lub mo-
dernizacj´ w danym roku podatkowym
przekracza 3 500 z∏ i wydatki te powodujà
wzrost 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 produktów uzyskiwanych za po-
mocà ulepszonych Êrodków trwa∏ych
i kosztami ich eksploatacji.”,

d) skreÊla si´ ust. 19,

e) dodaje si´ ust. 20—22 w brzmieniu:

„20. W razie trwa∏ego od∏àczenia od danego
Êrodka trwa∏ego cz´Êci sk∏adowej lub pery-
feryjnej wartoÊç poczàtkowà tego Êrodka
zmniejsza si´, od nast´pnego miesiàca po
od∏àczeniu, o ró˝nic´ mi´dzy cenà nabycia
(kosztem wytworzenia) od∏àczonej cz´Êci
a przypadajàcà na nià, w okresie po∏àcze-
nia, sumà odpisów amortyzacyjnych obli-
czonà przy zastosowaniu metody amorty-
zacji i stawki amortyzacyjnej stosowanej
przy obliczaniu odpisów amortyzacyjnych
tego Êrodka trwa∏ego.

21. Je˝eli od∏àczona cz´Êç zostanie nast´pnie
przy∏àczona do innego Êrodka trwa∏ego,
w miesiàcu po∏àczenia zwi´ksza si´ wartoÊç
poczàtkowà tego innego Êrodka o ró˝nic´,
o której mowa w ust. 20.

22. Przepis ust. 12 ma zastosowanie, je˝eli z od-
r´bnych przepisów wynika, ˝e podmiot po-
wsta∏y w wyniku zmiany formy prawnej,
podzia∏u albo po∏àczenia lub podmiot ist-
niejàcy, do którego przeniesiono w wyniku
wydzielenia cz´Êç majàtku podmiotu dzie-
lonego, wst´puje we wszelkie prawa i obo-
wiàzki podmiotu o zmienionej formie praw-
nej, po∏àczonego albo podzielonego.”;

18) w art. 22h:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) od wartoÊci poczàtkowej Êrodków trwa∏ych
lub wartoÊci niematerialnych i prawnych,
z zastrze˝eniem art. 22k, poczàwszy od
pierwszego miesiàca nast´pujàcego po mie-
siàcu, w którym ten Êrodek lub wartoÊç
wprowadzono do ewidencji (wykazu), z za-
strze˝eniem art. 22e, do koƒca tego miesià-
ca, w którym nast´puje zrównanie sumy od-
pisów amortyzacyjnych z ich wartoÊcià po-
czàtkowà lub w którym postawiono je w stan
likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedo-
bór; suma odpisów amortyzacyjnych obej-
muje równie˝ odpisy, których, zgodnie
z art. 23 ust. 1, nie uwa˝a si´ za koszty uzy-
skania przychodów,”

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Podmioty powsta∏e w wyniku zmiany formy
prawnej, podzia∏u albo po∏àczenia podmio-
tów, o których mowa w art. 22g ust. 12 lub
13, dokonujà odpisów amortyzacyjnych
z uwzgl´dnieniem dotychczasowej wysoko-
Êci odpisów oraz kontynuujà metod´ amor-
tyzacji przyj´tà przez podmiot o zmienionej
formie prawnej, podzielony albo po∏àczony,
z uwzgl´dnieniem art. 22i ust. 2—7.”,

c) po ust. 3 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Podatnicy mogà dokonywaç odpisów amor-
tyzacyjnych w równych ratach co miesiàc al-
bo w równych ratach co kwarta∏, albo jedno-
razowo na koniec roku podatkowego,
z uwzgl´dnieniem art. 22i. Suma odpisów
amortyzacyjnych od Êrodków trwa∏ych oraz
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wartoÊci niematerialnych i prawnych doko-
nanych w pierwszym roku podatkowym,
w którym Êrodki te zosta∏y wprowadzone do
ewidencji, nie mo˝e przekroczyç wartoÊci
tych odpisów przypadajàcych za okres od
wprowadzenia ich do ewidencji (wykazu) do
koƒca tego roku podatkowego.”;

19) w art. 22i ust. 4 i 5 otrzymujà brzmienie:

„4. Podatnicy mogà podwy˝szaç stawki dla Êrod-
ków trwa∏ych wymienionych w ust. 2 pkt 3
bàdê rezygnowaç z ich stosowania poczàw-
szy od miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu,
w którym Êrodki te zosta∏y wprowadzone do
ewidencji, albo od pierwszego miesiàca ka˝-
dego nast´pnego roku podatkowego.

5. Podatnicy mogà obni˝aç podane w Wykazie
stawek amortyzacyjnych stawki dla poszcze-
gólnych Êrodków trwa∏ych. Zmiany stawki
dokonuje si´ poczàwszy od miesiàca, w któ-
rym Êrodki te zosta∏y wprowadzone do ewi-
dencji, albo od pierwszego miesiàca ka˝de-
go nast´pnego roku podatkowego.”;

20) w art. 22j:

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dla budynków (lokali) i budowli — 10 lat,
z wyjàtkiem budynków wymienionych w ro-
dzajach 103 i 109 Klasyfikacji, trwale zwiàza-
nych z gruntem, kiosków towarowych o ku-
baturze poni˝ej 500 m3, domków kempingo-
wych oraz budynków zast´pczych, dla któ-
rych okres ten nie mo˝e byç krótszy ni˝
36 miesi´cy.”,

b) skreÊla si´ ust. 5;

21) w art. 22k po ust. 3 dodaje si´ ust. 4—6 w brzmie-
niu:

„4. Odpisów amortyzacyjnych mo˝na dokonywaç
od wartoÊci poczàtkowej fabrycznie nowych
Êrodków trwa∏ych, zaliczonych do grup 3—6
Klasyfikacji, w pierwszym roku podatkowym,
w którym Êrodki te zosta∏y wprowadzone do
ewidencji, w wysokoÊci 30% tej wartoÊci.

