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

1) w art. 5a: 

a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) pozarolniczej dzia∏alnoÊci gospodarczej —
oznacza to dzia∏alnoÊç zarobkowà wykony-
wanà w sposób zorganizowany i ciàg∏y, pro-
wadzonà we w∏asnym imieniu i na w∏asny
lub cudzy rachunek, z której uzyskane przy-
chody nie sà zaliczane do innych przycho-
dów ze êróde∏ wymienionych w art. 10
ust. 1 pkt 1, 2 i 4—9,”,

b) dodaje si´ pkt 9—16 w brzmieniu:

„9) ustawie o publicznym obrocie papierami
wartoÊciowymi — oznacza to ustaw´ z dnia
21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym
obrocie papierami wartoÊciowymi (Dz. U.
z 2002 r. Nr 49, poz. 447 i Nr 240, poz. 2055
oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 84,
poz. 774, Nr 124, poz. 1151 i Nr 170,
poz. 1651),

10) publicznym obrocie — oznacza to obrót pu-
bliczny, o którym mowa w art. 2 ustawy
o publicznym obrocie papierami wartoÊcio-
wymi,

11) papierach wartoÊciowych — oznacza to pa-
piery wartoÊciowe, o których mowa w art. 3
ustawy o publicznym obrocie papierami
wartoÊciowymi,

12) dyskoncie — oznacza to ró˝nic´ mi´dzy
kwotà uzyskanà z wykupu papieru warto-
Êciowego przez emitenta a cenà zakupu pa-
pieru wartoÊciowego na rynku pierwotnym
lub wtórnym,

13) pochodnych instrumentach finansowych —
oznacza to prawa, których cena zale˝y bez-
poÊrednio lub poÊrednio od ceny towarów,
walut obcych, waluty polskiej, z∏ota dewizo-
wego, platyny dewizowej albo od wysoko-
Êci stóp procentowych lub indeksów,
a w szczególnoÊci opcje i kontrakty termino-
we,

14) funduszach kapita∏owych — oznacza to fun-
dusze inwestycyjne dzia∏ajàce na podstawie
przepisów o funduszach inwestycyjnych
oraz ubezpieczeniowe fundusze kapita∏owe
dzia∏ajàce na podstawie przepisów o dzia-
∏alnoÊci ubezpieczeniowej, z wyjàtkiem fun-
duszy emerytalnych, o których mowa
w przepisach o organizacji i funkcjonowaniu
funduszy emerytalnych,

15) ustawie o zrycza∏towanym podatku docho-
dowym — oznacza to ustaw´ z dnia 20 listo-
pada 1998 r. o zrycza∏towanym podatku do-
chodowym od niektórych przychodów osià-
ganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144,
poz. 930, z póên. zm.3)),

16) ustawie o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego
— oznacza to ustaw´ z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873).”;

2) w art. 6:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ma∏˝onkowie podlegajàcy obowiàzkowi po-
datkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1,
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USTAWA

z dnia 12 listopada 2003 r.

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

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´: ustaw´ z dnia 1 grudnia

1994 r. o zasi∏kach rodzinnych, piel´gnacyjnych i wycho-
wawczych, ustaw´ z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz
o zmianie niektórych innych ustaw, ustaw´ z dnia 21 listo-
pada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych oraz ustawy o zrycza∏towanym podatku
dochodowym od niektórych przychodów osiàganych
przez osoby fizyczne, ustaw´ z dnia 30 sierpnia 2002 r.
o restrukturyzacji niektórych nale˝noÊci publicznopraw-
nych od przedsi´biorców, ustaw´ z dnia 23 stycznia
2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym
Funduszu Zdrowia oraz ustaw´ z dnia 24 kwietnia 2003 r.
— Przepisy wprowadzajàce ustaw´ o dzia∏alnoÊci po˝ytku
publicznego i o wolontariacie. 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60,
poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117,
poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8,
poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784,
Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106,
poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370
i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25,
poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804,
Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384,
Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058
oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595,
Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122,
poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302 i Nr 166,
poz. 1608.

———————
3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2000 r. Nr 104, poz. 1104 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r.
Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 125, poz. 1363 i 1369
i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 141, poz. 1183, Nr 169,
poz. 1384, Nr 172, poz. 1412 i Nr 200, poz. 1679 oraz
z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 135, poz. 1268
i Nr 137, poz. 1302.



mi´dzy którymi istnieje wspólnoÊç majàtko-
wa, pozostajàcy w zwiàzku ma∏˝eƒskim
przez ca∏y rok podatkowy, mogà byç jednak,
z zastrze˝eniem ust. 8, na wniosek wyra˝ony
we wspólnym zeznaniu rocznym opodatko-
wani ∏àcznie od sumy swoich dochodów
okreÊlonych zgodnie z art. 9 ust. 1 i 1a, po
uprzednim odliczeniu, odr´bnie przez ka˝de-
go z ma∏˝onków, kwot okreÊlonych w art. 26;
w tym przypadku podatek okreÊla si´ na
imi´ obojga ma∏˝onków w podwójnej wyso-
koÊci podatku obliczonego od po∏owy ∏àcz-
nych dochodów ma∏˝onków, z tym ˝e do su-
my tych dochodów nie wlicza si´ dochodów
(przychodów) opodatkowanych w sposób
zrycza∏towany na zasadach okreÊlonych
w tej ustawie.”,

b) ust. 8 i 9 otrzymujà 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
art. 30c lub ustawy o zrycza∏towanym po-
datku dochodowym.

9. Zasada okreÊlona w ust. 8 nie dotyczy osób,
o których mowa w art. 1 pkt 2 ustawy o zry-
cza∏towanym podatku dochodowym, nieko-
rzystajàcych jednoczeÊnie z opodatkowania
przychodów z pozarolniczej dzia∏alnoÊci go-
spodarczej na zasadach okreÊlonych
w art. 30c, albo w ustawie o zrycza∏towa-
nym podatku dochodowym.”;

3) w art. 8:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przychody z udzia∏u w spó∏ce nieb´dàcej
osobà prawnà, ze wspólnej w∏asnoÊci,
wspólnego przedsi´wzi´cia, wspólnego po-
siadania lub wspólnego u˝ytkowania rzeczy
lub praw majàtkowych u ka˝dego podatnika
okreÊla si´ proporcjonalnie do jego prawa
w udziale w zysku oraz, z zastrze˝eniem
ust. 1a, ∏àczy si´ z pozosta∏ymi przychoda-
mi ze êróde∏, z których dochód podlega opo-
datkowaniu wed∏ug skali, o której mowa
w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciw-
nego dowodu przyjmuje si´, ˝e prawa do
udzia∏u w zysku sà równe.”,

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

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

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. OÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 3, na-
le˝y z∏o˝yç w∏aÊciwemu naczelnikowi urz´-

du skarbowego najpóêniej do 20 dnia mie-
siàca nast´pujàcego po miesiàcu, w którym
zosta∏ otrzymany, ze êród∏a okreÊlonego
w art. 10 ust. 1 pkt 6, pierwszy w roku podat-
kowym przychód ze wspólnej w∏asnoÊci,
wspólnego posiadania lub wspólnego u˝yt-
kowania rzeczy.”;

4) w art. 9: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Opodatkowaniu podatkiem dochodowym
podlegajà wszelkiego rodzaju dochody,
z wyjàtkiem dochodów wymienionych
w art. 21, 52 i 52a oraz dochodów, od któ-
rych na podstawie przepisów Ordynacji po-
datkowej zaniechano poboru podatku.”,

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

„1a. Je˝eli podatnik uzyskuje dochody z wi´cej
ni˝ jednego êród∏a, przedmiotem opodat-
kowania w danym roku podatkowym jest,
z zastrze˝eniem art. 24 ust. 3, art. 28—30,
art. 30a—30c oraz art. 44 ust. 7e i 7f, suma
dochodów z wszystkich êróde∏ przycho-
dów.”,

c) dodaje si´ ust. 6 w brzmieniu:

„6. Przepis ust. 3 ma zastosowanie do strat
z odp∏atnego zbycia udzia∏ów w spó∏kach
majàcych osobowoÊç prawnà, papierów
wartoÊciowych, w tym z odp∏atnego zbycia
po˝yczonych papierów wartoÊciowych
(sprzeda˝ krótka) i odp∏atnego zbycia po-
chodnych instrumentów finansowych oraz
z realizacji praw z nich wynikajàcych, oraz
z tytu∏u obj´cia udzia∏ów (akcji) w spó∏kach
majàcych osobowoÊç prawnà albo wk∏adów
w spó∏dzielniach w zamian za wk∏ad niepie-
ni´˝ny w postaci innej ni˝ przedsi´biorstwo
lub jego zorganizowana cz´Êç.”;

5) art. 9a otrzymuje brzmienie:

„Art. 9a. 1. Dochody osiàgni´te przez podatników
ze êród∏a, o którym mowa w art. 10
ust. 1 pkt 3, sà opodatkowane na zasa-
dach okreÊlonych w art. 27, z zastrze˝e-
niem ust. 2 i 3, chyba ˝e podatnicy z∏o-
˝à w∏aÊciwemu naczelnikowi urz´du
skarbowego pisemny wniosek lub
oÊwiadczenie o zastosowanie form
opodatkowania okreÊlonych w usta-
wie o zrycza∏towanym podatku docho-
dowym.

2. Podatnicy, z zastrze˝eniem ust. 3, mo-
gà wybraç sposób opodatkowania do-
chodów z pozarolniczej dzia∏alnoÊci
gospodarczej na zasadach okreÊlo-
nych w art. 30c. W tym przypadku sà
obowiàzani do z∏o˝enia w∏aÊciwemu
naczelnikowi urz´du skarbowego do
dnia 20 stycznia roku podatkowego pi-
semnego oÊwiadczenia o wyborze te-
go sposobu opodatkowania, a je˝eli
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podatnik rozpoczyna prowadzenie po-
zarolniczej dzia∏alnoÊci gospodarczej
w trakcie roku podatkowego — do dnia
poprzedzajàcego dzieƒ rozpocz´cia tej
dzia∏alnoÊci, nie póêniej jednak ni˝
w dniu uzyskania pierwszego przycho-
du.

3. Je˝eli podatnik, który wybra∏ sposób
opodatkowania, o którym mowa
w ust. 2, uzyska z pozarolniczej dzia∏al-
noÊci gospodarczej prowadzonej sa-
modzielnie lub w formie spó∏ki niema-
jàcej osobowoÊci prawnej przychody
ze Êwiadczenia us∏ug na rzecz by∏ego
lub obecnego pracodawcy, odpowia-
dajàcych czynnoÊciom, które podatnik
lub co najmniej jeden ze wspólników:

1) wykonywa∏ w roku poprzedzajàcym
rok podatkowy lub

2) wykonywa∏ lub wykonuje w roku
podatkowym

— w ramach stosunku pracy lub spó∏-
dzielczego stosunku pracy, podatnik
ten traci w roku podatkowym prawo
do opodatkowania w sposób okreÊlo-
ny w art. 30c i jest obowiàzany do z∏o-
˝enia w∏aÊciwych deklaracji o wysoko-
Êci dochodu osiàgni´tego od poczàtku
roku i wp∏acenia zaliczek obliczonych
przy zastosowaniu skali podatkowej,
o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz od-
setek za zw∏ok´ od zaleg∏oÊci z tytu∏u
tych zaliczek.

4. Wybór sposobu opodatkowania doko-
nany w oÊwiadczeniu, o którym mowa
w ust. 2, dotyczy równie˝ lat nast´p-
nych, chyba ˝e podatnik, w terminie do
dnia 20 stycznia roku podatkowego,
zawiadomi w formie pisemnej w∏aÊci-
wego naczelnika urz´du skarbowego
o rezygnacji z tego sposobu opodatko-
wania lub z∏o˝y w tym terminie pisem-
ny wniosek lub oÊwiadczenie o zasto-
sowanie form opodatkowania okreÊlo-
nych w ustawie o zrycza∏towanym po-
datku dochodowym.

5. Je˝eli podatnik prowadzi pozarolniczà
dzia∏alnoÊç gospodarczà:

1) samodzielnie i w formie spó∏ki lub
spó∏ek niemajàcych osobowoÊci
prawnej,

2) w formie spó∏ki lub spó∏ek niemajà-
cych osobowoÊci prawnej

— wybór sposobu opodatkowania,
o którym mowa w ust. 2, dotyczy
wszystkich form prowadzenia tej dzia-
∏alnoÊci, do których majà zastosowa-
nie przepisy ustawy.

6. Dochody osiàgane przez podatników
ze êród∏a, o którym mowa w art. 10

ust. 1 pkt 6, sà opodatkowane na zasa-
dach okreÊlonych w ustawie, chyba ˝e
podatnicy z∏o˝à w∏aÊciwemu naczelni-
kowi urz´du skarbowego pisemne
oÊwiadczenia o wyborze opodatkowa-
nia w formie rycza∏tu od przychodów
ewidencjonowanych, na zasadach
okreÊlonych w ustawie o zrycza∏towa-
nym podatku dochodowym.”;

6) w art. 10: 

a) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) sk∏adników majàtku, o których mowa
w art. 14 ust. 2 pkt 1, z zastrze˝eniem ust. 3,
nawet je˝eli przed zbyciem zosta∏y wycofa-
ne z dzia∏alnoÊci gospodarczej, a mi´dzy
pierwszym dniem miesiàca nast´pujàcego
po miesiàcu, w którym sk∏adniki majàtku zo-
sta∏y wycofane z dzia∏alnoÊci i dniem ich od-
p∏atnego zbycia, nie up∏yn´∏o 6 lat.”,

b) dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Przepisy ust. 1 pkt 8 majà zastosowanie do
odp∏atnego zbycia wykorzystywanych na
potrzeby zwiàzane z dzia∏alnoÊcià gospodar-
czà oraz przy prowadzeniu dzia∏ów specjal-
nych produkcji rolnej: budynku mieszkalne-
go, jego cz´Êci lub udzia∏u w takim budynku,
lokalu mieszkalnego stanowiàcego odr´bnà
nieruchomoÊç lub udzia∏u w takim lokalu,
gruntu lub udzia∏u w gruncie albo prawa
u˝ytkowania wieczystego gruntu lub udzia∏u
w takim prawie, zwiàzanych z tym budyn-
kiem lub lokalem, spó∏dzielczego w∏asno-
Êciowego prawa do lokalu mieszkalnego lub
udzia∏u w takim prawie oraz prawa do domu
jednorodzinnego w spó∏dzielni mieszkanio-
wej lub udzia∏u w takim prawie.”;

7) w art. 13 pkt 8 i 9 otrzymujà brzmienie:

„8) przychody z tytu∏u wykonywania us∏ug, na
podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzie-
∏o, uzyskiwane wy∏àcznie od:

a) osoby fizycznej prowadzàcej dzia∏alnoÊç go-
spodarczà, osoby prawnej i jej jednostki or-
ganizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej
niemajàcej osobowoÊci prawnej, 

b) w∏aÊciciela (posiadacza) nieruchomoÊci,
w której lokale sà wynajmowane, lub dzia∏a-
jàcego w jego imieniu zarzàdcy albo admi-
nistratora — je˝eli podatnik wykonuje te
us∏ugi wy∏àcznie dla potrzeb zwiàzanych
z tà nieruchomoÊcià

— z wyjàtkiem przychodów uzyskanych na
podstawie umów zawieranych w ramach pro-
wadzonej przez podatnika pozarolniczej dzia-
∏alnoÊci gospodarczej oraz przychodów, o któ-
rych mowa w pkt 9,

9) przychody uzyskane na podstawie umów o za-
rzàdzanie przedsi´biorstwem, kontraktów me-
ned˝erskich lub umów o podobnym charakte-
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rze, w tym przychody z tego rodzaju umów za-
wieranych w ramach prowadzonej przez po-
datnika pozarolniczej dzia∏alnoÊci gospodar-
czej — z wyjàtkiem przychodów, o których mo-
wa w pkt 7.”;

8) w art. 14: 

a) ust. 1c otrzymuje brzmienie:

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

1) wydano rzecz, zbyto prawo majàtkowe
lub

2) wykonano us∏ug´, w tym cz´Êciowo wy-
konano us∏ug´, je˝eli jej cz´Êciowe wy-
konanie stanowi wynikajàcy z umowy
lub z odr´bnych przepisów tytu∏ do za-
p∏aty, lub

3) otrzymano zap∏at´ za wykonanie Êwiad-
czenia — w pozosta∏ych przypadkach.”,

b) uchyla si´ ust. 1d,

c) w ust. 1f zdanie po Êredniku otrzymuje brzmie-
nie:

„w przypadku gdy zdarzenia, o których mowa
w ust. 1c, nastàpi∏y w grudniu danego roku po-
datkowego, a faktury dotyczàce tych zdarzeƒ,
zgodnie z odr´bnymi przepisami, zostanà wy-
stawione w roku nast´pnym, za dat´ powstania
przychodu uwa˝a si´ ostatni dzieƒ roku podat-
kowego, w którym mia∏y miejsce te zdarzenia.”,

d) po ust. 1f dodaje si´ ust. 1g w brzmieniu:

„1g. W przypadku rozliczeƒ z tytu∏u:

1) dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub
gazu przewodowego,

2) Êwiadczenia us∏ug telekomunikacyj-
nych, radiokomunikacyjnych, z wyjàt-
kiem us∏ug op∏acanych za pomocà ˝eto-
nów (monet) lub kart, w tym telefonicz-
nych,

3) us∏ug rozprowadzania wody, gospodar-
ki Êciekami oraz wywozu i unieszkodli-
wiania odpadów

— za dat´ powstania przychodu nale˝nego
uwa˝a si´ wynikajàcy z faktury termin p∏at-
noÊci, a je˝eli termin nie jest okreÊlony,
ostatni dzieƒ miesiàca, w którym wysta-
wiono faktur´.”,

e) w ust. 2: 

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) przychody z odp∏atnego zbycia wykorzy-
stywanych na potrzeby zwiàzane z dzia-
∏alnoÊcià gospodarczà oraz przy prowa-
dzeniu dzia∏ów specjalnych produkcji rol-
nej sk∏adników majàtku b´dàcych:

a) Êrodkami trwa∏ymi,

b) sk∏adnikami majàtku, o których mowa
w art. 22d ust. 1, z wy∏àczeniem sk∏ad-
ników, których wartoÊç poczàtkowa
ustalona zgodnie z art. 22g nie prze-
kracza 1 500 z∏,

c) wartoÊciami niematerialnymi i praw-
nymi

— uj´tych w ewidencji Êrodków trwa∏ych
oraz wartoÊci niematerialnych i praw-
nych, w tym tak˝e przychody z odp∏atne-
go zbycia sk∏adników majàtku wymienio-
nych w lit. b), spó∏dzielczego w∏asnoÊcio-
wego prawa do lokalu u˝ytkowego lub
udzia∏u w takim prawie nieuj´tych w ewi-
dencji Êrodków trwa∏ych oraz wartoÊci
niematerialnych i prawnych, z zastrze˝e-
niem ust. 2c; przy okreÊlaniu wysokoÊci
przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 sto-
suje si´ odpowiednio,”,

— po pkt 7d dodaje si´ pkt 7e w brzmieniu:

„7e) równowartoÊç rozwiàzanych lub zmniej-
szonych rezerw, o których mowa
w art. 23 ust. 1 pkt 22, zaliczonych
uprzednio do kosztów uzyskania przy-
chodów,”,

— w pkt 10 uchyla si´ lit. b,

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

„2c. Do przychodów, o których mowa w ust. 2
pkt 1, nie zalicza si´ przychodów z odp∏at-
nego zbycia wykorzystywanych na potrze-
by zwiàzane z dzia∏alnoÊcià gospodarczà
oraz przy prowadzeniu dzia∏ów specjal-
nych produkcji rolnej: budynku mieszkal-
nego, jego cz´Êci lub udzia∏u w takim bu-
dynku, lokalu mieszkalnego stanowiàcego
odr´bnà nieruchomoÊç lub udzia∏u w takim
lokalu, gruntu lub udzia∏u w gruncie albo
prawa u˝ytkowania wieczystego gruntu lub
udzia∏u w takim prawie, zwiàzanych z tym
budynkiem lub lokalem, spó∏dzielczego
w∏asnoÊciowego prawa do lokalu miesz-
kalnego lub udzia∏u w takim prawie oraz
prawa do domu jednorodzinnego w spó∏-
dzielni mieszkaniowej lub udzia∏u w takim
prawie. Przepis art. 28 stosuje si´ odpo-
wiednio.”,

g) w ust. 3:

— pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) kwoty stanowiàcej równowartoÊç umo-
rzonych zobowiàzaƒ, w tym tak˝e umo-
rzonych po˝yczek (kredytów), je˝eli umo-
rzenie zobowiàzaƒ jest zwiàzane z post´-
powaniem upad∏oÊciowym z mo˝liwo-
Êcià zawarcia uk∏adu w rozumieniu prze-
pisów prawa upad∏oÊciowego i napraw-
czego,”,

— uchyla si´ pkt 9;
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9) w art. 17:

a) w ust. 1:

— pkt 2—6 otrzymujà brzmienie:

„2) odsetki od wk∏adów oszcz´dnoÊciowych
i Êrodków na rachunkach bankowych lub
w innych formach oszcz´dzania, przecho-
wywania lub inwestowania, z wyjàtkiem
Êrodków pieni´˝nych zwiàzanych z wyko-
nywanà dzia∏alnoÊcià gospodarczà,

3) odsetki (dyskonto) od papierów warto-
Êciowych,

4) dywidendy i inne przychody z tytu∏u
udzia∏u w zyskach osób prawnych, któ-
rych podstawà uzyskania sà udzia∏y (ak-
cje) w spó∏ce majàcej osobowoÊç prawnà
lub spó∏dzielni, w tym równie˝:

a) dywidendy z akcji z∏o˝onych przez
cz∏onków pracowniczych funduszy
emerytalnych na rachunkach iloÊcio-
wych,

b) oprocentowanie udzia∏ów cz∏onkow-
skich z nadwy˝ki bilansowej (dochodu
ogólnego) w spó∏dzielniach,

c) podzia∏ majàtku likwidowanej spó∏ki
(spó∏dzielni),

d) wartoÊç dokonanych na rzecz udzia-
∏owców i akcjonariuszy nieodp∏atnych
lub cz´Êciowo odp∏atnych Êwiadczeƒ,
okreÊlonà wed∏ug zasad wynikajàcych
z art. 11 ust. 2—2b,

5) przychody z tytu∏u udzia∏u w funduszach
kapita∏owych,

6) nale˝ne, choçby nie zosta∏y faktycznie
otrzymane, przychody z: 

a) odp∏atnego zbycia udzia∏ów w spó∏-
kach majàcych osobowoÊç prawnà
oraz papierów wartoÊciowych,

b) realizacji praw wynikajàcych z papie-
rów wartoÊciowych, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy o publicznym ob-
rocie papierami wartoÊciowymi,”,

— pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) nominalnà wartoÊç udzia∏ów (akcji)
w spó∏ce majàcej osobowoÊç prawnà al-
bo wk∏adów w spó∏dzielni obj´tych w za-
mian za wk∏ad niepieni´˝ny w postaci in-
nej ni˝ przedsi´biorstwo lub jego zorga-
nizowana cz´Êç,”,

— po pkt 9 dodaje si´ pkt 10 w brzmieniu:

„10) przychody z odp∏atnego zbycia pochod-
nych instrumentów finansowych oraz
z realizacji praw z nich wynikajàcych.”,

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

„1b. Przychód okreÊlony w ust. 1 pkt 10 powsta-
je w momencie realizacji praw wynikajà-
cych z pochodnych instrumentów finanso-
wych.”,

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przy ustalaniu wartoÊci przychodów, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 4 lit. c), pkt 6, 7, 9
i 10, stosuje si´ odpowiednio przepisy
art. 19.”,

d) uchyla si´ ust. 3;

10) w art. 21:

a) w ust. 1:

— w pkt 3b zdanie wst´pne otrzymuje brzmie-
nie:

„inne odszkodowania otrzymane na podsta-
wie wyroku lub ugody sàdowej do wysoko-
Êci okreÊlonej w tym wyroku lub ugodzie,
z wyjàtkiem odszkodowaƒ:”,

— po pkt 3b dodaje si´ pkt 3c i 3d w brzmieniu:

„3c) odszkodowania w postaci renty otrzy-
mane na podstawie przepisów prawa
cywilnego w razie uszkodzenia cia∏a lub
wywo∏ania rozstroju zdrowia, przez po-
szkodowanego, który utraci∏ ca∏kowicie
lub cz´Êciowo zdolnoÊç do pracy zarob-
kowej, albo je˝eli zwi´kszy∏y si´ jego po-
trzeby lub zmniejszy∏y widoki powodze-
nia na przysz∏oÊç,

3d) odszkodowania otrzymane przez w∏a-
Êciciela nieruchomoÊci na podstawie
przepisów prawa geologicznego i górni-
czego,”,

— pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) kwoty otrzymane z tytu∏u ubezpieczeƒ
majàtkowych i osobowych, z wyjàtkiem:

a) odszkodowaƒ za szkody dotyczàce
sk∏adników majàtku zwiàzanych z pro-
wadzonà dzia∏alnoÊcià gospodarczà
lub prowadzeniem dzia∏ów specjal-
nych produkcji rolnej, z których docho-
dy sà opodatkowane zgodnie z art. 27
ust. 1 lub art. 30c,

b) dochodu otrzymanego z tytu∏u inwe-
stowania sk∏adki ubezpieczeniowej
w zwiàzku z umowà ubezpieczenia za-
wartà na podstawie przepisów o dzia-
∏alnoÊci ubezpieczeniowej — w przy-
padku ubezpieczeƒ zwiàzanych z fun-
duszami kapita∏owymi,”,

— pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) wartoÊç Êwiadczeƒ rzeczowych wynika-
jàcych z przepisów o bezpieczeƒstwie
i higienie pracy oraz ekwiwalenty za te
Êwiadczenia wyp∏acane zgodnie z prze-
pisami wydanymi przez Rad´ Ministrów
lub w∏aÊciwego ministra, a tak˝e ekwi-
walenty pieni´˝ne za pranie odzie˝y ro-
boczej, za u˝ywanie odzie˝y i obuwia
w∏asnego zamiast roboczego oraz war-
toÊç otrzymanych przez pracowników
bonów, talonów, kuponów lub innych
dowodów uprawniajàcych do otrzyma-
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nia na ich podstawie napojów bezalko-
holowych, posi∏ków oraz artyku∏ów spo-
˝ywczych, w przypadku gdy pracodaw-
ca, mimo cià˝àcego na nim obowiàzku
wynikajàcego z przepisów o bezpieczeƒ-
stwie i higienie pracy, nie ma mo˝liwo-
Êci wydania pracownikom posi∏ków
i napojów bezalkoholowych,”,

— uchyla si´ pkt 12 i 12a,

— pkt 16 otrzymuje brzmienie:

„16) diety i inne nale˝noÊci za czas: 

a) podró˝y s∏u˝bowej pracownika,

b) podró˝y osoby nieb´dàcej pracowni-
kiem

— do wysokoÊci okreÊlonej w odr´b-
nych ustawach lub w przepisach wyda-
nych przez ministra w∏aÊciwego do
spraw pracy w sprawie wysokoÊci oraz
warunków ustalania nale˝noÊci przys∏u-
gujàcych pracownikowi zatrudnionemu
w paƒstwowej lub samorzàdowej jed-
nostce sfery bud˝etowej, z tytu∏u podró-
˝y s∏u˝bowej na obszarze kraju oraz po-
za granicami kraju, z zastrze˝eniem
ust. 13,”,

— pkt 19 i 20 otrzymujà brzmienie:

„19) wartoÊç Êwiadczeƒ ponoszonych przez
pracodawc´ z tytu∏u zakwaterowania
pracowników, z zastrze˝eniem ust. 14,
w:

a) hotelach pracowniczych,

b) kwaterach prywatnych wynajmowa-
nych na cele zbiorowego zakwatero-
wania — do wysokoÊci nieprzekracza-
jàcej miesi´cznie kwoty 500 z∏,

20) cz´Êç dochodów osób, o których mowa
w art. 3 ust. 1, przebywajàcych czasowo
za granicà i uzyskujàcych dochody ze
stosunku pracy lub stypendiów, z wyjàt-
kiem wynagrodzenia uzyskiwanego
przez cz∏onka s∏u˝by zagranicznej —
w wysokoÊci równowartoÊci diety z ty-
tu∏u podró˝y s∏u˝bowych poza granica-
mi kraju, okreÊlonych w przepisach
w sprawie wysokoÊci oraz warunków
ustalania nale˝noÊci przys∏ugujàcych
pracownikowi zatrudnionemu w paƒ-
stwowej lub samorzàdowej jednostce
sfery bud˝etowej z tytu∏u podró˝y s∏u˝-
bowej poza granicami kraju, za ka˝dy
dzieƒ, w którym by∏a wykonywana pra-
ca lub otrzymywane stypendium; zwol-
nienie dotyczy dochodów nieprzekra-
czajàcych rocznie równowartoÊci trzy-
dziestu diet, z zastrze˝eniem ust. 15,”,

— uchyla si´ pkt 20a—23,

— pkt 25 otrzymuje brzmienie:

„25) rycza∏t energetyczny dla kombatan-
tów,”,

— pkt 26 otrzymuje brzmienie:

„26) zapomogi otrzymane w przypadku indy-
widualnych zdarzeƒ losowych, kl´sk ˝y-
wio∏owych, d∏ugotrwa∏ej choroby lub
Êmierci — do wysokoÊci nieprzekracza-
jàcej w roku podatkowym kwoty
2 280 z∏, z zastrze˝eniem pkt 40 i 79,”,

— w pkt 27 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) rehabilitacj´ zawodowà, spo∏ecznà i lecz-
niczà osób niepe∏nosprawnych ze Êrod-
ków Paƒstwowego Funduszu Rehabilita-
cji Osób Niepe∏nosprawnych oraz z zak∏a-
dowych funduszy rehabilitacji osób nie-
pe∏nosprawnych,”,

— 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; nie dotyczy to przypadków,
gdy w∏aÊciciel nieruchomoÊci, o której
mowa w zdaniu pierwszym, naby∏ jej
w∏asnoÊç w okresie 2 lat przed wszcz´-
ciem post´powania wyw∏aszczeniowe-
go bàdê odp∏atnym zbyciem nierucho-
moÊci za cen´ ni˝szà o co najmniej 50 %
od wysokoÊci uzyskanego odszkodowa-
nia lub ceny zbycia nieruchomoÊci na
cele uzasadniajàce jej wyw∏aszczenie
lub w zwiàzku z realizacjà prawa pierwo-
kupu,”,

— uchyla si´ pkt 31,

— pkt 32 i 32a otrzymujà brzmienie:

„32) przychody uzyskane ze sprzeda˝y nieru-
chomoÊci i praw majàtkowych okreÊlo-
nych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)—c), z za-
strze˝eniem ust. 2 i 2a:

a) w cz´Êci wydatkowanej nie póêniej
ni˝ w okresie dwóch lat od dnia
sprzeda˝y:

— na nabycie na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej budynku miesz-
kalnego, jego cz´Êci lub udzia∏u
w takim budynku, lokalu mieszkal-
nego stanowiàcego odr´bnà nie-
ruchomoÊç lub udzia∏u w takim lo-
kalu, a tak˝e na nabycie gruntu lub
udzia∏u w gruncie albo prawa
u˝ytkowania wieczystego gruntu
lub udzia∏u w takim prawie, zwià-
zanych z tym budynkiem lub loka-
lem,

— na nabycie na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej spó∏dzielczego
w∏asnoÊciowego prawa do lokalu
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mieszkalnego lub udzia∏u w takim
prawie, prawa do domu jednoro-
dzinnego w spó∏dzielni mieszka-
niowej lub udzia∏u w takim prawie,