5. Je˝eli wysokoÊç odpisów ustalonych zgodnie
z ust. 4 by∏aby ni˝sza od odpisów obliczonych
zgodnie z ust. 1, wówczas podatnicy mogà do-
konywaç odpisów przy zastosowaniu stawki
z Wykazu stawek amortyzacyjnych podwy˝szo-
nej o wspó∏czynnik nie wy˝szy ni˝ 3,0. W tym
wypadku rocznà kwot´ amortyzacji ustala si´
w proporcji do liczby pe∏nych miesi´cy pozo-
sta∏ych do koƒca roku, od momentu wprowa-
dzenia Êrodków do ewidencji.

6. Podatnicy mogà dokonywaç odpisów amorty-
zacyjnych, o których mowa w ust. 4 i 5, jedno-
razowo, nie wczeÊniej ni˝ w miesiàcu, w którym
Êrodki trwa∏e zosta∏y wprowadzone do ewi-
dencji, lub stosowaç zasady okreÊlone
w art. 22h ust. 4. W nast´pnym roku podatko-
wym podatnicy dokonujà odpisów amortyza-

cyjnych od wartoÊci poczàtkowej zgodnie
z ust. 1 lub art. 22i.”;

22) w art. 22n w ust. 4 dodaje si´ zdanie drugie
w brzmieniu:

„Póêniejszy termin wprowadzenia uznaje si´ za
ujawnienie Êrodka trwa∏ego, o którym mowa
w art. 22h ust. 1 pkt 4.”;

23) w art. 23 w ust. 1:

a) po pkt 16 dodaje si´ pkt 16a w brzmieniu:
„16a) dodatkowej op∏aty produktowej, o której

mowa w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 11 ma-
ja 2001 r. o obowiàzkach przedsi´biorców
w zakresie gospodarowania niektórymi
odpadami oraz o op∏acie produktowej
i op∏acie depozytowej (Dz. U. Nr 63,
poz. 639 i z 2002 r. Nr 113, poz. 984), z tym
˝e kosztem uzyskania przychodów jest po-
niesiona op∏ata produktowa, o której mo-
wa w art. 12 ust. 2 tej ustawy,”

b) pkt 21 i 22 otrzymujà brzmienie:
„21) odpisów aktualizujàcych, z tym ˝e kosztem

uzyskania przychodów sà odpisy aktualizu-
jàce wartoÊç nale˝noÊci, okreÊlone w usta-
wie o rachunkowoÊci, od tej cz´Êci nale˝no-
Êci, która by∏a uprzednio zaliczona na pod-
stawie art. 14 do przychodów nale˝nych,
a ich nieÊciàgalnoÊç zosta∏a uprawdopo-
dobniona na podstawie ust. 3, 

22) rezerw, je˝eli obowiàzek ich tworzenia
w ci´˝ar kosztów nie wynika z odr´bnych
ustaw; nie sà jednak kosztem uzyskania
przychodów rezerwy utworzone zgodnie
z ustawà o rachunkowoÊci,”

c) w pkt 26 wyrazy „przewidzianym w odr´bnych
przepisach o gospodarce gruntami” zast´puje
si´ wyrazami „wynikajàcym z przepisów o go-
spodarce nieruchomoÊciami”,

d) pkt 30 otrzymuje brzmienie:
„30) sk∏adek na rzecz organizacji, do których

przynale˝noÊç podatnika nie jest obowiàz-
kowa, z wyjàtkiem: 
a) wp∏at podatników prowadzàcych dzia-

∏alnoÊç gospodarczà w dziedzinie tury-
styki, wypoczynku, sportu i rekreacji na
rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej,

b) sk∏adek na rzecz organizacji zrzeszajà-
cych przedsi´biorców i pracodawców,
dzia∏ajàcych na podstawie odr´bnych
ustaw — do wysokoÊci ∏àcznie nieprze-
kraczajàcej w roku podatkowym kwoty
odpowiadajàcej 0,15% kwoty wynagro-
dzeƒ wyp∏aconych w poprzednim roku
podatkowym, stanowiàcych podstaw´
wymiaru sk∏adek na ubezpieczenie spo-
∏eczne; je˝eli przedsi´biorca nie wyp∏a-
ca∏ tych wynagrodzeƒ, kwota sk∏adek za-
liczana do kosztów uzyskania przycho-
dów w roku podatkowym nie mo˝e prze-
kroczyç kwoty odpowiadajàcej kwocie
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15% najni˝szego wynagrodzenia za pra-
c´, og∏aszanego na podstawie odr´b-
nych przepisów, za grudzieƒ roku po-
przedzajàcego rok podatkowy,”

e) w pkt 36 w lit. a) skreÊla si´ wyrazy „lub w pe∏-
nej wysokoÊci, je˝eli podró˝ s∏u˝bowa pracowni-
ka nie jest udokumentowana delegacjà s∏u˝bo-
wà”,

f) w pkt 38a po wyrazach „art. 22g ust. 3” dodaje
si´ wyrazy „i 4”,

g) pkt 56 otrzymuje brzmienie:

„56) wydatków i kosztów bezpoÊrednio sfinan-
sowanych z dochodów (przychodów),
o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46,
47a—47c i 48,”;

24) w art. 24:

a) w ust. 3 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie:

„Nie ustala si´ dochodu na dzieƒ likwidacji, je-
˝eli:

1) w wyniku zmiany formy prawnej lub po∏àcze-
nia przedsi´biorstw sk∏adniki majàtku obj´te
remanentem zosta∏y wniesione w formie
wk∏adu lub aportu do nowo powsta∏ego lub
istniejàcego przedsi´biorcy,

2) nastàpi∏a ca∏kowita lub cz´Êciowa zmiana
bran˝y,

3) osoba fizyczna wnios∏a w formie wk∏adu lub
aportu do spó∏ki cywilnej albo spó∏ki handlo-
wej sk∏adniki majàtku obj´te remanentem,

4) nastàpi∏o przekszta∏cenie spó∏ki cywilnej
w spó∏k´ handlowà lub osobowej spó∏ki han-
dlowej w innà osobowà spó∏k´ handlowà al-
bo w kapita∏owà spó∏k´ handlowà.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Dochodem (przychodem) z udzia∏u w zy-
skach osób prawnych jest dochód (przy-
chód) faktycznie uzyskany z tego udzia∏u,
w tym tak˝e:

1) dochód z umorzenia udzia∏ów (akcji), 

2) dochód uzyskany z odp∏atnego zbycia
udzia∏ów (akcji) na rzecz spó∏ki w celu
umorzenia tych udzia∏ów (akcji),

3) wartoÊç majàtku otrzymanego w zwiàzku
z likwidacjà osoby prawnej, 

4) dochód przeznaczony na podwy˝szenie
kapita∏u zak∏adowego, a w spó∏dzielniach
— dochód przeznaczony na podwy˝szenie
funduszu udzia∏owego oraz dochód sta-
nowiàcy równowartoÊç kwot przekaza-
nych na ten kapita∏ (fundusz) z innych ka-
pita∏ów (funduszy) osoby prawnej,

5) dywidendy z akcji z∏o˝onych przez cz∏on-
ków pracowniczych funduszy emerytal-
nych na rachunkach iloÊciowych,

6) w przypadku po∏àczenia lub podzia∏u spó∏-
ek — dop∏aty w gotówce otrzymane przez

udzia∏owców (akcjonariuszy) spó∏ki przej-
mowanej, spó∏ek ∏àczonych lub dzielo-
nych,

7) w przypadku podzia∏u spó∏ek, je˝eli majà-
tek przejmowany na skutek podzia∏u,
a przy podziale przez wydzielenie tak˝e
majàtek pozostajàcy w spó∏ce, nie stano-
wi zorganizowanej cz´Êci przedsi´bior-
stwa — ustalona na dzieƒ podzia∏u nad-
wy˝ka nominalnej wartoÊci udzia∏ów (ak-
cji) przydzielonych w spó∏ce przejmujàcej
lub nowo zawiàzanej nad kosztami naby-
cia lub obj´cia udzia∏ów (akcji) w spó∏ce
dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 22
ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38; je˝eli po-
dzia∏ spó∏ki nast´puje przez wydzielenie,
kosztem uzyskania przychodów jest war-
toÊç lub kwota wydatków poniesionych
przez udzia∏owca (akcjonariusza) na obj´-
cie lub nabycie udzia∏ów (akcji) w spó∏ce
dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w ja-
kiej pozostaje u tego udzia∏owca wartoÊç
nominalna unicestwianych udzia∏ów (ak-
cji) w spó∏ce dzielonej do wartoÊci nomi-
nalnej udzia∏ów (akcji) przed podzia∏em.”,

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

„5b. Przepisów ust. 5 pkt 1 i 2 oraz art. 21 ust. 1
pkt 50 lit. b) nie stosuje si´ w przypadku
umorzenia udzia∏ów (akcji) obj´tych za
wk∏ad niepieni´˝ny w postaci przedsi´bior-
stwa lub jego zorganizowanej cz´Êci.

5c. Dochodem z umorzenia udzia∏ów (akcji) ob-
j´tych w zamian za przedsi´biorstwo lub je-
go zorganizowanà cz´Êç jest nadwy˝ka wy-
nagrodzenia otrzymanego w zwiàzku
z umorzeniem nad wartoÊcià tego przedsi´-
biorstwa lub jego zorganizowanej cz´Êci,
wynikajàcà z ksiàg przedsi´biorstwa okre-
Êlonà na dzieƒ obj´cia tych udzia∏ów (akcji),
nie wy˝szà jednak ni˝ ich wartoÊç nominal-
na z dnia obj´cia. Dochód ten jest opodat-
kowany zgodnie z art. 27 ust. 1.”,

d) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. W przypadku po∏àczenia lub podzia∏u spó∏ek
kapita∏owych, z zastrze˝eniem ust. 5 pkt 7,
dochód (przychód) udzia∏owca (akcjonariu-
sza) spó∏ki przejmowanej lub dzielonej, sta-
nowiàcy nadwy˝k´ pomi´dzy wartoÊcià no-
minalnà udzia∏ów (akcji) przydzielonych
przez spó∏k´ przejmujàcà lub nowo zawiàza-
nà a wydatkami na nabycie (obj´cie) udzia-
∏ów (akcji) w spó∏ce przejmowanej lub dzie-
lonej nie podlega opodatkowaniu w momen-
cie po∏àczenia lub podzia∏u spó∏ek; przy usta-
laniu dochodu z odp∏atnego zbycia udzia∏ów
(akcji) spó∏ki przejmujàcej lub nowo zawiàza-
nej udzia∏owiec (akcjonariusz) ustala koszt
uzyskania przychodów na podstawie:

1) art. 22 ust. 1f — je˝eli udzia∏y (akcje)
w spó∏ce przejmowanej lub dzielonej zo-
sta∏y obj´te w zamian za wk∏ad niepie-
ni´˝ny,
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2) art. 23 ust. 1 pkt 38 — je˝eli udzia∏y (akcje)
w spó∏ce przejmowanej lub dzielonej zo-
sta∏y nabyte albo obj´te za wk∏ad pieni´˝-
ny,

3) wysokoÊci wydatków na nabycie lub ob-
j´cie udzia∏ów (akcji) w spó∏ce dzielonej,
ustalonych zgodnie z pkt 1 lub pkt 2, w ta-
kiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego
udzia∏owca (akcjonariusza) wartoÊç no-
minalna unicestwianych udzia∏ów (akcji)
w spó∏ce dzielonej do wartoÊci nominal-
nej udzia∏ów (akcji) przed podzia∏em; po-
zosta∏a cz´Êç kwoty tych wydatków sta-
nowi koszt uzyskania przychodów z od-
p∏atnego zbycia udzia∏ów (akcji) spó∏ek
podzielonych przez wydzielenie.”,

e) skreÊla si´ ust. 9,

f)  w ust. 11 wyrazy „walnego zgromadzenia akcjo-
nariuszy spó∏ki” zast´puje si´ wyrazami „walne-
go zgromadzenia”;

25) w art. 24b w ust. 2 i 3 po wyrazach „art. 3” dodaje
si´ wyrazy „ust. 1 i 3”;

26) w art. 26 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „art. 21 i 52” za-
st´puje si´ wyrazami „art. 21, 52 i 52a oraz sk∏adek,
których podstaw´ wymiaru stanowi dochód, od
którego na podstawie przepisów Ordynacji podat-
kowej zaniechano poboru podatku”;

27) w art. 26b:

a) w ust. 1 w zdaniu wst´pnym po wyrazach
„udzielonego podatnikowi” dodaje si´ wyrazy 
„ , o którym mowa w art. 3 ust. 1,”

b) w ust. 4 w pkt 2 po wyrazach „ust. 2” dodaje si´
wyrazy „lub 2a”;

28) w art. 27: 

a) w ust. 8 w zdaniu wst´pnym po wyrazach „rów-
nie˝ dochody” dodaje si´ wyrazy „z tytu∏u dzia-
∏alnoÊci wykonywanej poza terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej lub”,

b) w ust. 9 po wyrazach „art. 3” dodaje si´ wyrazy
„ust. 1”, a po wyrazach „równie˝ dochody” do-
daje si´ wyrazy „z tytu∏u dzia∏alnoÊci wykony-
wanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
lub”;

29) w art. 27a:

a) w ust. 2 po wyrazach „rok podatkowy” dodaje
si´ wyrazy „ , z zastrze˝eniem ust. 2a”,

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

„2a. W kolejnych nast´pujàcych po sobie latach
podatkowych podstawa, o której mowa
w ust. 2, nie mo˝e ulec zmniejszeniu. W tym
celu dla ustalania tej podstawy przyjmuje
si´ najwy˝szy w okresie obowiàzywania
ustawy wskaênik przeliczeniowy 1 m2 po-
wierzchni u˝ytkowej budynku mieszkalne-
go, ustalonego do celów obliczania premii

gwarancyjnej od wk∏adów na oszcz´dno-
Êciowych ksià˝eczkach mieszkaniowych za
III kwarta∏.”,

c) w ust. 3 w pkt 2:

— w lit. a) po wyrazach „w ust. 2,” dodaje si´
wyrazy „z zastrze˝eniem ust. 2a,”

— w lit. b) po wyrazach „w ust. 2,” dodaje si´
wyrazy „z zastrze˝eniem ust. 2a,”

d) w ust. 4 po wyrazach „ust. 2” dodaje si´ wyrazy
„ , z zastrze˝eniem ust. 2a”,

e) w ust. 5 po wyrazach „ust. 2,” dodaje si´ wyra-
zy „z zastrze˝eniem ust. 2a,”

f) w ust. 16 po wyrazach „w ust. 2” dodaje si´ wy-
razy „ , z zastrze˝eniem ust. 2a”;

30) w art. 27b w ust. 1 wyrazy „art. 21 i 52” zast´puje
si´ wyrazami „art. 21, 52 i 52a oraz sk∏adek, których
podstaw´ wymiaru stanowi dochód, od którego na
podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zanie-
chano poboru podatku”;

31) w art. 27c:

a) w ust. 2 wyrazy „w celu nauki zawodu” zast´pu-
je si´ wyrazami „w celu przygotowania zawodo-
wego”,

b) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Ulga uczniowska przys∏uguje, je˝eli zatrud-
nienie pracownika trwa∏o przez ca∏y okres
szkolenia wynikajàcy z umowy o prac´
w celu przygotowania zawodowego.”,

c) w ust. 13 wyrazy „uczniów szkó∏ zasadniczych,
techników, liceów zawodowych i policealnych
szkó∏ zawodowych” zast´puje si´ wyrazami
„uczniów szkó∏ ponadgimnazjalnych prowadzà-
cych kszta∏cenie zawodowe oraz dotychczaso-
wych szkó∏ ponadpodstawowych prowadzàcych
kszta∏cenie zawodowe”;

32) w art. 28:

a) ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Przychodu z odp∏atnego zbycia nieruchomo-
Êci i praw majàtkowych okreÊlonych
w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)—c) nie ∏àczy si´
z przychodami (dochodami) z innych êróde∏.