— na nabycie na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej gruntu lub
udzia∏u w gruncie, prawa u˝ytko-
wania wieczystego gruntu lub
udzia∏u w takim prawie przezna-
czonych pod budow´ budynku
mieszkalnego, w tym równie˝
gruntu lub udzia∏u w gruncie albo
prawa wieczystego u˝ytkowania
gruntu lub udzia∏u w takim prawie
z rozpocz´tà budowà budynku
mieszkalnego,

— na budow´, rozbudow´, nadbudo-
w´, przebudow´, remont lub mo-
dernizacj´ w∏asnego budynku
mieszkalnego, jego cz´Êci lub w∏a-
snego lokalu mieszkalnego, po∏o-
˝onych na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej,

— na rozbudow´, nadbudow´, prze-
budow´ lub adaptacj´ — na cele
mieszkalne — w∏asnego budynku
niemieszkalnego, jego cz´Êci, w∏a-
snego lokalu niemieszkalnego lub
w∏asnego pomieszczenia nie-
mieszkalnego, po∏o˝onych na te-
rytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej,

b) w ca∏oÊci — je˝eli sprzeda˝ nastàpi∏a
w celu uzyskania, w zamian za te nie-
ruchomoÊci lub prawa, spó∏dzielcze-
go lokatorskiego prawa do lokalu albo
budynku 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 nastàpi-
∏o w drodze spadku lub darowizny,

e) w cz´Êci wydatkowanej, nie póêniej
ni˝ w okresie dwóch lat od dnia sprze-
da˝y, na sp∏at´ kredytu lub po˝yczki,
a tak˝e odsetek od kredytu lub po˝ycz-
ki zaciàgni´tych na cele, o których
mowa w lit. a), w banku lub w spó∏-
dzielczej kasie oszcz´dnoÊciowo-kre-
dytowej, majàcych siedzib´ na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym
równie˝ na sp∏at´ kredytu lub po˝ycz-
ki oraz odsetek od tego kredytu lub
po˝yczki zaciàgni´tych przed dniem
uzyskania tych przychodów,

32a) przychody uzyskane z zamiany, z za-
strze˝eniem ust. 2:

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

mieszkalnego stanowiàcego odr´bnà
nieruchomoÊç lub udzia∏u w takim lo-
kalu, lub

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

c) gruntu, udzia∏u w gruncie albo prawa
u˝ytkowania wieczystego gruntu lub
udzia∏u w takim prawie, zwiàzanych
z budynkiem lub lokalem wymienio-
nym w lit. a)

— je˝eli przedmiotem zamiany sà wy-
∏àcznie znajdujàce si´ na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomo-
Êci i prawa wymienione w lit. a)—c),”,

— uchyla si´ pkt 33, 

— pkt 37 i 38 otrzymujà brzmienie:

„37) dochody z tytu∏u urzàdzania przez
uprawniony podmiot majàcy siedzib´
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
loterii fantowych i gry bingo fantowe na
podstawie zezwolenia wydanego na
mocy odr´bnych przepisów, o ile zosta-
∏y przeznaczone na realizacj´ okreÊlo-
nych w zezwoleniu i regulaminie gry ce-
lów spo∏ecznie u˝ytecznych,

38) Êwiadczenia rzeczowe lub ekwiwalenty
pieni´˝ne w zamian tych Êwiadczeƒ
otrzymywane przez emerytów i renci-
stów w zwiàzku z ∏àczàcym ich poprzed-
nio z zak∏adami pracy stosunkiem s∏u˝-
bowym, stosunkiem pracy lub spó∏-
dzielczym stosunkiem pracy oraz od
zwiàzków zawodowych — do wysokoÊci
nieprzekraczajàcej w roku podatkowym
kwoty 2 280 z∏,”,

— pkt 40b otrzymuje brzmienie:

„40b) stypendia dla uczniów i studentów,
których wysokoÊç i zasady udzielania
zosta∏y okreÊlone w uchwale organu
stanowiàcego jednostki samorzàdu te-
rytorialnego, oraz stypendia dla
uczniów i studentów przyznane przez
fundacje lub stowarzyszenia na pod-
stawie regulaminów zatwierdzonych
przez organy statutowe udost´pnia-
nych do publicznej wiadomoÊci za po-
mocà internetu, Êrodków masowego
przekazu lub wyk∏adanych (wywiesza-
nych) dla zainteresowanych w po-
mieszczeniach ogólnie dost´pnych —
do wysokoÊci nieprzekraczajàcej mie-
si´cznie kwoty 380 z∏, z zastrze˝eniem
ust. 10,”,

— w pkt 46 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) podatnik bezpoÊrednio realizuje cel pro-
gramu finansowanego z bezzwrotnej po-

Dziennik Ustaw Nr 202 — 13912 — Poz. 1956 



mocy; zwolnienie nie ma zastosowania
do dochodów osób fizycznych, którym
podatnik bezpoÊrednio realizujàcy cel
programu zleca — bez wzgl´du na rodzaj
umowy — wykonanie okreÊlonych czyn-
noÊci w zwiàzku z realizowanym przez
niego programem,”,

— uchyla si´ pkt 47b,

— pkt 47c otrzymuje brzmienie:

„47c) dotacje, subwencje, dop∏aty i inne nie-
odp∏atne Êwiadczenia lub Êwiadczenia
cz´Êciowo odp∏atne, otrzymane na cele
zwiàzane z dzia∏alnoÊcià rolniczà z bu-
d˝etu paƒstwa, bud˝etów jednostek sa-
morzàdu terytorialnego, od agencji rzà-
dowych lub ze Êrodków pochodzàcych
od rzàdów paƒstw obcych, organizacji
mi´dzynarodowych lub mi´dzynarodo-
wych instytucji finansowych,”,

— uchyla si´ pkt 48,

— w pkt 49 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) Êwiadczenia finansowego na pokrycie
kosztów najmu lokalu mieszkalnego, do
wysokoÊci nieprzekraczajàcej miesi´cz-
nie kwoty 500 z∏,”,

— pkt 50 otrzymuje brzmienie:

„50) przychody otrzymane w zwiàzku:

a) ze zwrotem udzia∏ów lub wk∏adów
w spó∏dzielni albo wk∏adów w spó∏ce,

b) z umorzeniem udzia∏ów lub akcji
w spó∏ce majàcej osobowoÊç prawnà,
w tym tak˝e z odp∏atnym zbyciem
udzia∏ów (akcji) na rzecz spó∏ki w celu
ich umorzenia

— w cz´Êci stanowiàcej koszt nabycia,
z zastrze˝eniem ust. 17 i 18, a je˝eli naby-
cie nastàpi∏o w drodze spadku lub daro-
wizny — do wysokoÊci wartoÊci z dnia
nabycia spadku lub darowizny,”,

— uchyla si´ pkt 55,

— pkt 58 otrzymuje brzmienie:

„58) wyp∏aty Êrodków z pracowniczego pro-
gramu emerytalnego dokonane na rzecz
uczestnika lub osób uprawnionych do
tych Êrodków w razie Êmierci uczestni-
ka,”,

— uchyla si´ pkt 62,

— pkt 63a otrzymuje brzmienie:

„63a) dochody podatników, z zastrze˝eniem
ust. 5a—5c, uzyskane z dzia∏alnoÊci go-
spodarczej prowadzonej na terenie
specjalnej strefy ekonomicznej na pod-
stawie zezwolenia, o którym mowa
w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 paê-
dziernika 1994 r. o specjalnych strefach
ekonomicznych (Dz. U. Nr 123,

poz. 600, z póên. zm.4)), przy czym
wielkoÊç pomocy publicznej udzielanej
w formie niniejszego zwolnienia nie
mo˝e przekroczyç wielkoÊci pomocy
publicznej dla przedsi´biorcy, dopusz-
czalnej dla obszarów kwalifikujàcych
si´ do uzyskania pomocy w najwi´k-
szej wysokoÊci, zgodnie z zasadami
okreÊlonymi w ustawie z dnia 27 lipca
2002 r. o warunkach dopuszczalnoÊci
i nadzorowaniu pomocy publicznej dla
przedsi´biorców (Dz. U. Nr 141,
poz. 1177 oraz z 2003 r. Nr 159,
poz. 1537, Nr 188, poz. 1840 i Nr 189,
poz. 1850), w tym z zasadami kumula-
cji oraz udzielania pomocy publicznej
w okreÊlonych sektorach,”,

— uchyla si´ pkt 66,

— pkt 67 otrzymuje brzmienie:

„67) wartoÊç rzeczowych Êwiadczeƒ otrzy-
mywanych przez pracownika, sfinanso-
wanych w ca∏oÊci ze Êrodków zak∏ado-
wego funduszu Êwiadczeƒ socjalnych
lub funduszy zwiàzków zawodowych —
do wysokoÊci nieprzekraczajàcej w roku
podatkowym kwoty 380 z∏; rzeczowymi
Êwiadczeniami nie sà bony, talony i inne
znaki, uprawniajàce do ich wymiany na
towary lub us∏ugi,”,

— pkt 68a otrzymuje brzmienie:

„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 kwoty 100 z∏;
zwolnienie nie ma zastosowania, je˝eli
Êwiadczenie jest dokonywane na rzecz
pracownika Êwiadczeniodawcy lub
osoby pozostajàcej ze Êwiadczenio-
dawcà w stosunku cywilnoprawnym,”,

— uchyla si´ pkt 70,

— pkt 80 otrzymuje brzmienie:

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

— uchyla si´ pkt 81, 86 i 88,

— pkt 89 otrzymuje brzmienie:

„89) wartoÊç Êwiadczeƒ otrzymanych przez
studentów od uczelni, na podstawie od-
r´bnych przepisów, w zwiàzku ze skiero-
waniem przez uczelni´ na studenckie
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praktyki zawodowe — do wysokoÊci nie-
przekraczajàcej w roku podatkowym
kwoty 2 280 z∏,”,

— uchyla si´ pkt 96,

— pkt 97 otrzymuje brzmienie:

„97) dodatki mieszkaniowe i rycza∏ty na za-
kup opa∏u, przyznane na podstawie od-
r´bnych przepisów o dodatkach miesz-
kaniowych,”,

— pkt 98b otrzymuje brzmienie:

„98b) zwrot kwoty zni˝ki z tytu∏u op∏acenia
przez inwalid´ wojennego i wojskowe-
go sk∏adki na obowiàzkowe ubezpie-
czenie odpowiedzialnoÊci cywilnej lub
sk∏adki na dobrowolne ubezpieczenie
casco, otrzymanej od organu rentowe-
go,”,

— uchyla si´ pkt 99 i 103,

— pkt 104 otrzymuje brzmienie:

„104) otrzymane przez pos∏a lub senatora
Êwiadczenia pieni´˝ne i wartoÊç Êwiad-
czeƒ rzeczowych (w naturze) na pod-
stawie art. 23 ust. 3, art. 43 ust. 1,
art. 44 ust. 1 i 2 oraz art. 46 ustawy
z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu
mandatu pos∏a i senatora (Dz. U. Nr 73,
poz. 350, z póên. zm.5)),”,

— pkt 108—110 otrzymujà brzmienie:

„108) kwoty pomocy pieni´˝nej i wartoÊç in-
nych Êwiadczeƒ finansowanych ze
Êrodków bud˝etowych przyznawanych
repatriantom oraz osobom, które ubie-
gajà si´ o status uchodêcy, 

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

110) wartoÊç Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych
cz∏onkowi s∏u˝by zagranicznej wyko-
nujàcemu obowiàzki s∏u˝bowe w pla-
cówce zagranicznej oraz wartoÊç
Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych pracowni-
kom polskich jednostek bud˝etowych
majàcych siedzib´ poza granicami Rze-
czypospolitej Polskiej, wynikajàcych
z przepisów odr´bnych ustaw lub prze-
pisów wykonawczych wydanych na
ich podstawie, z wyjàtkiem wynagro-
dzeƒ za prac´, ekwiwalentu pieni´˝ne-

go za urlop wypoczynkowy, dodatku
zagranicznego oraz zasi∏ków chorobo-
wych i macierzyƒskich,”,

— pkt 112 otrzymuje brzmienie:

„112) zwrot kosztów dojazdu pracownika do
zak∏adu pracy, je˝eli obowiàzek pono-
szenia tych kosztów przez zak∏ad pracy
wynika wprost z przepisów innych
ustaw,”,

— po pkt 113 dodaje si´ pkt 114—117 w brzmie-
niu:

„114) wartoÊç otrzymanych nieodp∏atnych
Êwiadczeƒ lub Êwiadczeƒ cz´Êciowo
odp∏atnych oraz wartoÊç Êwiadczeƒ
rzeczowych (w naturze) finansowanych
lub wspó∏finansowanych ze Êrodków
bud˝etu paƒstwa, jednostek samorzà-
du terytorialnego, ze Êrodków agencji
rzàdowych lub ze Êrodków pochodzà-
cych od rzàdów paƒstw obcych, orga-
nizacji mi´dzynarodowych lub mi´dzy-
narodowych instytucji finansowych,
w ramach rzàdowych programów,

115) wygrane i nagrody otrzymane przez
uczniów za udzia∏ w konkursach, tur-
niejach i olimpiadach organizowanych
na podstawie przepisów o systemie
oÊwiaty,

116) dop∏aty bezpoÊrednie stosowane w ra-
mach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Eu-
ropejskiej, otrzymane na podstawie
odr´bnych przepisów,

117) wartoÊç otrzymanych Êwiadczeƒ od
wolontariuszy, udzielanych na zasa-
dach okreÊlonych w ustawie o dzia∏al-
noÊci po˝ytku publicznego.”,

b) w ust. 2:

— pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) przychód ze sprzeda˝y lub zamiany jest
wydatkowany na:

a) nabycie gruntu lub udzia∏u w gruncie,
prawa wieczystego u˝ytkowania grun-
tu lub udzia∏u w takim prawie, budyn-
ku, jego cz´Êci lub udzia∏u w budynku,
lub

b) budow´, rozbudow´, nadbudow´,
przebudow´, modernizacj´, adaptacj´
lub remont budynku albo jego cz´Êci

— przeznaczonych na cele rekreacyjne,”,

— po pkt 2 dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:

„3) przychód ze sprzeda˝y nieruchomoÊci
i praw majàtkowych stanowi przychód
z pozarolniczej dzia∏alnoÊci gospodarczej
lub z dzia∏ów specjalnych produkcji rolnej
w rozumieniu art. 14 ust. 2 pkt 1.”,

c) uchyla si´ ust. 4 i 5,

d) uchyla si´ ust. 6,
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e) uchyla si´ ust. 8 i 9,

f) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1
pkt 40b, stosuje si´, je˝eli podatnik przed
pierwszà wyp∏atà Êwiadczenia z∏o˝y p∏atni-
kowi oÊwiadczenie wed∏ug ustalonego
wzoru, ˝e nie uzyskuje równoczeÊnie in-
nych dochodów podlegajàcych opodatko-
waniu, z wyjàtkiem renty rodzinnej oraz
dochodów okreÊlonych w art. 28—30 oraz
w art. 30a i 30b. Podatnik jest obowiàzany
zawiadomiç p∏atnika o zmianie stanu fak-
tycznego wynikajàcego z oÊwiadczenia,
przed wyp∏atà stypendium za miesiàc,
w którym zasz∏a zmiana.”,

g) uchyla si´ ust. 11 i 12,

h) po ust. 12 dodaje si´ ust. 13—18 w brzmieniu:

„13. Przepis ust. 1 pkt 16 lit. b) stosuje si´, je˝e-
li otrzymane Êwiadczenia nie zosta∏y zali-
czone do kosztów uzyskania przychodów
i zosta∏y poniesione:

1) w celu osiàgni´cia przychodów lub

2) w celu realizacji zadaƒ organizacji i jed-
nostek organizacyjnych dzia∏ajàcych na
podstawie przepisów odr´bnych ustaw,
lub

3) przez organy (urz´dy) w∏adzy lub admi-
nistracji paƒstwowej albo samorzàdo-
wej oraz jednostki organizacyjne im pod-
leg∏e lub przez nie nadzorowane, lub

4) przez osoby pe∏niàce funkcje obywatel-
skie, o których mowa w art. 13 pkt 5,
w zwiàzku z wykonywaniem tych funkcji.

14. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1
pkt 19, ma zastosowanie do pracowników,
których miejsce zamieszkania jest po∏o˝o-
ne poza miejscowoÊcià, w której znajduje
si´ zak∏ad pracy, a podatnik nie korzysta
z kosztów uzyskania przychodów okreÊlo-
nych w art. 22 ust. 2 pkt 3 i 4.

15. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1
pkt 20, nie ma zastosowania do wynagro-
dzenia za prac´ otrzymywanego przez pra-
cownika w zwiàzku z jego pobytem poza
granicami paƒstwa w celu udzia∏u w kon-
flikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia si∏
paƒstwa albo paƒstw sojuszniczych, misji
pokojowej, akcji zapobie˝enia aktom terro-
ryzmu lub ich skutkom, a tak˝e w zwiàzku
z pe∏nieniem funkcji obserwatorów w mi-
sjach pokojowych organizacji mi´dzynaro-
dowych i si∏ wielonarodowych, o ile otrzy-
muje Êwiadczenia zwolnione od podatku
na podstawie ust. 1 pkt 83.

16. Przez w∏asny budynek, lokal lub pomiesz-
czenie, o których mowa w ust. 1 pkt 32
lit. a), rozumie si´ budynek, lokal lub po-
mieszczenie stanowiàce w∏asnoÊç lub
wspó∏w∏asnoÊç podatnika lub do którego

podatnikowi przys∏uguje spó∏dzielcze w∏a-
snoÊciowe prawo do lokalu, prawo do do-
mu jednorodzinnego w spó∏dzielni miesz-
kaniowej lub udzia∏ w takim prawie.

17. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 50
lit. b), nie ma zastosowania do przycho-
dów otrzymanych w zwiàzku z umorze-
niem udzia∏ów lub akcji w spó∏kach majà-
cych osobowoÊç prawnà obj´tych za
przedsi´biorstwo lub jego zorganizowanà
cz´Êç.

18. Koszt nabycia, o którym mowa w ust. 1
pkt 50 lit. b), okreÊla si´ zgodnie z art. 22
ust. 1f pkt 1, je˝eli obj´cie umarzanych
udzia∏ów (akcji) nastàpi∏o w zamian za
wk∏ad niepieni´˝ny w postaci innej ni˝
przedsi´biorstwo lub jego zorganizowana
cz´Êç.”;

11) w art. 22:

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

„1i. Je˝eli podatnik w zwiàzku z obejmowaniem
udzia∏ów (akcji) w zamian za wk∏ad niepie-
ni´˝ny poniós∏ wydatki zwiàzane z obj´-
ciem tych udzia∏ów (akcji), to wydatki te po-
wi´kszajà koszty uzyskania przychodów,
o których mowa w ust. 1e.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

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

1) podatnik uzyskuje przychody od jednego
zak∏adu pracy — wynoszà 102 z∏ 25 gr
miesi´cznie, a za rok podatkowy nie wi´-
cej ni˝ 1 227 z∏,

2) podatnik uzyskuje przychody równocze-
Ênie od wi´cej ni˝ jednego zak∏adu pracy
— nie mogà przekroczyç ∏àcznie 1 840 z∏
77 gr za rok podatkowy,

3) miejsce sta∏ego lub czasowego zamiesz-
kania podatnika jest po∏o˝one poza miej-
scowoÊcià, w której znajduje si´ zak∏ad
pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za
roz∏àk´ — wynoszà 127 z∏ 82 gr miesi´cz-
nie, a za rok podatkowy ∏àcznie nie wi´cej
ni˝ 1 533 z∏ 84 gr,

4) podatnik uzyskuje przychody równocze-
Ênie od wi´cej ni˝ jednego zak∏adu pracy,
a miejsce sta∏ego lub czasowego za-
mieszkania podatnika jest po∏o˝one poza
miejscowoÊcià, w której znajduje si´ za-
k∏ad pracy, i podatnik nie uzyskuje dodat-
ku za roz∏àk´ — nie mogà przekroczyç
∏àcznie 2 300 z∏ 94 gr za rok podatkowy.”,

c) uchyla si´ ust. 2a,

d) ust. 3a otrzymuje brzmienie:

„3a. Zasad´, o której mowa w ust. 3, stosuje si´
równie˝ w przypadku, gdy cz´Êç docho-
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dów z tego samego êród∏a przychodów
podlega opodatkowaniu, a cz´Êç jest wol-
na od opodatkowania, z wy∏àczeniem êró-
de∏ przychodów okreÊlonych w art. 10
ust. 1 pkt 1 i 2.”,

e) w ust. 9 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) z tytu∏ów okreÊlonych w art. 13 pkt 5, 7 i 9 —

w wysokoÊci okreÊlonej w ust. 2 pkt 1, a je-
˝eli podatnik tego samego rodzaju przycho-
dy z jednego z tytu∏ów, okreÊlonego
w art. 13 pkt 5, 7 i 9, uzyskuje od wi´cej ni˝
jednego podmiotu, roczne koszty uzyskania
przychodu nie mogà przekroczyç kwoty
1 840 z∏ 77 gr,”,

f) ust. 11 i 11a otrzymujà brzmienie:
„11. Je˝eli roczne koszty uzyskania przychodów

okreÊlone w ust. 2 sà ni˝sze od wydatków
na dojazd do zak∏adu lub zak∏adów pracy
Êrodkami transportu autobusowego, kole-
jowego, promowego lub komunikacji miej-
skiej, w rocznym rozliczeniu podatku kosz-
ty te mogà byç przyj´te w wysokoÊci wy-
datków faktycznie poniesionych, udoku-
mentowanych wy∏àcznie imiennymi bileta-
mi okresowymi.

11a. Przepisy ust. 11 nie majà zastosowania
do kosztów uzyskania przychodów ze êró-
de∏ okreÊlonych w art. 13 pkt 5, 7 i 9.”,

g) ust. 13 otrzymuje brzmienie:
„13. Przepisów ust. 2 pkt 3 i 4 oraz ust. 11 nie

stosuje si´ w przypadku, gdy pracownik
otrzymuje zwrot kosztów dojazdu do zak∏a-
du pracy, z wyjàtkiem, gdy zwrócone kosz-
ty zosta∏y zaliczone do przychodów podle-
gajàcych opodatkowaniu.”;

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

„4) wp∏aciç, w terminie do 20 dnia tego miesiàca,
do urz´du skarbowego kwot´ odsetek naliczo-
nych od dnia zaliczenia do kosztów uzyskania
przychodów wydatków na nabycie lub wytwo-
rzenie we w∏asnym zakresie sk∏adników majàt-
ku do dnia, w którym okres ich u˝ywania prze-
kroczy∏ rok, i naliczonà kwot´ odsetek wykazaç
w sk∏adanych deklaracjach lub zeznaniu, o któ-
rych mowa w art. 44 ust. 6 i art. 45 ust. 1
i 1a pkt 2; odsetki obliczone od ró˝nicy, o któ-
rej mowa w pkt 2, wynoszà 0,1 % za ka˝dy
dzieƒ.”;

13) w art. 22f ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Podatnicy, z wyjàtkiem tych, którzy ze wzgl´du
na og∏oszonà upad∏oÊç obejmujàcà likwidacj´
majàtku nie prowadzà dzia∏alnoÊci gospodar-
czej, dokonujà odpisów amortyzacyjnych od
wartoÊci poczàtkowej Êrodków trwa∏ych oraz
wartoÊci niematerialnych i prawnych, o któ-
rych mowa w art. 22a ust. 1 i ust. 2 pkt 1—3
oraz w art. 22b.

2. Podatnicy b´dàcy armatorami, z wyjàtkiem
tych, którzy ze wzgl´du na og∏oszonà upad∏oÊç

obejmujàcà likwidacj´ majàtku nie prowadzà
dzia∏alnoÊci gospodarczej, mogà dokonywaç
odpisów amortyzacyjnych od zamówionego
przez nich taboru transportu morskiego w bu-
dowie, o którym mowa w art. 22a ust. 2 pkt 4.”;

14) w art. 22∏ w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje
brzmienie:

„Od Êrodków trwa∏ych oraz wartoÊci niematerial-
nych i prawnych otrzymanych do odp∏atnego ko-
rzystania, zgodnie z umowami zawartymi na pod-
stawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji,
je˝eli z tych umów wynika prawo zakupu tych
Êrodków albo wartoÊci przez korzystajàcego za ce-
n´ ustalonà w umowach, podatnicy dokonujà od-
pisów amortyzacyjnych na zasadach okreÊlonych
w art. 22h ust. 1.”;

15) w art. 23: 

a) w ust. 1:

— 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 majàcej osobowoÊç
prawnà oraz innych papierów warto-
Êciowych, a tak˝e wydatków na nabycie
jednostek uczestnictwa w funduszach
kapita∏owych; wydatki takie sà jednak
kosztem uzyskania przychodu przy usta-
laniu dochodu z odp∏atnego zbycia tych
udzia∏ów (akcji), wk∏adów oraz innych
papierów wartoÊciowych, w tym docho-
du z tytu∏u wykupu przez emitenta pa-
pierów wartoÊciowych, a tak˝e umorze-
nia jednostek uczestnictwa w fundu-
szach kapita∏owych,”,

— pkt 40 otrzymuje brzmienie:

„40) umorzonych po˝yczek, je˝eli ich umo-
rzenie nie jest zwiàzane z post´powa-
niem upad∏oÊciowym z mo˝liwoÊcià za-
warcia uk∏adu w rozumieniu przepisów
prawa upad∏oÊciowego i naprawcze-
go,”,

— w pkt 45a lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) nabytych nieodp∏atnie, z wyjàtkiem naby-
tych w drodze spadku lub darowizny, je-
˝eli:

— nabycie to nie stanowi przychodu
w naturze lub

— dochód z tego tytu∏u jest zwolniony od
podatku dochodowego, lub

— nabycie to stanowi dochód, od które-
go na podstawie odr´bnych przepi-
sów zaniechano poboru podatku,”,

— pkt 46 otrzymuje brzmienie:

„46) poniesionych wydatków zaliczonych do
kosztów uzyskania przychodów, z za-
strze˝eniem pkt 36, z tytu∏u u˝ywania
niewprowadzonego do ewidencji Êrod-
ków trwa∏ych samochodu osobowego,
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w tym tak˝e stanowiàcego w∏asnoÊç
osoby prowadzàcej dzia∏alnoÊç gospo-
darczà, dla potrzeb dzia∏alnoÊci gospo-
darczej podatnika — w cz´Êci przekra-
czajàcej kwot´ wynikajàcà z pomno˝e-
nia liczby kilometrów faktycznego prze-
biegu pojazdu oraz stawki za 1 km prze-
biegu, okreÊlonej w odr´bnych przepi-
sach wydanych przez w∏aÊciwego mini-
stra; w celu ustalenia faktycznego prze-
biegu samochodu podatnik jest obowià-
zany do prowadzenia ewidencji przebie-
gu pojazdu,”,

— pkt 56 otrzymuje brzmienie:

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

— w pkt 57 zdanie wst´pne otrzymuje brzmie-
nie:

„sk∏adek op∏aconych przez pracodawc´ z ty-
tu∏u zawartych lub odnowionych umów
ubezpieczenia na rzecz pracowników, z wyjàt-
kiem umów dotyczàcych ryzyka grupy 1, 3 i 5
dzia∏u I oraz grupy 1 i 2 dzia∏u II wymienio-
nych w za∏àczniku do ustawy z dnia 22 maja
2003 r. o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej
(Dz. U. Nr 124, poz. 1151) je˝eli uprawnio-
nym do otrzymania Êwiadczenia nie jest pra-
codawca i umowa ubezpieczenia w okresie
5 lat, liczàc od koƒca roku kalendarzowego,
w którym jà zawarto lub odnowiono, wyklu-
cza:”,

— w pkt 59 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem
i dodaje si´ pkt 60 w brzmieniu:

„60) kosztów zwiàzanych z finansowaniem
Êwiadczeƒ zdrowotnych przez praco-
dawc´ na rzecz pracowników, z wyjàt-
kiem poniesionych kosztów Êwiadczeƒ
zdrowotnych, do których ponoszenia zo-
bowiàzujà pracodawc´ przepisy Kodek-
su pracy oraz innych ustaw.”,

b) w ust. 2 w pkt 2 lit. a—c otrzymujà brzmienie:

„a) oddaleniu wniosku o og∏oszenie upad∏oÊci
obejmujàcej likwidacj´ majàtku, gdy majà-
tek niewyp∏acalnego d∏u˝nika nie wystarcza
na zaspokojenie kosztów post´powania lub

b) umorzeniu post´powania upad∏oÊciowego
obejmujàcego likwidacj´ majàtku, gdy za-
chodzi okolicznoÊç, o której mowa w lit. a),
lub

c) ukoƒczeniu post´powania upad∏oÊciowego
obejmujàcego likwidacj´ majàtku, albo”,

c) w ust. 3 pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1) d∏u˝nik zosta∏ wykreÊlony z ewidencji dzia-
∏alnoÊci gospodarczej, postawiony w stan li-
kwidacji lub zosta∏a og∏oszona jego upa-
d∏oÊç obejmujàca likwidacj´ majàtku albo

2) zosta∏o wszcz´te post´powanie upad∏oÊcio-
we z mo˝liwoÊcià zawarcia uk∏adu w rozu-
mieniu przepisów prawa upad∏oÊciowego
i naprawczego lub na wniosek d∏u˝nika zo-
sta∏o wszcz´te post´powanie ugodowe
w rozumieniu przepisów o restrukturyzacji
finansowej przedsi´biorstw i banków, al-
bo”,

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Przebieg pojazdu, o którym mowa w ust. 1
pkt 36 i 46, powinien byç, z wy∏àczeniem ry-
cza∏tu pieni´˝nego, udokumentowany
w ewidencji przebiegu pojazdu potwierdzo-
nej przez podatnika na koniec ka˝dego mie-
siàca. Do prowadzenia ewidencji przebiegu
pojazdu obowiàzana jest osoba u˝ywajàca
tego pojazdu. W razie braku tej ewidencji
wydatki ponoszone przez podatnika z tytu∏u
u˝ywania samochodów na potrzeby podat-
nika nie stanowià kosztu uzyskania przycho-
dów.”,

e) dodaje si´ ust. 7 w brzmieniu:

„7. Ewidencja przebiegu pojazdu, o której mo-
wa w ust. 5, powinna zawieraç co najmniej
nast´pujàce dane: nazwisko, imi´ i adres za-
mieszkania osoby u˝ywajàcej pojazdu, nu-
mer rejestracyjny pojazdu i pojemnoÊç silni-
ka, kolejny numer wpisu, dat´ i cel wyjazdu,
opis trasy (skàd — dokàd), liczb´ faktycznie
przejechanych kilometrów, stawk´ za 1 km
przebiegu, kwot´ wynikajàcà z przemno˝e-
nia liczby faktycznie przejechanych kilome-
trów i stawki za 1 km przebiegu oraz podpis
podatnika (pracodawcy) i jego dane.”;

16) w art. 24:

a) w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Dochodem z odp∏atnego zbycia sk∏adników
majàtku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1,
wykorzystywanych na potrzeby dzia∏alnoÊci go-
spodarczej lub dzia∏ów specjalnych produkcji
rolnej, jest przychód z odp∏atnego zbycia sk∏ad-
ników majàtku, o których mowa w art. 14 ust. 2
pkt 1 lit. b), a w pozosta∏ych przypadkach do-
chodem lub stratà jest ró˝nica mi´dzy przycho-
dem z odp∏atnego zbycia a:

1) wartoÊcià poczàtkowà wykazanà w ewidencji
Êrodków trwa∏ych oraz wartoÊci niematerial-
nych i prawnych, z zastrze˝eniem pkt 2, po-
wi´kszonà o sum´ odpisów amortyzacyj-
nych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1,
dokonanych od tych Êrodków i wartoÊci lub

2) wartoÊcià wynikajàcà z dokumentu stwier-
dzajàcego nabycie spó∏dzielczego w∏asno-
Êciowego prawa do lokalu u˝ytkowego lub
udzia∏u w takim prawie, którego wartoÊç 
poczàtkowà dla celów dokonywania od-
pisów amortyzacyjnych ustalono zgodnie
z art. 22g ust. 10, powi´kszonà o sum´ od-
pisów amortyzacyjnych, o których mowa
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w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od tego
prawa lub udzia∏u w takim prawie.”,

b) w ust. 4a pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) zwierzàt laboratoryjnych — od 1 sztuki
sprzedanych zwierzàt — na podstawie za-
wartych umów dla potrzeb laboratoryjnych,
badaƒ i doÊwiadczeƒ naukowych, analiz i te-
stów prowadzonych w laboratoriach, a tak-
˝e kontroli procesów technologicznych,”,

c) uchyla si´ ust. 5b,

d) w ust. 5c skreÊla si´ zdanie drugie,

e) dodaje si´ ust. 13 i 14 w brzmieniu:

„13. W przypadku odp∏atnego zbycia po˝yczo-
nych papierów wartoÊciowych na zasa-
dach okreÊlonych w odr´bnych przepisach
(sprzeda˝ krótka), dochód ustala si´ na
dzieƒ, w którym nastàpi∏ zwrot po˝yczo-
nych papierów wartoÊciowych lub mia∏ na-
stàpiç, zgodnie z zawartà umowà po˝yczki
tych papierów.