2. Podatek od przychodu, o którym mowa
w ust. 1, ustala si´ w formie rycza∏tu w wy-
sokoÊci 10% uzyskanego przychodu. Poda-
tek ten jest p∏atny bez wezwania w terminie
14 dni od dnia dokonania odp∏atnego zbycia
na rachunek urz´du skarbowego w∏aÊciwe-
go wed∏ug miejsca zamieszkania podatni-
ka.”,

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

„2a. Zasada, o której mowa w ust. 2 zdanie dru-
gie, nie ma zastosowania do podatników
dokonujàcych sprzeda˝y nieruchomoÊci
i praw majàtkowych okreÊlonych w art. 10
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ust. 1 pkt 8 lit. a)—c), którzy w terminie
14 dni od dnia dokonania tej sprzeda˝y z∏o-
˝à oÊwiadczenie, ˝e przychód uzyskany ze
sprzeda˝y przeznaczà na cele okreÊlone
w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e).”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Je˝eli nie zostanà spe∏nione warunki, o któ-
rych mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub
lit. e), podatek jest p∏atny najpóêniej nast´p-
nego dnia po up∏ywie terminów okreÊlonych
w tym przepisie wraz z odsetkami naliczany-
mi:

1) od terminu p∏atnoÊci okreÊlonego w ust. 2
do dnia, w którym up∏yn´∏y dwa lata, li-
czàc od dnia sprzeda˝y — w wysokoÊci po-
∏owy odsetek za zw∏ok´ pobieranych od
zaleg∏oÊci podatkowych,

2) poczàwszy od nast´pnego dnia po up∏y-
wie dwóch lat, liczàc od dnia sprzeda˝y, a˝
do dnia zap∏aty — w pe∏nej wysokoÊci od-
setek za zw∏ok´ pobieranych od zaleg∏oÊci
podatkowych.”;

33) w art. 29 w ust. 1:

a) w zdaniu wst´pnym wyrazy „art. 4” zast´puje
si´ wyrazami „art. 3 ust. 2a”,

b) w pkt 4 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i doda-
je si´ pkt 5 w brzmieniu:

„5) z tytu∏u innych ni˝ wymienione w pkt 1 i 2
Êwiadczeƒ o charakterze niematerialnym,
w szczególnoÊci z tytu∏u Êwiadczeƒ dorad-
czych, badania rynku, zarzàdzania i kontroli,
gwarancji i por´czeƒ — pobiera si´ podatek
w formie rycza∏tu w wysokoÊci 20% przycho-
du”;

34) w art. 30: 

a) w ust. 1 w pkt 1a po wyrazach „osób prawnych”
dodaje si´ wyrazy „ , z zastrze˝eniem art. 44
ust. 8 pkt 3”,

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

„1d. Zasad´ okreÊlonà w ust. 1c stosuje si´ od-
powiednio do ustalania dyskonta od papie-
rów wartoÊciowych.”;

35) w art. 34 w ust. 8 skreÊla si´ wyrazy „ , wed∏ug za-
sad okreÊlonych w ust. 7”;

36) w art. 35 w ust. 10 wyrazy „do dnia 15 marca” za-
st´puje si´ wyrazami „do dnia 31 stycznia”;

37) w art. 38: 

a) w ust. 1 wyrazy „w∏aÊciwego wed∏ug siedziby
p∏atnika, a w przypadku braku siedziby wed∏ug
miejsca zamieszkania p∏atnika” zast´puje si´
wyrazami „w∏aÊciwego wed∏ug miejsca za-
mieszkania p∏atnika, a je˝eli p∏atnik nie jest oso-
bà fizycznà, wed∏ug siedziby bàdê miejsca pro-
wadzenia dzia∏alnoÊci, gdy p∏atnik nie posiada
siedziby”,

b) w ust. 5 wyrazy „art. 4” zast´puje si´ wyrazami
„art. 3 ust. 2a”;

38) w art. 39 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W terminie do dnia 31 stycznia roku nast´pujà-
cego po roku podatkowym p∏atnicy, o których
mowa w art. 31 i 33—35, w przypadku gdy nie
dokonujà rocznego obliczenia podatku, sà obo-
wiàzani przekazaç podatnikowi i 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 ubez-
pieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe,
o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b),
sk∏adki na ubezpieczenie zdrowotne pobranej
w roku podatkowym przez p∏atnika i sk∏adki na
ubezpieczenie zdrowotne odliczonej, z zastrze-
˝eniem art. 27b ust. 1 pkt 2 i ust. 2, a tak˝e na-
le˝nego i pobranego podatku, sporzàdzone we-
d∏ug ustalonego wzoru. W przypadku podatni-
ka, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, informacje,
o których mowa w zdaniu pierwszym, p∏atnicy
przekazujà do urz´du skarbowego w∏aÊciwego
w sprawach opodatkowania osób zagranicz-
nych.”;

39) w art. 40 po wyrazach „art. 44” dodaje si´ wyrazy
„ust. 3a”;

40) w art. 41: 

a) w ust. 1 po wyrazach „art. 3” dodaje si´ wyrazy
„ust. 1 i 3”, a wyrazy „art. 13 pkt 2 i 5—9, z praw
autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu od-
r´bnych przepisów oraz z praw do projektów
wynalazczych, topografii i uk∏adów scalonych,
znaków towarowych i wzorów zdobniczych,
w tym równie˝ z tytu∏u zakupu tych praw” zast´-
puje si´ wyrazami „art. 13 pkt 2 i 5—9 oraz
art. 18”,

b) w ust. 4:

— w pkt 1 wyrazy „art. 4” zast´puje si´ wyraza-
mi „art. 3 ust. 2a”,

— w pkt 2 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i do-
daje wyrazy „z zastrze˝eniem ust. 4c.”,

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

„4c. Spó∏ka przejmujàca lub nowo zawiàzana
jest obowiàzana, jako p∏atnik, od dochodu,
o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 7, pobie-
raç zrycza∏towany podatek dochodowy,
o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1a.”,

d) po ust. 7 dodaje si´ ust. 8 w brzmieniu:

„8. Podatnik uzyskujàcy dochód, o którym mo-
wa w art. 24 ust. 5 pkt 7, jest obowiàzany
wp∏aciç p∏atnikowi kwot´ nale˝nego zrycza∏-
towanego podatku dochodowego przed ter-
minem okreÊlonym w art. 42 ust. 1 pkt 2.”;

41) w art. 42: 

a) w ust. 1 w pkt 2 w lit. b) wyrazy „art. 4” zast´pu-
je si´ wyrazami „art. 3 ust. 2a”,
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b) w ust. 2: 

— w pkt 1 wyrazy „art. 4” zast´puje si´ wyraza-
mi „art. 3 ust. 2a”,

— w pkt 2 skreÊla si´ wyrazy „pkt 2”,

c) w ust. 3 wyrazy „do dnia 15 marca” zast´puje si´
wyrazami „do dnia 31 stycznia”;

42) w art. 42a wyrazy „art. 21 i 52” zast´puje si´ wyra-
zami „art. 21, 52 i 52a oraz dochodów, od których
na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej za-
niechano poboru podatku”, a wyrazy „15 marca”
zast´puje si´ wyrazami „31 stycznia”;

43) w art. 44:

a) ust. 6b—6d otrzymujà brzmienie:

„6b. Podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1,
mogà, bez obowiàzku sk∏adania deklaracji
miesi´cznych, wp∏acaç zaliczki miesi´czne
w danym roku podatkowym w uproszczo-
nej formie w wysokoÊci 1/12 kwoty obliczo-
nej przy zastosowaniu skali podatkowej,
okreÊlonej w art. 27, od dochodu z pozarol-
niczej dzia∏alnoÊci gospodarczej wykazane-
go w zeznaniu o wysokoÊci osiàgni´tego
dochodu (poniesionej straty), o którym mo-
wa w art. 45 ust. 1, z∏o˝onym:

1) w roku podatkowym poprzedzajàcym
dany rok podatkowy albo

2) w roku podatkowym poprzedzajàcym
dany rok podatkowy o dwa lata — je˝eli
w zeznaniu, o którym mowa w pkt 1, po-
datnicy nie wykazali dochodu z pozarol-
niczej dzia∏alnoÊci gospodarczej albo
wykazali dochód w wysokoÊci niepowo-
dujàcej powstania obowiàzku podatko-
wego; je˝eli równie˝ w tym zeznaniu po-
datnicy nie wykazali dochodu z pozarol-
niczej dzia∏alnoÊci gospodarczej albo
wykazali dochód z tego êród∏a w wyso-
koÊci niepowodujàcej powstania obo-
wiàzku podatkowego, nie sà mo˝liwe
wp∏aty zaliczek w uproszczonej formie.

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

1) do dnia 20 lutego roku podatkowego,
w którym po raz pierwszy wybrali
uproszczonà form´ wp∏acania zaliczek,
zawiadomiç w formie pisemnej w∏aÊciwy
urzàd skarbowy o wyborze tej formy, 

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

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

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

6d. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 6c
pkt 1, dotyczy równie˝ lat nast´pnych, chy-
ba ˝e podatnik, w terminie do dnia 20 lute-
go roku podatkowego, zawiadomi w formie

pisemnej w∏aÊciwy urzàd skarbowy o rezy-
gnacji z uproszczonej formy wp∏acania zali-
czek.”,

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

„6e. Przepisy ust. 6b, 6c i 6d nie majà zastosowa-
nia do podatników, którzy po raz pierwszy
podj´li dzia∏alnoÊç w roku podatkowym al-
bo w roku poprzedzajàcym rok podatkowy.