14. Dochodem, o którym mowa w ust. 13, uzy-
skanym w roku podatkowym, jest ró˝nica
mi´dzy sumà przychodów z odp∏atnego
zbycia po˝yczonych papierów wartoÊcio-
wych a wydatkami poniesionymi na naby-
cie zwróconych papierów wartoÊcio-
wych.”;

17) w art. 24b ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przez dzia∏alnoÊç w zakresie handlu hurtowego
lub detalicznego, o której mowa w ust. 2 pkt 1,
wykonywanà na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej przez podatników nieb´dàcych podat-
nikami, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 3, ro-
zumie si´ odp∏atne zbycie towarów polskim
odbiorcom bez wzgl´du na miejsce zawarcia
umowy.”;

18) w art. 25:

a) ust. 4 i 5 otrzymujà brzmienie:

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

1) podmiot krajowy bierze udzia∏ bezpo-
Êrednio lub poÊrednio w zarzàdzaniu in-
nym podmiotem krajowym lub w jego
kontroli albo posiada udzia∏ w kapitale in-
nego podmiotu krajowego, albo

2) te same osoby prawne lub fizyczne rów-
noczeÊnie bezpoÊrednio lub poÊrednio
biorà udzia∏ w zarzàdzaniu podmiotami
krajowymi lub w ich kontroli albo posia-
dajà udzia∏ w kapitale tych podmiotów.

5. Przepisy ust. 4 stosuje si´ równie˝ do po-
wiàzaƒ o charakterze rodzinnym lub wyni-
kajàcych ze stosunku pracy albo majàtko-
wych pomi´dzy podmiotami krajowymi lub
osobami pe∏niàcymi w tych podmiotach
funkcje zarzàdzajàce lub kontrolne albo nad-
zorcze oraz je˝eli którakolwiek osoba ∏àczy

funkcje zarzàdzajàce lub kontrolne albo nad-
zorcze w tych podmiotach.”,

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

„5a. Posiadanie udzia∏u w kapitale innego pod-
miotu, o którym mowa w ust. 1 i 4, oznacza
sytuacj´, w której dany podmiot bezpo-
Êrednio lub poÊrednio posiada w kapitale
innego podmiotu udzia∏ nie mniejszy ni˝ 
5 %.

5b. OkreÊlajàc wielkoÊç udzia∏u poÊredniego,
jaki podmiot posiada w kapitale innego
podmiotu, przyjmuje si´ zasad´, ˝e je˝eli
jeden podmiot posiada w kapitale drugie-
go podmiotu okreÊlony udzia∏, a ten drugi
posiada taki sam udzia∏ w kapitale innego
podmiotu, to pierwszy podmiot posiada
udzia∏ poÊredni w kapitale tego innego
podmiotu w tej samej wysokoÊci; je˝eli
wartoÊci te sà ró˝ne, za wysokoÊç udzia∏u
poÊredniego przyjmuje si´ wartoÊç ni˝-
szà.”,

c) uchyla si´ ust. 7 i 7a;

19) w art. 26:

a) w ust. 1:

— zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„Podstaw´ obliczenia podatku, z zastrze˝e-
niem art. 24 ust. 3, art. 28—30 oraz
art. 30a—30c, stanowi dochód ustalony
zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 4, 4a—4e,
ust. 5c, 6, 8, ust. 10—12 lub art. 24b ust. 1 i 2
lub art. 25, po odliczeniu kwot:”,

— pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) sk∏adek okreÊlonych w ustawie z dnia
13 paêdziernika 1998 r. o systemie ubez-
pieczeƒ spo∏ecznych (Dz. U. Nr 137,
poz. 887, z póên. zm.6)):

a) zap∏aconych w roku podatkowym bez-
poÊrednio na w∏asne ubezpieczenia
emerytalne, rentowe, chorobowe oraz
wypadkowe podatnika oraz osób z nim
wspó∏pracujàcych,

b) potràconych w roku podatkowym
przez p∏atnika ze Êrodków podatnika
na ubezpieczenia emerytalne i rento-
we oraz na ubezpieczenie chorobowe,
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z tym ˝e w przypadku podatnika osià-
gajàcego przychody okreÊlone
w art. 12 ust. 6, tylko w cz´Êci obliczo-
nej, w sposób okreÊlony w art. 33
ust. 4, od przychodu podlegajàcego
opodatkowaniu

— odliczenie nie dotyczy sk∏adek, których
podstaw´ wymiaru stanowi dochód
(przychód) wolny od podatku na podsta-
wie art. 21, 52 i 52a, oraz sk∏adek, których
podstaw´ wymiaru stanowi dochód, od
którego na podstawie przepisów Ordyna-
cji podatkowej zaniechano poboru podat-
ku,”,

— uchyla si´ pkt 3 i 4,

— pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) wydatków na cele rehabilitacyjne oraz
wydatków zwiàzanych z u∏atwieniem wy-
konywania czynnoÊci ˝yciowych, ponie-
sionych w roku podatkowym przez po-
datnika b´dàcego osobà niepe∏nospraw-
nà lub podatnika, na którego utrzymaniu
sà osoby niepe∏nosprawne,”,

— pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) darowizn przekazanych na cele:

a) okreÊlone w art. 4 ustawy o dzia∏alno-
Êci po˝ytku publicznego, organiza-
cjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3
ustawy o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicz-
nego prowadzàcym dzia∏alnoÊç po˝yt-
ku publicznego w sferze zadaƒ publicz-
nych okreÊlonych w tej ustawie, reali-
zujàcym te cele,

b) kultu religijnego

— w wysokoÊci dokonanej darowizny,
nie wi´cej jednak ni˝ 350 z∏.”,

— uchyla si´ pkt 10,

b) w ust. 5 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„¸àczna kwota odliczeƒ z tytu∏ów okreÊlonych
w ust. 1 pkt 9 nie mo˝e przekroczyç w roku po-
datkowym 350 z∏, z tym ˝e odliczeniu nie podle-
gajà darowizny poniesione na rzecz:”,

c) w ust. 7a:

— pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) zakup i napraw´ indywidualnego sprz´tu,
urzàdzeƒ i narz´dzi technicznych niezb´d-
nych w rehabilitacji oraz u∏atwiajàcych
wykonywanie czynnoÊci ˝yciowych, sto-
sownie do potrzeb wynikajàcych z niepe∏-
nosprawnoÊci, z wyjàtkiem sprz´tu go-
spodarstwa domowego,”,

— pkt 5 i 6 otrzymujà brzmienie:

„5) odp∏atnoÊç za pobyt na turnusie rehabili-
tacyjnym,

6) odp∏atnoÊç za pobyt na leczeniu w zak∏a-
dzie lecznictwa uzdrowiskowego, za po-
byt w zak∏adzie rehabilitacji leczniczej, za-

k∏adach opiekuƒczo-leczniczych i piel´-
gnacyjno-opiekuƒczych oraz odp∏atnoÊç
za zabiegi rehabilitacyjne,”,

— pkt 11 i 12 otrzymujà brzmienie:

„11) kolonie i obozy dla dzieci i m∏odzie˝y
niepe∏nosprawnej oraz dzieci osób nie-
pe∏nosprawnych, które nie ukoƒczy∏y
25 roku ˝ycia,

12) leki — w wysokoÊci stanowiàcej ró˝nic´
pomi´dzy faktycznie poniesionymi wy-
datkami w danym miesiàcu a kwotà
100 z∏, jeÊli lekarz specjalista stwierdzi,
˝e osoba niepe∏nosprawna powinna
stosowaç okreÊlone leki (stale lub cza-
sowo),”,

— pkt 14 i 15 otrzymujà brzmienie:

„14) u˝ywanie samochodu osobowego, sta-
nowiàcego w∏asnoÊç (wspó∏w∏asnoÊç)
osoby niepe∏nosprawnej zaliczonej do
I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika
majàcego na utrzymaniu osob´ niepe∏-
nosprawnà zaliczonà do I lub II grupy in-
walidztwa albo dzieci niepe∏nosprawne,
które nie ukoƒczy∏y 16 roku ˝ycia, dla
potrzeb zwiàzanych z koniecznym prze-
wozem na niezb´dne zabiegi leczniczo-
-rehabilitacyjne — w wysokoÊci nieprze-
kraczajàcej w roku podatkowym kwoty
2 280 z∏,

15) odp∏atne przejazdy Êrodkami transportu
publicznego zwiàzane z pobytem:

a) na turnusie rehabilitacyjnym,

b) w zak∏adach, o których mowa w pkt 6,

c) na koloniach i obozach dla dzieci i m∏o-
dzie˝y, o których mowa w pkt 11.”,

d) ust. 7b i 7c otrzymujà brzmienie:

„7b. Wydatki, o których mowa w ust. 7a, podle-
gajà odliczeniu od dochodu, je˝eli nie zo-
sta∏y sfinansowane (dofinansowane) ze
Êrodków zak∏adowego funduszu rehabilita-
cji osób niepe∏nosprawnych, Paƒstwowe-
go Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe∏no-
sprawnych lub ze Êrodków Narodowego
Funduszu Zdrowia, zak∏adowego funduszu
Êwiadczeƒ socjalnych albo nie zosta∏y
zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek for-
mie. W przypadku gdy wydatki by∏y cz´-
Êciowo sfinansowane (dofinansowane)
z tych funduszy (Êrodków), odliczeniu pod-
lega ró˝nica pomi´dzy poniesionymi wy-
datkami a kwotà sfinansowanà (dofinanso-
wanà) z tych funduszy (Êrodków) lub zwró-
conà w jakiejkolwiek formie.

7c. WysokoÊç wydatków na cele okreÊlone
w ust. 7a ustala si´ na podstawie doku-
mentów stwierdzajàcych ich poniesienie,
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z wyjàtkiem wydatków, o których mowa
w ust. 7a pkt 7, 8 i 14.”,

e) w ust. 7d pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) orzeczenia o niepe∏nosprawnoÊci osoby,
która nie ukoƒczy∏a 16 roku ˝ycia, wydane-
go na podstawie odr´bnych przepisów.”,

f) ust. 7e otrzymuje brzmienie:

„7e. Przepisy ust. 7a—7d i ust. 7g stosuje si´
odpowiednio do podatników, na których
utrzymaniu pozostajà nast´pujàce osoby
niepe∏nosprawne: wspó∏ma∏˝onek, dzieci
w∏asne i przysposobione, dzieci obce przy-
j´te na wychowanie, pasierbowie, rodzice,
rodzice wspó∏ma∏˝onka, rodzeƒstwo, oj-
czym, macocha, zi´ciowie i synowe — je˝e-
li w roku podatkowym dochody tych osób
niepe∏nosprawnych nie przekraczajà kwoty
9 120 z∏.”,

g) ust. 7g otrzymuje brzmienie:

„7g. Odliczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 6,
mo˝e byç dokonane równie˝ w przypadku,
gdy osoba, której dotyczy wydatek, posia-
da orzeczenie o niepe∏nosprawnoÊci wyda-
ne przez w∏aÊciwy organ na podstawie od-
r´bnych przepisów obowiàzujàcych do
dnia 31 sierpnia 1997 r.”,

h) po ust. 7g dodaje si´ ust. 7h w brzmieniu:

„7h. Kwota, o której mowa w ust. 1 pkt 5, prze-
kraczajàca kwot´ dochodu, o którym mo-
wa w ust. 1, mo˝e byç odliczona od docho-
du uzyskanego w najbli˝szych kolejno po
sobie nast´pujàcych 5 latach podatko-
wych.”,

i) uchyla si´ ust. 13,

j) ust. 13a otrzymuje brzmienie:

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

20) w art. 26b:

a) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) inwestycja wymieniona w ust. 1 dotyczy bu-
dynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalne-
go, którego budowa zosta∏a zakoƒczona nie
wczeÊniej ni˝ w 2002 r., a ponadto w przy-
padku inwestycji: 

a) o których mowa w ust. 1 pkt 1 albo pkt 4
— zakoƒczenie nastàpi∏o przed up∏ywem
trzech lat, liczàc od koƒca roku kalenda-
rzowego, w którym zgodnie z prawem
budowlanym uzyskano pozwolenie na
budow´, nadbudow´ lub rozbudow´ bu-
dynku na cele mieszkalne lub przebudo-

w´ (przystosowanie) budynku niemiesz-
kalnego, jego cz´Êci lub pomieszczenia
niemieszkalnego na cele mieszkalne, i zo-
sta∏o potwierdzone okreÊlonym w przepi-
sach prawa budowlanego pozwoleniem
na u˝ytkowanie budynku mieszkalnego,
a w razie braku obowiàzku jego uzyska-
nia — zawiadomieniem o zakoƒczeniu
budowy takiego budynku,

b) o których mowa w ust. 1 pkt 2 albo pkt 3
— zosta∏a zawarta umowa o ustanowie-
niu spó∏dzielczego w∏asnoÊciowego lub
lokatorskiego prawa do lokalu mieszkal-
nego albo umowa w formie aktu notarial-
nego o ustanowieniu odr´bnej w∏asnoÊci
lokalu mieszkalnego, o przeniesieniu na
podatnika w∏asnoÊci budynku mieszkal-
nego lub lokalu mieszkalnego, której jed-
nà ze stron jest podatnik,”,

b) w ust. 3 uchyla si´ pkt 3,

c) w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) od tej cz´Êci kredytu, która nie przekracza
kwoty stanowiàcej iloczyn 70 m2 po-
wierzchni u˝ytkowej i wskaênika przelicze-
niowego 1 m2 powierzchni u˝ytkowej bu-
dynku mieszkalnego, ustalonego do celów
obliczenia premii gwarancyjnej od wk∏a-
dów na oszcz´dnoÊciowych ksià˝eczkach
mieszkaniowych za III kwarta∏ roku poprze-
dzajàcego rok podatkowy, okreÊlonej na rok
zakoƒczenia inwestycji, z zastrze˝eniem
ust. 10.”,

d) dodaje si´ ust. 10 i 11 w brzmieniu:

„10. W kolejnych nast´pujàcych po sobie latach
podatkowych kwota, o której mowa
w ust. 4 pkt 2, nie mo˝e ulec zmniejszeniu.
W tym celu dla ustalania tej podstawy
przyjmuje si´ najwy˝szy w okresie obowià-
zywania ustawy wskaênik przeliczeniowy
1 m2 powierzchni u˝ytkowej budynku
mieszkalnego, ustalonego do celów obli-
czania premii gwarancyjnej od wk∏adów na
oszcz´dnoÊciowych ksià˝eczkach mieszka-
niowych za III kwarta∏.

11. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych og∏asza, do dnia 31 grudnia roku
poprzedzajàcego rok podatkowy, w drodze
obwieszczenia, w Dzienniku Urz´dowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”
wysokoÊç kwoty, o której mowa w ust. 4
pkt 2, z zastrze˝eniem ust. 10.”;

21) w art. 27:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podatek dochodowy, z zastrze˝eniem
art. 28—30, art. 30a—30d oraz art. 44 ust. 4,
pobiera si´ od podstawy jego obliczenia we-
d∏ug nast´pujàcej skali:
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b) uchyla si´ ust. 4—7,

c) w ust. 8 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„Je˝eli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1,
oprócz dochodów podlegajàcych opodatkowa-
niu, zgodnie z ust. 1, osiàga∏ równie˝ dochody
z tytu∏u dzia∏alnoÊci wykonywanej poza teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze êróde∏
przychodów znajdujàcych si´ poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zwolnione od podat-
ku na podstawie umów o unikaniu podwójnego
opodatkowania lub innych umów mi´dzynaro-
dowych — podatek okreÊla si´ w nast´pujàcy
sposób:”,

d) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Je˝eli podatnik, o którym mowa w art. 3
ust. 1, osiàga równie˝ dochody z tytu∏u
dzia∏alnoÊci wykonywanej poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub ze êróde∏ przy-
chodów znajdujàcych si´ poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, a umowa o unika-
niu podwójnego opodatkowania nie stano-
wi o zastosowaniu metody okreÊlonej
w ust. 8, dochody te ∏àczy si´ z dochodami
ze êróde∏ przychodów po∏o˝onych na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym przy-
padku od podatku obliczonego od ∏àcznej
sumy dochodów odlicza si´ kwot´ równà
podatkowi dochodowemu zap∏aconemu
w obcym paƒstwie. Odliczenie to nie mo˝e
jednak przekroczyç tej cz´Êci podatku obli-
czonego przed dokonaniem odliczenia, któ-
ra proporcjonalnie przypada na dochód uzy-
skany w paƒstwie obcym. Przepisy art. 11
ust. 3 i 4 stosuje si´ odpowiednio.”,

e) po ust. 9 dodaje si´ ust. 9a w brzmieniu:

„9a. W przypadku podatnika, o którym mowa
w art. 3 ust. 1, uzyskujàcego wy∏àcznie do-
chody z tytu∏u dzia∏alnoÊci wykonywanej
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
lub ze êróde∏ przychodów znajdujàcych si´
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zasad´ okreÊlonà w ust. 9 stosuje si´ odpo-
wiednio.”,

f) uchyla si´ ust. 10;

22) uchyla si´ art. 27a;

23) w art. 27b w ust. 1 zdanie wst´pne otrzymuje
brzmienie:

„Podatek dochodowy, obliczony zgodnie z art. 27
lub art. 30c, w pierwszej kolejnoÊci ulega obni˝e-
niu o kwot´ sk∏adki na powszechne ubezpieczenie
zdrowotne:”;

24) uchyla si´ art. 27c;

25) w art. 29:

a) w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) z tytu∏u Êwiadczeƒ doradczych, ksi´gowych,
badania rynku, us∏ug prawnych, us∏ug re-
klamowych, zarzàdzania i kontroli, przetwa-
rzania danych, us∏ug rekrutacji pracowni-
ków i pozyskiwania personelu, gwarancji
i por´czeƒ oraz Êwiadczeƒ o podobnym cha-
rakterze — pobiera si´ w formie rycza∏tu
w wysokoÊci 20 % przychodu.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przepis ust. 1 stosuje si´ z uwzgl´dnieniem
umów o unikaniu podwójnego opodatkowa-
nia, których stronà jest Rzeczpospolita Pol-
ska. Jednak˝e zastosowanie stawki podatku
wynikajàcej z w∏aÊciwej umowy o unikaniu
podwójnego opodatkowania lub niepobra-
nie podatku zgodnie z takà umowà jest mo˝-
liwe pod warunkiem udokumentowania dla
celów podatkowych miejsca zamieszkania
podatnika uzyskanym od niego zaÊwiadcze-
niem wydanym przez w∏aÊciwy organ admi-
nistracji podatkowej, zwanym dalej „certyfi-
katem rezydencji”.”;

26) w art. 30:

a) w ust. 1:

— zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„Od uzyskanych na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej dochodów (przychodów)
pobiera si´ zrycza∏towany podatek docho-
dowy:”,

— uchyla si´ pkt 1—1c,

— uchyla si´ pkt 3,

— pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) z tytu∏u Êwiadczeƒ otrzymanych przez
emerytów lub rencistów, w zwiàzku z ∏à-

Dziennik Ustaw Nr 202 — 13921 — Poz. 1956 

Podstawa obliczenia podatku w z∏otych
Podatek wynosi

ponad do

37 024 19 % minus kwota zmniejszajàca podatek 530 z∏ 08 gr

37 024 74 048 6 504 z∏ 48 gr + 30 % nadwy˝ki ponad 37 024 z∏

74 048 17 611 z∏ 68 gr + 40 % nadwy˝ki ponad 74 048 z∏ 



czàcym ich uprzednio z zak∏adem pracy
stosunkiem s∏u˝bowym, stosunkiem pra-
cy, pracy nak∏adczej lub spó∏dzielczym
stosunkiem pracy, z zastrze˝eniem art. 21
ust. 1 pkt 26 i 38 — w wysokoÊci 10 % na-
le˝noÊci,”,

— po pkt 4 dodaje si´ pkt 4a w brzmieniu:

„4a) z tytu∏u Êwiadczeƒ pieni´˝nych otrzyma-
nych, na podstawie odr´bnych ustaw,
przez funkcjonariuszy s∏u˝b munduro-
wych oraz ˝o∏nierzy, w zwiàzku ze zwol-
nieniem tych osób ze sta∏ej s∏u˝by —
w wysokoÊci 20 % nale˝noÊci,”,

— uchyla si´ pkt 9—12,

b) uchyla si´ ust. 1a—1d,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zrycza∏towany podatek, o którym mowa
w ust. 1 pkt 2, 4, 4a, 5 i 13, pobiera si´ bez
pomniejszania przychodu o koszty uzyska-
nia.”,

d) uchyla si´ ust. 5,

e) dodaje si´ ust. 8 w brzmieniu:

„8. Dochodów (przychodów), o których mowa
w ust. 1, nie ∏àczy si´ z dochodami opodat-
kowanymi na zasadach okreÊlonych
w art. 27.”;

27) po art. 30 dodaje si´ art. 30a—30d w brzmieniu:

„Art. 30a. 1. Od uzyskanych na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej dochodów (przy-
chodów) pobiera si´ 19 % zrycza∏to-
wany podatek dochodowy, z zastrze-
˝eniem art. 52a:

1) z odsetek od po˝yczek, z wyjàtkiem
gdy udzielanie po˝yczek jest przed-
miotem dzia∏alnoÊci gospodarczej, 

2) z odsetek i dyskonta od papierów
wartoÊciowych,

3) z odsetek lub innych przychodów
od Êrodków pieni´˝nych zgroma-
dzonych na rachunku podatnika
lub w innych formach oszcz´dza-
nia, przechowywania lub inwesto-
wania, prowadzonych przez pod-
miot uprawniony na podstawie
odr´bnych przepisów, z wyjàtkiem
Êrodków pieni´˝nych zwiàzanych
z wykonywanà dzia∏alnoÊcià go-
spodarczà,

4) z dywidend i innych przychodów
z tytu∏u udzia∏u w zyskach osób
prawnych,

5) od dochodu z tytu∏u udzia∏u w fun-
duszach kapita∏owych,

6) od kwot wyp∏acanych po Êmierci
cz∏onka otwartego funduszu eme-
rytalnego wskazanej przez niego
osobie lub spadkobiercy, w rozu-

mieniu przepisów o organizacji
i funkcjonowaniu funduszy emery-
talnych, z wyjàtkiem wyp∏at, o któ-
rych mowa w art. 21 ust. 1 pkt 59,

7) od dochodu cz∏onka pracownicze-
go funduszu emerytalnego z tytu∏u
przeniesienia akcji z∏o˝onych na
rachunku iloÊciowym do aktywów
tego funduszu,

8) z tytu∏u zbycia prawa poboru akcji
nowej emisji przez pracowniczy
fundusz emerytalny w imieniu
cz∏onka funduszu,

9) od kwot jednorazowo wyp∏aca-
nych przez otwarty fundusz emery-
talny cz∏onkowi funduszu, któremu
rachunek funduszu otwarto
w zwiàzku ze Êmiercià jego wspó∏-
ma∏˝onka.

2. Przepisy ust. 1 pkt 1—5 stosuje si´
z uwzgl´dnieniem umów o unikaniu
podwójnego opodatkowania, których
stronà jest Rzeczpospolita Polska.
Jednak˝e zastosowanie stawki podat-
ku wynikajàcej z w∏aÊciwej umowy
o unikaniu podwójnego opodatkowa-
nia lub niepobranie podatku zgodnie
z takà umowà jest mo˝liwe pod wa-
runkiem uzyskania od podatnika cer-
tyfikatu rezydencji.

3. Je˝eli nie jest mo˝liwa identyfikacja
umarzanych jednostek uczestnictwa
w funduszach inwestycyjnych, uma-
rzanych albo wykupywanych certyfi-
katów inwestycyjnych w tych fundu-
szach lub w inny sposób unicestwia-
nych tytu∏ów udzia∏u w funduszach
kapita∏owych, przyjmuje si´, ˝e kolej-
no sà to odpowiednio jednostki, cer-
tyfikaty lub tytu∏y poczàwszy od na-
bytych przez podatnika najwczeÊniej
(FIFO).

4. Zasad´ okreÊlonà w ust. 3 stosuje si´
odpowiednio do ustalania dyskonta
od papierów wartoÊciowych.

5. Dochodem, o którym mowa w ust. 1
pkt 5, jest ró˝nica mi´dzy wyp∏aconà
kwotà Êwiadczenia a sumà sk∏adek
wp∏aconych do zak∏adu ubezpieczeƒ,
które zosta∏y przekazane na fundusz
kapita∏owy. Dochodu tego nie po-
mniejsza si´ o straty z tytu∏u udzia∏u
w funduszach kapita∏owych oraz inne
straty z kapita∏ów pieni´˝nych i praw
majàtkowych, poniesione w roku po-
datkowym oraz w latach poprzed-
nich.

6. Zrycza∏towany podatek, o którym
mowa w ust. 1 pkt 1—4 oraz pkt 6, 8
i 9, pobiera si´ bez pomniejszania
przychodu o koszty uzyskania. 
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7. Dochodów (przychodów), o których
mowa w ust. 1, nie ∏àczy si´ z docho-
dami opodatkowanymi na zasadach
okreÊlonych w art. 27.

Art. 30b. 1. Od dochodów uzyskanych na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej z od-
p∏atnego zbycia papierów wartoÊcio-
wych lub pochodnych instrumentów
finansowych, i z realizacji praw z nich
wynikajàcych oraz z odp∏atnego zby-
cia udzia∏ów w spó∏kach majàcych
osobowoÊç prawnà oraz z tytu∏u ob-
j´cia udzia∏ów (akcji) w spó∏kach ma-
jàcych osobowoÊç prawnà albo wk∏a-
dów w spó∏dzielniach w zamian za
wk∏ad niepieni´˝ny w postaci innej
ni˝ przedsi´biorstwo lub jego zorga-
nizowana cz´Êç, podatek dochodowy
wynosi 19 % uzyskanego dochodu. 

2. Dochodem, o którym mowa w ust. 1,
jest:

1) ró˝nica mi´dzy sumà przychodów
uzyskanych z tytu∏u odp∏atnego
zbycia papierów wartoÊciowych
a kosztami uzyskania przychodów,
okreÊlonymi na podstawie art. 22
ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1
pkt 38, z zastrze˝eniem art. 24
ust. 13 i 14,

2) ró˝nica mi´dzy sumà przychodów
uzyskanych z realizacji praw wyni-
kajàcych z papierów wartoÊcio-
wych, o których mowa w art. 3
ust. 3 ustawy o publicznym obro-
cie papierami wartoÊciowymi,
a kosztami uzyskania przychodów,
okreÊlonymi na podstawie art. 23
ust. 1 pkt 38a,

3) ró˝nica mi´dzy sumà przychodów
uzyskanych z tytu∏u odp∏atnego
zbycia pochodnych instrumentów
finansowych oraz z realizacji praw
z nich wynikajàcych a kosztami
uzyskania przychodów, okreÊlony-
mi na podstawie art. 23 ust. 1
pkt 38a,

4) ró˝nica mi´dzy sumà przychodów
uzyskanych z tytu∏u odp∏atnego
zbycia udzia∏ów w spó∏kach majà-
cych osobowoÊç prawnà a kosztami
uzyskania przychodów, okreÊlony-
mi na podstawie art. 22 ust. 1f
pkt 1 lub art. 23 ust. 1 pkt 38,

5) ró˝nica pomi´dzy wartoÊcià nomi-
nalnà obj´tych udzia∏ów (akcji)
w spó∏kach majàcych osobowoÊç
prawnà albo wk∏adów w spó∏dziel-
niach w zamian za wk∏ad niepie-
ni´˝ny w innej postaci ni˝ przed-
si´biorstwo lub jego zorganizowa-
na cz´Êç a kosztami uzyskania

przychodów okreÊlonymi na pod-
stawie art. 22 ust. 1e

— osiàgni´ta w roku podatkowym.

3. Przepisy ust. 1 stosuje si´ z uwzgl´d-
nieniem umów o unikaniu podwójne-
go opodatkowania, których stronà
jest Rzeczpospolita Polska. Jednak˝e
zastosowanie stawki podatku wyni-
kajàcej z umowy o unikaniu podwój-
nego opodatkowania albo niezap∏a-
cenie podatku zgodnie z tymi umo-
wami jest mo˝liwe pod warunkiem
posiadania przez podatnika certyfika-
tu rezydencji.

4. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´, je˝eli
odp∏atne zbycie papierów wartoÊcio-
wych i pochodnych instrumentów fi-
nansowych oraz realizacja praw
z nich wynikajàcych nast´puje w wy-
konywaniu dzia∏alnoÊci gospodar-
czej.

5. Dochodów, o których mowa w ust. 1,
nie ∏àczy si´ z dochodami opodatko-
wanymi na zasadach okreÊlonych
w art. 27 oraz art. 30c.

6. Po zakoƒczeniu roku podatkowego
podatnik jest obowiàzany w zeznaniu
podatkowym, o którym mowa
w art. 45 ust. 1a pkt 1, wykazaç do-
chody uzyskane w roku podatkowym
z odp∏atnego zbycia papierów warto-
Êciowych, w tym równie˝ dochody,
o których mowa w art. 24 ust. 14, i do-
chody z odp∏atnego zbycia pochod-
nych instrumentów finansowych,
a tak˝e dochody z realizacji praw
z nich wynikajàcych oraz z odp∏atne-
go zbycia udzia∏ów w spó∏kach majà-
cych osobowoÊç prawnà oraz z tytu∏u
obj´cia udzia∏ów (akcji) w spó∏kach
majàcych osobowoÊç prawnà albo
wk∏adów w spó∏dzielniach w zamian
za wk∏ad niepieni´˝ny w postaci innej
ni˝ przedsi´biorstwo lub jego zorgani-
zowana cz´Êç, i obliczyç nale˝ny po-
datek dochodowy.

7. Przepis art. 30a ust. 3 stosuje si´ od-
powiednio.

Art. 30c. 1. Podatek dochodowy od dochodów
z pozarolniczej dzia∏alnoÊci gospo-
darczej uzyskanych przez podatni-
ków, o których mowa w art. 9a ust. 2,
z zastrze˝eniem art. 29, 30, 30d
i art. 44 ust. 4, wynosi 19 % podsta-
wy obliczenia podatku.

2. Podstawà obliczenia podatku, o któ-
rej mowa w ust. 1, jest dochód usta-
lony zgodnie z art. 9 ust. 1, 2, 3, 3a i 5,
art. 24 ust. 1 i 2 lub art. 24b ust. 1 i 2,
lub art. 25. Dochód ten podatnicy mo-
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gà pomniejszaç o sk∏adki na ubezpie-
czenie spo∏eczne okreÊlone w art. 26
ust. 1 pkt 2 lit. a). WysokoÊç sk∏adek
ustala si´ na podstawie dokumentów
stwierdzajàcych ich poniesienie.