6f. Je˝eli podatnik z∏o˝y korekt´ zeznania,
o którym mowa w art. 45 ust. 1, powodujà-
cà zmian´ wysokoÊci podstawy obliczenia
miesi´cznych zaliczek p∏aconych w uprosz-
czonej formie, kwota tych zaliczek:

1) ulega zwi´kszeniu lub zmniejszeniu, od-
powiednio do zmiany wysokoÊci podsta-
wy ich obliczenia — je˝eli zeznanie kory-
gujàce zosta∏o z∏o˝one w urz´dzie skar-
bowym do koƒca roku poprzedzajàcego
rok, w którym zaliczki sà p∏acone
w uproszczonej formie,

2) ulega zwi´kszeniu lub zmniejszeniu po-
czàwszy od miesiàca nast´pujàcego po
miesiàcu, w którym zosta∏a z∏o˝ona ko-
rekta, odpowiednio do zmiany wysoko-
Êci podstawy ich obliczenia — je˝eli ze-
znanie korygujàce zosta∏o z∏o˝one w ro-
ku, w którym zaliczki sà p∏acone
w uproszczonej formie,

3) nie zmienia si´ — je˝eli zeznanie korygu-
jàce zosta∏o z∏o˝one w terminie póêniej-
szym ni˝ wymieniony w pkt 1 i 2.

6g. W przypadku gdy w∏aÊciwy organ podatko-
wy stwierdzi innà wysokoÊç dochodu z po-
zarolniczej dzia∏alnoÊci gospodarczej ni˝
wysokoÊç dochodu z tej dzia∏alnoÊci wyka-
zana w zeznaniu, o którym mowa w art. 45
ust. 1, albo w zeznaniu korygujàcym, prze-
pisy ust. 6f stosuje si´ odpowiednio.”,

c) w ust. 8 po pkt 2 dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:

„3) z umorzenia udzia∏ów (akcji) obj´tych w za-
mian za przedsi´biorstwo lub jego zorgani-
zowanà cz´Êç”;

44) w art. 45 w ust. 7 wyrazy „art. 4” zast´puje si´ wy-
razami „art. 3 ust. 2a”;

45) w art. 45b w pkt 1 wyrazy „i 6a, ust. 6c pkt 4 i ust. 8”
zast´puje si´ wyrazami „ , 6a i ust. 8”;

46) w art. 52a:

a) w ust. 1 w pkt 3 wyrazy „z funduszem inwesty-
cyjnym” zast´puje si´ wyrazami „z funduszem
kapita∏owym”,

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

„7. Przepisu ust. 5 pkt 1 nie stosuje si´, je˝eli roz-
wiàzanie umowy nastàpi∏o z przyczyn nieza-
le˝nych od podatnika, w tym w szczególno-
Êci w zwiàzku z likwidacjà albo upad∏oÊcià
banku lub wystàpieniem zdarzeƒ loso-
wych.”;
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47) skreÊla si´ art. 52b;

48) za∏àcznik nr 1 do ustawy otrzymuje brzmienie okre-
Êlone w za∏àczniku do niniejszej ustawy.

Art. 2. Podatnicy ustalajà indywidualne stawki
amortyzacyjne zgodnie z art. 22j ust. 1 pkt 3 ustawy,
o której mowa w art. 1, w brzmieniu obowiàzujàcym do
dnia 31 grudnia 2002 r., dla budynków wymienionych
w poz. 02 Wykazu stawek amortyzacyjnych, stanowià-
cego za∏àcznik nr 1 do ustawy, o której mowa w art. 1,
w brzmieniu obowiàzujàcym do dnia 31 grudnia
2002 r., wprowadzonych do ewidencji Êrodków trwa-
∏ych oraz wartoÊci niematerialnych i prawnych do dnia
31 grudnia 2002 r. 

Art. 3. Przepisy art. 1 pkt 24 lit. c) i pkt 43 lit. c) w za-
kresie dochodów z umorzenia udzia∏ów (akcji) obj´-
tych w zamian za przedsi´biorstwo lub jego zorganizo-
wanà cz´Êç stosuje si´ do opodatkowania dochodu
uzyskanego z umorzenia udzia∏ów (akcji), je˝eli te
udzia∏y (akcje) zosta∏y obj´te po dniu 31 grudnia
2002 r.

Art. 4. W 2003 r. do kosztów uzyskania przychodów,
o których mowa w art. 1 pkt 15 lit. d) tiret czwarte:

1) nie stosuje si´ przepisu art. 22 ust. 2 ustawy wymie-
nionej w art. 1,

2) stosuje si´ koszty uzyskania przychodów w wyso-
koÊci:

a) 99 z∏ 96 gr miesi´cznie, a za rok podatkowy nie
wi´cej ni˝ 1 199 z∏ 52 gr,

b) rocznie nie wi´cej ni˝ 1 799 z∏ 37 gr, je˝eli podat-
nik uzyskuje przychody z tego samego rodzaju
dzia∏alnoÊci wykonywanej osobiÊcie, o której
mowa w art. 13 pkt 5, 7 i 9 ustawy wymienionej
w art. 1, od wi´cej ni˝ jednego p∏atnika okreÊlo-
nego w art. 41 ust. 1 ustawy wymienionej
w art. 1, dokonujàcego wyp∏aty tych nale˝no-
Êci.