3. Sk∏adki na ubezpieczenie spo∏eczne,
o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2
lit. a), podlegajà odliczeniu od docho-
du, o ile nie zosta∏y:

1) zaliczone do kosztów uzyskania
przychodów lub

2) odliczone od dochodów opodatko-
wanych na zasadach okreÊlonych
w art. 27, lub

3) odliczone od przychodów na pod-
stawie ustawy o zrycza∏towanym
podatku dochodowym.

4. Je˝eli podatnik, o którym mowa
w art. 3 ust. 1, osiàga równie˝ docho-
dy z tytu∏u pozarolniczej dzia∏alnoÊci
gospodarczej wykonywanej poza te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej
lub ze êróde∏ przychodów znajdujà-
cych si´ poza terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej, a dochody te nie sà
zwolnione od opodatkowania na
podstawie umowy o unikaniu po-
dwójnego opodatkowania, dochody
te ∏àczy si´ z dochodami ze êróde∏
przychodów po∏o˝onych na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej.
W tym przypadku od podatku obli-
czonego od ∏àcznej sumy dochodów
odlicza si´ kwot´ równà podatkowi
dochodowemu zap∏aconemu w ob-
cym paƒstwie. Odliczenie to nie mo˝e
jednak przekroczyç tej cz´Êci podatku
obliczonego przed dokonaniem odli-
czenia, która proporcjonalnie przypa-
da na dochód uzyskany w obcym
paƒstwie. Przepisy art. 11 ust. 3 i 4
stosuje si´ odpowiednio.

5. W przypadku podatnika, o którym
mowa w art. 3 ust. 1, uzyskujàcego
wy∏àcznie dochody z tytu∏u pozarol-
niczej dzia∏alnoÊci gospodarczej wy-
konywanej poza terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej lub ze êróde∏ przy-
chodów znajdujàcych si´ poza teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej, zasa-
d´ okreÊlonà w ust. 4 stosuje si´ od-
powiednio.

6. Dochodów z pozarolniczej dzia∏alno-
Êci gospodarczej, opodatkowanych
w sposób okreÊlony w ust. 1, nie ∏à-
czy si´ z dochodami opodatkowany-
mi na zasadach okreÊlonych w art. 27
oraz art. 30b.

Art. 30d. 1. Je˝eli w∏aÊciwy organ podatkowy lub
w∏aÊciwy organ kontroli skarbowej

okreÊli, na podstawie art. 25, dochód
podatnika w wysokoÊci wy˝szej (stra-
t´ w wysokoÊci ni˝szej) ni˝ zadeklaro-
wana przez podatnika w zwiàzku
z dokonaniem transakcji, o których
mowa w art. 25a, a podatnik nie
przedstawi tym organom wymaganej
przez te przepisy dokumentacji po-
datkowej — ró˝nic´ mi´dzy docho-
dem zadeklarowanym przez podatni-
ka a okreÊlonym przez te organy opo-
datkowuje si´ stawkà 50 %.

2. Przepis ust. 1 ma zastosowanie do
podatników, których dochody sà opo-
datkowane na zasadach okreÊlonych
w art. 27 lub w art. 30c.”;

28) w art. 32:

a) w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Za dochód, o którym mowa w ust. 1 i 1a, uwa-
˝a si´ uzyskane w ciàgu miesiàca przychody
w rozumieniu art. 12 oraz zasi∏ki pieni´˝ne
z ubezpieczenia spo∏ecznego wyp∏acane przez
p∏atnika, po odliczeniu kosztów uzyskania w wy-
sokoÊci okreÊlonej w art. 22 ust. 2 pkt 1 lub 3
oraz po odliczeniu potràconych przez p∏atnika
w danym miesiàcu sk∏adek na ubezpieczenie
spo∏eczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2
lit. b).”,

b) w ust. 3:

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) nie otrzymuje emerytury lub renty za po-
Êrednictwem p∏atnika,”,

— pkt 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„3) nie osiàga dochodów, od których jest
obowiàzany op∏acaç zaliczki na podsta-
wie art. 44 ust. 3,

4) nie otrzymuje Êwiadczeƒ pieni´˝nych od
organu zatrudnienia lub od biura tereno-
wego Funduszu Gwarantowanych
Âwiadczeƒ Pracowniczych,”,

c) ust. 4 i 5 otrzymujà brzmienie:

„4. Zak∏ad pracy nie zmniejsza zaliczki w spo-
sób okreÊlony w ust. 3, je˝eli podatnik po-
wiadomi∏ go o zmianach stanu faktycznego
wynikajàcego z oÊwiadczenia.

5. Zak∏ad pracy przy obliczaniu zaliczki stosuje
koszty uzyskania przychodów okreÊlone
w art. 22 ust. 2 pkt 3, je˝eli pracownik z∏o˝y
oÊwiadczenie o spe∏nieniu warunku okre-
Êlonego w tym przepisie; przepisy ust. 3a i 4
stosuje si´ odpowiednio.”;

29) w art. 34:

a) w ust. 4 w pkt 2:

— lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) nie otrzymuje emerytury lub renty za po-
Êrednictwem p∏atnika,”,
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— lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) nie otrzymuje Êwiadczeƒ pieni´˝nych od
organu zatrudnienia lub od biura tereno-
wego Funduszu Gwarantowanych Âwiad-
czeƒ Pracowniczych.”,

b) uchyla si´ ust. 5,

c) ust. 7 i 8 otrzymujà brzmienie:

„7. Organy rentowe sà obowiàzane, w terminie
do koƒca lutego, po up∏ywie roku podatko-
wego, sporzàdziç i przekazaç roczne oblicze-
nie podatku, wed∏ug ustalonego wzoru, po-
datnikom uzyskujàcym dochód z emerytur
i rent, rent strukturalnych, rent socjalnych
oraz Êwiadczeƒ pieni´˝nych dla cywilnych
ofiar wojny, oraz urz´dowi skarbowemu,
którym kieruje naczelnik urz´du skarbowe-
go w∏aÊciwy wed∏ug miejsca zamieszkania
podatnika; obowiàzek ten nie dotyczy po-
datników:

1) w stosunku do których usta∏ obowiàzek
poboru zaliczek, 

2) którym zaliczki by∏y ustalane w sposób
okreÊlony w art. 32 ust. 1a—1c, chyba ˝e
podatnik przed koƒcem roku podatkowe-
go z∏o˝y oÊwiadczenie o rezygnacji z za-
miaru opodatkowania w sposób okreÊlo-
ny w art. 6 ust. 2 lub ust. 4.

8. W przypadku gdy organ rentowy nie jest
obowiàzany do dokonania rocznego obli-
czenia podatku, o którym mowa w ust. 7,
sporzàdza w terminie do koƒca lutego, po
up∏ywie roku podatkowego, imiennà infor-
macj´ o wysokoÊci uzyskanego dochodu,
wed∏ug ustalonego wzoru, i w tym samym
terminie przekazuje podatnikowi oraz urz´-
dowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik
urz´du skarbowego w∏aÊciwy wed∏ug miej-
sca zamieszkania podatnika. Informacj´,
o której mowa w zdaniu pierwszym, organ
rentowy sporzàdza równie˝ w przypadku,
gdy dokonuje wyp∏aty Êwiadczeƒ okreÊlo-
nych w art. 21 ust. 1 pkt 2, 75 i 100.”,

d) w ust. 9:

— pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1) nie uzyska∏ w roku podatkowym innych
dochodów, z wyjàtkiem okreÊlonych
w art. 28 i 30 oraz w art. 30a i 30b,

2) nie korzysta z odliczeƒ, z zastrze˝eniem
ust. 10,”,

— po pkt 5 dodaje si´ pkt 6 w brzmieniu:

„6) nie ma obowiàzku doliczenia kwot
uprzednio odliczonych, z zastrze˝eniem
ust. 11,”,

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

„11. Je˝eli podatnik otrzyma∏ bezpoÊrednio od
tego organu zwrot uprzednio zap∏aconej
i odliczonej sk∏adki na ubezpieczenie zdro-
wotne, a obowiàzek poboru zaliczek przez

ten organ trwa — organ rentowy w rocz-
nym obliczeniu podatku sporzàdzanym za
rok, w którym dokona∏ zwrotu sk∏adki, doli-
cza do podatku obliczonego zgodnie
z art. 27 kwot´ tej sk∏adki.

12. Ró˝nic´ mi´dzy podatkiem wynikajàcym
z rocznego obliczenia podatku a sumà zali-
czek pobranych za miesiàce od stycznia do
grudnia pobiera si´ z dochodu za marzec
lub kwiecieƒ roku nast´pnego. Pobranà ró˝-
nic´ p∏atnicy wp∏acajà na rachunek urz´du
skarbowego, którym kieruje naczelnik urz´-
du skarbowego w∏aÊciwy wed∏ug siedziby
p∏atnika, ∏àcznie z zaliczkami za te miesiàce.
Je˝eli z rocznego obliczenia podatku wynika
nadp∏ata, zalicza si´ jà na poczet zaliczki na-
le˝nej za marzec, a je˝eli po pobraniu tej za-
liczki pozostaje nadp∏ata, p∏atnik zwraca jà
podatnikowi w gotówce. W razie gdy stosu-
nek uzasadniajàcy pobór zaliczek usta∏
w styczniu albo w lutym, ró˝nic´ pobiera si´
z dochodu za miesiàc, za który pobrana zo-
sta∏a ostatnia zaliczka. Zwrócone nadp∏aty
w gotówce p∏atnik potràca z kwot pobra-
nych zaliczek przekazywanych urz´dom
skarbowym, wykazujàc je w deklaracji,
o której mowa w art. 38 ust. 1.”;

30) w art. 35:

a) w ust. 1:

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) osoby prawne i ich jednostki organizacyj-
ne, które dokonujà wyp∏aty emerytur
i rent z zagranicy — od wyp∏acanych
przez nie emerytur i rent,”,

— pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) organy zatrudnienia — od Êwiadczeƒ wy-
p∏acanych z Funduszu Pracy,”,

— po pkt 3 dodaje si´ pkt 3a w brzmieniu:

„3a) biura terenowe Funduszu Gwarantowa-
nych Âwiadczeƒ Pracowniczych — od
Êwiadczeƒ wyp∏acanych z Funduszu
Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pracowni-
czych,”,

— w pkt 6 na koƒcu dodaje si´ przecinek i doda-
je si´ pkt 7 w brzmieniu:

„7) centrum integracji spo∏ecznej — od wy-
p∏acanych Êwiadczeƒ integracyjnych,
przyznanych na podstawie ustawy z dnia
13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjal-
nym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143)”,

b) ust. 3—5 otrzymujà brzmienie:

„3. Zaliczki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4
i 7, za miesiàce od stycznia do grudnia ustala
si´ w sposób okreÊlony w art. 32 ust. 1—1c,
z tym ˝e w przypadku poboru zaliczek od
emerytur i rent z zagranicy stosuje si´ po-
stanowienia umowy o unikaniu podwójne-
go opodatkowania, zawartej z paƒstwem,
z którego pochodzà te emerytury i renty.
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3a. Podatnik przy odbiorze emerytury lub renty,
o której mowa w ust. 3, mo˝e wp∏aciç p∏at-
nikowi ustalonà zaliczk´ w z∏otych. Wp∏at´
t´ uznaje si´ za zaliczk´ potràconà przez
p∏atnika.

4. Zaliczk´ obliczonà w sposób okreÊlony
w ust. 3 zmniejsza si´ o kwot´, o której
mowa w art. 32 ust. 3, je˝eli zaliczk´ pobie-
rajà p∏atnicy okreÊleni w ust. 1 pkt 1, 2, 4
i 7, a podatnik przed pierwszà wyp∏atà na-
le˝noÊci w roku podatkowym lub przed
up∏ywem miesiàca, w którym zaczà∏ osià-
gaç takie dochody, z∏o˝y p∏atnikowi
oÊwiadczenie wed∏ug ustalonego wzoru,
˝e nie osiàga równoczeÊnie innych docho-
dów, z wyjàtkiem okreÊlonych w art. 28
i 30 oraz w art. 30a—30c.

5. Zaliczk´ od przychodów, o których mowa
w ust. 1 pkt 3 i 3a, pobiera si´ w wysokoÊci
19 % przychodu, pomniejszonà o kwot´,
o której mowa w art. 32 ust. 3.”,

c) uchyla si´ ust. 7,

d) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. P∏atnicy stypendiów, o których mowa
w art. 21 ust. 1 pkt 40b, sà obowiàzani
w terminie do koƒca lutego roku nast´pu-
jàcego po roku podatkowym sporzàdziç in-
formacj´ o wysokoÊci wyp∏aconego sty-
pendium, wed∏ug ustalonego wzoru,
i przekazaç jà podatnikowi oraz urz´dowi
skarbowemu, którym kieruje naczelnik
urz´du skarbowego w∏aÊciwy wed∏ug
miejsca zamieszkania podatnika, z zastrze-
˝eniem art. 37.”;

31) w art. 37:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Je˝eli podatnik, od którego zaliczki mie-
si´czne pobierajà p∏atnicy okreÊleni
w art. 31, art. 33 lub art. 35 ust. 1 pkt 1, 2, 4,
5 i 7, z∏o˝y p∏atnikowi przed dniem 10 stycz-
nia roku nast´pujàcego po roku podatko-
wym oÊwiadczenie sporzàdzone wed∏ug
ustalonego wzoru, które traktuje si´ na rów-
ni z zeznaniem, ˝e:

1) poza dochodami uzyskanymi od p∏atnika
nie  uzyska∏ innych dochodów, z wyjàt-
kiem dochodów okreÊlonych w art. 28
i 30 oraz w art. 30a i 30b, 

2) nie korzysta z odliczeƒ, z zastrze˝eniem
ust. 1a pkt 2—4,

3) nie korzysta z mo˝liwoÊci opodatkowania
dochodów na zasadach okreÊlonych
w art. 6 ust. 2 lub 4,

4) nie zmniejsza podatku, na zasadach okre-
Êlonych w art. 27d,

5) nie ma obowiàzku doliczenia kwot
uprzednio odliczonych, z zastrze˝eniem
ust. 1a pkt 5

— p∏atnik jest obowiàzany sporzàdziç, we-
d∏ug ustalonego wzoru, roczne obliczenie
podatku, na zasadach okreÊlonych w art. 27,
od dochodu uzyskanego przez podatnika
w roku podatkowym.”,

b) w ust. 1a:

— w pkt 3 uchyla si´ lit. a,

— w pkt 4 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i do-
daje si´ pkt 5 w brzmieniu:

„5) dolicza do podatku obliczonego zgodnie
z art. 27 otrzymany za jego poÊrednic-
twem zwrot uprzednio zap∏aconej i odli-
czonej sk∏adki na powszechne ubezpie-
czenie zdrowotne.”,

c) uchyla si´ ust. 2,

d) po ust. 2 dodaje si´ ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Roczne obliczenie podatku, o którym mowa
w ust. 1, p∏atnicy sporzàdzajà w terminie do
koƒca lutego po up∏ywie roku podatkowego
i w tym samym terminie przekazujà podatni-
kowi oraz urz´dowi skarbowemu, którym
kieruje naczelnik urz´du skarbowego w∏a-
Êciwy wed∏ug miejsca zamieszkania podat-
nika, a w przypadku podatników, o których
mowa w art. 3 ust. 2a, urz´dowi skarbowe-
mu, którym kieruje naczelnik urz´du skarbo-
wego w∏aÊciwy w sprawach opodatkowania
osób zagranicznych.