Art. 5. W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o zmia-
nie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 104, poz. 1104) w art. 7 wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w ust. 27 po wyrazach „1997—2000” dodaje si´ wy-
razy „ , z zastrze˝eniem ust. 28”;

2) po ust. 27 dodaje si´ ust. 28 w brzmieniu:

„28. W 2003 r. wysokoÊç kwoty, o której mowa
w art. 26 ust. 3 ustawy wymienionej w art. 1
w brzmieniu obowiàzujàcym przed dniem
1 stycznia 1997 r. oraz w art. 26 ust. 2 ustawy
wymienionej w art. 1 w brzmieniu obowiàzu-
jàcym w latach 1997—2000, nie mo˝e ulec
zmniejszeniu. W tym celu dla ustalenia wyso-
koÊci kwoty, o której mowa w art. 26 ust. 3
ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu

obowiàzujàcym przed dniem 1 stycznia 1997 r.
oraz w art. 26 ust. 2 ustawy wymienionej
w art. 1 w brzmieniu obowiàzujàcym w latach
1997—2000, przyjmuje si´ najwy˝szy w okre-
sie obowiàzywania ustawy wskaênik przeli-
czeniowy 1 m2 powierzchni u˝ytkowej budyn-
ku mieszkalnego, ustalonego do celów obli-
czania premii gwarancyjnej od wk∏adów na
oszcz´dnoÊciowych ksià˝eczkach mieszkanio-
wych za III kwarta∏.”

Art. 6. W ustawie z dnia 21 listopada 2001 r. o zmia-
nie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych oraz ustawy o zrycza∏towanym podatku dochodo-
wym od niektórych przychodów osiàganych przez oso-
by fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509 oraz z 2002 r.
Nr 19, poz. 199 i Nr 78, poz. 715) wprowadza si´ nast´-
pujàce zmiany:

1) w art. 7 w ust. 1—3 wyrazy „do dnia 28 lutego” za-
st´puje si´ wyrazami „do dnia 31 stycznia”;

2) w art. 12 po wyrazach „1997—2001” dodaje si´ wy-
razy „ , z zastrze˝eniem art. 12a”;

3) po art. 12 dodaje si´ art. 12a w brzmieniu:

„Art. 12a. W latach 2003—2004 wysokoÊç kwoty,
o której mowa w art. 26 ust. 3 ustawy wy-
mienionej w art. 1 w brzmieniu obowià-
zujàcym przed dniem 1 stycznia 1997 r.
oraz w art. 27a ust. 2 ustawy wymienio-
nej w art. 1 w brzmieniu obowiàzujàcym
w latach 1997—2001, nie mo˝e ulec
zmniejszeniu. W tym celu dla ustalenia
wysokoÊci kwoty, o której mowa
w art. 26 ust. 3 ustawy wymienionej
w art. 1 w brzmieniu obowiàzujàcym
przed dniem 1 stycznia 1997 r. oraz
w art. 27a ust. 2 ustawy wymienionej
w art. 1 w brzmieniu obowiàzujàcym
w latach 1997—2001, przyjmuje si´ naj-
wy˝szy w okresie obowiàzywania usta-
wy wskaênik przeliczeniowy 1 m2 po-
wierzchni u˝ytkowej budynku mieszkal-
nego, ustalonego do celów obliczania
premii gwarancyjnej od wk∏adów na
oszcz´dnoÊciowych ksià˝eczkach miesz-
kaniowych za III kwarta∏.”

Art. 7. Dotychczasowe akty wykonawcze zachowu-
jà moc do czasu wydania aktów wykonawczych na
podstawie upowa˝nieƒ ustawowych zmienianych ni-
niejszà ustawà, nie d∏u˝ej jednak ni˝ do dnia 30 kwiet-
nia 2003 r., o ile nie sà sprzeczne z niniejszà ustawà.

Art. 8. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2003 r. i ma zastosowanie do dochodów (strat) uzyska-
nych od tego dnia, z wyjàtkiem art. 1 pkt 21, który
wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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Za∏àcznik do ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (poz. 1182)
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WYKAZ ROCZNYCH STAWEK AMORTYZACYJNYCH
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ObjaÊnienia:

1. Za pogorszone warunki u˝ywania budynków i bu-
dawli, 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 budawli, o któ-
rych mowa w art. 22i ust. 2 pkt 1 lit. b) ustawy, uwa-
˝a si´ u˝ywanie tych Êrodków trwa∏ych pod wp∏y-
wem niszczàcych Êrodków chemicznych, a zw∏asz-
cza gdy s∏u˝à one produkcji, wytwarzaniu lub prze-
chowywaniu ˝ràcych Êrodków chemicznych. Doty-
czy to równie˝ przypadków silnego dzia∏ania na bu-
dynek lub budowl´ niszczàcych Êrodków chemicz-
nych rozproszonych w atmosferze, wodzie lub wy-
dzielajàcych si´ w postaci oparów, których êród∏em
sà inne obiekty znajdujàce si´ w pobli˝u.

3. Przez maszyny, urzàdzenia i Êrodki transportu wy-
magajàce szczególnej sprawnoÊci technicznej,
o których mowa w art. 22i ust. 2 pkt 2 ustawy, rozu-
mie 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 wska-
zujàcych na bardziej intensywne zu˝ycie.

4. Przez maszyny i urzàdzenia grupy 4—6 i 8 Klasyfi-
kacji Ârodków Trwa∏ych (KÂT), poddanych szybkie-
mu 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 kompute-
rowe, spe∏niajàce za∏o˝one funkcje dzi´ki wykorzy-
staniu w nich najnowszych zdobyczy techniki,
a tak˝e pozosta∏à aparatur´ naukowo-badawczà
i doÊwiadczalno-produkcyjnà.