4. Ró˝nic´ mi´dzy podatkiem wynikajàcym
z rocznego obliczenia a sumà zaliczek po-
branych za miesiàce od stycznia do grudnia
pobiera si´ z dochodu za marzec roku na-
st´pnego. Ró˝nic´ t´, na wniosek podatni-
ka, pobiera si´ z dochodu za kwiecieƒ roku
nast´pnego. W razie gdy stosunek uzasad-
niajàcy pobór zaliczek usta∏ w styczniu lub
w lutym, ró˝nic´ pobiera si´ z dochodu za
miesiàc, za który pobrana zosta∏a ostatnia
zaliczka. Pobranà ró˝nic´ p∏atnicy wp∏acajà
na rachunek urz´du skarbowego, którym
kieruje w∏aÊciwy dla podatnika naczelnik
urz´du skarbowego, ∏àcznie z zaliczkami za
te miesiàce. Je˝eli z obliczenia rocznego wy-
nika nadp∏ata, zalicza si´ jà na poczet zalicz-
ki nale˝nej za marzec, a je˝eli po pobraniu
tej zaliczki pozostaje nadp∏ata, p∏atnik zwra-
ca jà podatnikowi w gotówce. Zwrócone
nadp∏aty w gotówce p∏atnik potràca z kwot
pobranych zaliczek przekazywanych urz´-
dom skarbowym, wykazujàc je w deklaracji,
o której mowa w art. 38 ust. 1.”;

32) w art. 38:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

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

b) uchyla si´ ust. 3—5;

33) art. 39 otrzymuje brzmienie: 

Art. 39. 1. W terminie do koƒca lutego roku nast´-
pujàcego po roku podatkowym p∏atnicy,
o których mowa w art. 31, art. 33
i art. 35, w przypadku gdy nie dokonujà
rocznego obliczenia podatku, sà obo-
wiàzani przekazaç podatnikowi i urz´do-
wi skarbowemu, którym kieruje naczel-
nik urz´du skarbowego w∏aÊciwy we-
d∏ug miejsca zamieszkania podatnika,
a w przypadku podatnika, o którym mo-
wa w art. 3 ust. 2a, urz´dowi skarbowe-
mu, którym kieruje naczelnik urz´du
skarbowego w∏aÊciwy w sprawach opo-
datkowania osób zagranicznych —
imienne informacje sporzàdzone we-
d∏ug ustalonego wzoru, z zastrze˝eniem
ust. 5. Informacj´, o której mowa
w zdaniu pierwszym, sporzàdza si´ rów-
nie˝ w przypadku dokonywania wyp∏aty
Êwiadczeƒ okreÊlonych w art. 21 ust. 1
pkt 46 i 74.

2. Je˝eli obowiàzek poboru przez p∏atni-
ków, o których mowa w art. 31, art. 33
i art. 35, zaliczek na podatek usta∏ w cià-
gu roku, p∏atnicy sà zobowiàzani spo-
rzàdziç informacj´ okreÊlonà w ust. 1
i przekazaç jà podatnikowi oraz urz´do-
wi skarbowemu, którym kieruje naczel-
nik urz´du skarbowego w∏aÊciwy we-
d∏ug miejsca zamieszkania podatnika,
lub urz´dowi skarbowemu, którym kie-
ruje naczelnik urz´du skarbowego w∏a-
Êciwy w sprawach opodatkowania osób
zagranicznych, w terminie do dnia 15
miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu,
w którym pobrana zosta∏a ostatnia za-
liczka, z zastrze˝eniem ust. 5.

3. Osoby fizyczne prowadzàce dzia∏alnoÊç
gospodarczà, osoby prawne i ich jed-
nostki organizacyjne oraz jednostki or-
ganizacyjne niemajàce osobowoÊci
prawnej sà obowiàzane, w terminie do
koƒca lutego roku nast´pujàcego po ro-
ku podatkowym, przes∏aç podatnikowi
oraz urz´dowi skarbowemu, którym kie-
ruje naczelnik urz´du skarbowego w∏a-
Êciwy wed∏ug miejsca zamieszkania po-
datnika, a w przypadku podatnika, o któ-
rym mowa w art. 3 ust. 2a, urz´dowi
skarbowemu, którym kieruje naczelnik

urz´du skarbowego w∏aÊciwy w spra-
wach opodatkowania osób zagranicz-
nych — imienne informacje o wysoko-
Êci dochodu, o którym mowa
w art. 30b ust. 2, sporzàdzone wed∏ug
ustalonego wzoru.

4. Na pisemny wniosek podatnika, o któ-
rym mowa w art. 3 ust. 2a, w zwiàzku
z zamiarem opuszczenia przez niego te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod-
miot, o którym mowa w ust. 3, w termi-
nie 14 dni od dnia z∏o˝enia tego wnio-
sku, jest obowiàzany do sporzàdzenia
i przes∏ania podatnikowi i urz´dowi
skarbowemu, którym kieruje naczelnik
urz´du skarbowego w∏aÊciwy w spra-
wach opodatkowania osób zagranicz-
nych, informacji, o której mowa
w ust. 3.

5. P∏atnicy okreÊleni w art. 35 ust. 1 pkt 2
wyp∏acajàcy podatnikom wy∏àcznie sty-
pendia, o których mowa w art. 21 ust. 1
pkt 40b, sporzàdzajà jedynie informacj´,
o której mowa w art. 35 ust. 10.”;

34) w art. 41:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Osoby fizyczne prowadzàce dzia∏alnoÊç go-
spodarczà, osoby prawne i ich jednostki or-
ganizacyjne oraz jednostki organizacyjne
niemajàce osobowoÊci prawnej, które doko-
nujà wyp∏aty nale˝noÊci osobom okreÊlo-
nym w art. 3 ust. 1, z tytu∏u dzia∏alnoÊci
okreÊlonej w art. 13 pkt 2 i 4—9 oraz art. 18,
sà obowiàzane jako p∏atnicy pobieraç, z za-
strze˝eniem ust. 4, zaliczki na podatek do-
chodowy w wysokoÊci 19 % nale˝noÊci po-
mniejszonej o koszty uzyskania przychodów
w wysokoÊci okreÊlonej w art. 22 ust. 9 oraz
pomniejszonej o sk∏adki potràcone przez
p∏atnika w danym miesiàcu na ubezpiecze-
nia emerytalne i rentowe oraz na ubezpie-
czenie chorobowe, o których mowa
w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b).”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. P∏atnicy, o których mowa w ust. 1, sà obo-
wiàzani pobieraç zrycza∏towany podatek do-
chodowy od dokonywanych wyp∏at (Êwiad-
czeƒ) lub stawianych do dyspozycji podatni-
ka pieni´dzy lub wartoÊci pieni´˝nych z tytu-
∏ów okreÊlonych w art. 29, art. 30 ust. 1
pkt 2, 4, 4a, 5 i 13 oraz art. 30a ust. 1, z za-
strze˝eniem ust. 5.”,

c) uchyla si´ ust. 4a i 4b,

d) ust. 4c otrzymuje brzmienie:

„4c. Spó∏ka przejmujàca lub nowo zawiàzana
jest obowiàzana, jako p∏atnik, pobieraç zry-
cza∏towany podatek dochodowy, o którym
mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4, od dochodu
okreÊlonego w art. 24 ust. 5 pkt 7.”,
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e) uchyla si´ ust. 5a—6a,

f) ust. 7 i 8 otrzymujà brzmienie:

„7. Je˝eli przedmiotem: 

1) wygranych (nagród), o których mowa
w art. 30 ust. 1 pkt 2,

2) Êwiadczeƒ, o których mowa w art. 30
ust. 1 pkt 4

— nie sà pieniàdze, podatnik jest obowiàza-
ny wp∏aciç p∏atnikowi kwot´ nale˝nego zry-
cza∏towanego podatku przed udost´pnie-
niem wygranej lub Êwiadczenia.

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.”;

35) art. 41a otrzymuje brzmienie:

„Art. 41a. P∏atnicy, o których mowa w art. 31,
art. 33—35 i art. 41 ust. 1, na wniosek
podatnika, obliczajà i pobierajà w ciàgu
roku wy˝sze zaliczki na podatek docho-
dowy.”;

36) art. 42 i 42a otrzymujà brzmienie:

„Art. 42. 1. P∏atnicy, o których mowa w art. 41,
przekazujà kwoty pobranych zaliczek
na podatek oraz kwoty zrycza∏towane-
go podatku, w terminie do dnia 20
miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu,
w którym pobrano zaliczki (podatek) —
na rachunek urz´du skarbowego, któ-
rym kieruje naczelnik urz´du skarbo-
wego w∏aÊciwy wed∏ug miejsca za-
mieszkania p∏atnika, a je˝eli p∏atnik nie
jest osobà fizycznà, wed∏ug siedziby
bàdê miejsca prowadzenia dzia∏alno-
Êci, gdy p∏atnik nie posiada siedziby,
przesy∏ajàc równoczeÊnie deklaracje
wed∏ug ustalonego wzoru. 

2. W terminie do koƒca lutego roku na-
st´pujàcego po roku podatkowym
p∏atnicy, o których mowa w ust. 1, sà
obowiàzani przes∏aç podatnikom,
o których mowa:
1) w art. 3 ust. 1, oraz urz´dom skarbo-

wym, którymi kierujà naczelnicy
urz´dów skarbowych w∏aÊciwi we-
d∏ug miejsca zamieszkania podatni-
ka — imienne informacje o wysoko-
Êci dochodu, sporzàdzone wed∏ug
ustalonego wzoru,

2) w art. 3 ust. 2a, oraz urz´dom skar-
bowym, którymi kierujà naczelnicy
urz´dów skarbowych w∏aÊciwi
w sprawach opodatkowania osób
zagranicznych — imienne informa-
cje o wysokoÊci przychodu, sporzà-
dzone wed∏ug ustalonego wzoru,
równie˝ gdy p∏atnik w roku podat-
kowym sporzàdza∏ i przekazywa∏ in-

formacje w trybie przewidzianym
w ust. 4.

3. W razie zaprzestania przez p∏atnika
prowadzenia dzia∏alnoÊci przed
31 stycznia roku nast´pujàcego po ro-
ku podatkowym, p∏atnik przekazuje in-
formacje, o których mowa w ust. 2,
w terminie do dnia zaprzestania dzia-
∏alnoÊci. 

4. Na pisemny wniosek podatnika, o któ-
rym mowa w art. 3 ust. 2a, p∏atnik,
w terminie 14 dni od dnia z∏o˝enia te-
go wniosku, jest obowiàzany do spo-
rzàdzenia i przes∏ania podatnikowi
i urz´dowi skarbowemu, którym kieru-
je naczelnik urz´du skarbowego w∏a-
Êciwy w sprawach opodatkowania
osób zagranicznych — imiennej infor-
macji, o której mowa w ust. 2 pkt 2. 

5. Informacje, o których mowa w ust. 2
pkt 1, sporzàdzajà i przekazujà równie˝
podmioty, o których mowa w art. 41,
dokonujàce wyp∏at Êwiadczeƒ, o któ-
rych mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46.

6. Informacje, o których mowa w ust. 2
pkt 2, sporzàdzajà i przekazujà równie˝
podmioty, o których mowa w art. 41,
gdy na podstawie umowy o unikaniu
podwójnego opodatkowania lub usta-
wy nie sà obowiàzane do poboru po-
datku, o którym mowa w art. 29—30a.
Przepisy ust. 3 i 4 stosuje si´ odpo-
wiednio.

Art. 42a. Osoby fizyczne prowadzàce dzia∏alnoÊç
gospodarczà, osoby prawne i ich jed-
nostki organizacyjne oraz jednostki orga-
nizacyjne niemajàce osobowoÊci praw-
nej, 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, art. 52
i art. 52a oraz dochodów, od których na
podstawie przepisów Ordynacji podatko-
wej zaniechano poboru podatku, od któ-
rych nie sà obowiàzane pobieraç zaliczki
na podatek lub zrycza∏towanego podatku
dochodowego, sà obowiàzane sporzà-
dziç informacj´ wed∏ug ustalonego wzo-
ru o wysokoÊci przychodów i w terminie
do koƒca lutego nast´pnego roku podat-
kowego przekazaç podatnikowi oraz
urz´dowi skarbowemu, którym kieruje
naczelnik urz´du skarbowego w∏aÊciwy
wed∏ug miejsca zamieszkania podatnika,
a w przypadku podatników, o których
mowa w art. 3 ust. 2a, urz´dowi skarbo-
wemu, którym kieruje naczelnik urz´du
skarbowego w∏aÊciwy w sprawach opo-
datkowania osób zagranicznych.”;

37) uchyla si´ art. 42b;

38) w art. 44:
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a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podatnicy osiàgajàcy dochody:

1) z dzia∏alnoÊci gospodarczej, o której mo-
wa w art. 14,

2) z najmu lub dzier˝awy

— sà obowiàzani bez wezwania wp∏acaç
w ciàgu roku podatkowego zaliczki na poda-
tek dochodowy wed∏ug zasad okreÊlonych
w ust. 3, z zastrze˝eniem ust. 3f.”,

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

„1a. Podatnicy osiàgajàcy dochody bez poÊred-
nictwa p∏atników:

1) ze stosunku pracy z zagranicy,

2) z emerytur i rent z zagranicy,

3) z tytu∏ów okreÊlonych w art. 13 pkt 2, 4
i 6—9, z zastrze˝eniem ust. 1 pkt 1

— sà obowiàzani bez wezwania wp∏acaç
w ciàgu roku podatkowego zaliczki na po-
datek dochodowy, wed∏ug zasad okreÊlo-
nych w ust. 3a.”,

c) w ust. 3 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„Podatnicy, o których mowa w ust. 1, sà obo-
wiàzani wp∏acaç zaliczki miesi´czne. WysokoÊç
zaliczek za miesiàce do listopada roku podatko-
wego, z zastrze˝eniem ust. 3f, ustala si´ w na-
st´pujàcy sposób:”,

d) ust. 3a otrzymuje brzmienie:

„3a. Podatnicy uzyskujàcy dochody, o których
mowa w ust. 1a, sà obowiàzani wp∏acaç za-
liczki miesi´czne w wysokoÊci 19 % docho-
du za miesiàce, w których uzyskali ten do-
chód, w terminie do dnia 20 nast´pnego
miesiàca za miesiàc poprzedni, a za gru-
dzieƒ — w terminie z∏o˝enia zeznania po-
datkowego. W terminach p∏atnoÊci zaliczek
podatnicy sà obowiàzani sk∏adaç urz´dom
skarbowym, którymi kierujà naczelnicy
urz´dów skarbowych w∏aÊciwi wed∏ug
miejsca zamieszkania podatników, deklara-
cje wed∏ug ustalonego wzoru. Za dochód,
o którym mowa w zdaniu pierwszym, uwa-
˝a si´ uzyskane w ciàgu miesiàca przycho-
dy po odliczeniu kosztów uzyskania w wy-
sokoÊci okreÊlonej w art. 22 ust. 2 lub 9 oraz
po odliczeniu sk∏adek na ubezpieczenia
spo∏eczne, o których mowa w art. 26 ust. 1
pkt 2, op∏aconych w danym miesiàcu.”,

e) po ust. 3b dodaje si´ ust. 3c—3f w brzmieniu:

„3c. Zaliczk´ obliczonà w sposób okreÊlony
w ust. 3a zmniejsza si´, z zastrze˝eniem
art. 27b ust. 1 pkt 1 i ust. 2, o kwot´ sk∏ad-
ki na ubezpieczenie zdrowotne, op∏aconej
w danym miesiàcu zgodnie z przepisami
o powszechnym ubezpieczeniu w Narodo-
wym Funduszu Zdrowia.

3d. Podatnicy, o których mowa w art. 3
ust. 2a, uzyskujàcy z zagranicy dochody

z pracy wykonywanej na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej na podstawie sto-
sunku pracy, sà obowiàzani wp∏acaç 
zaliczki na zasadach okreÊlonych
w ust. 3a i 3c, po przekroczeniu okresu,
który zgodnie z umowà o unikaniu po-
dwójnego opodatkowania stanowi waru-
nek wy∏àczenia z opodatkowania tych do-
chodów na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej; w tym przypadku przy obliczaniu
pierwszej zaliczki podatnik jest obowiàza-
ny uwzgl´dniç dochody uzyskane od po-
czàtku roku podatkowego. 

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

3f.  Podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1,
opodatkowani na zasadach okreÊlonych
w art. 30c, sà obowiàzani wp∏acaç na ra-
chunek urz´du skarbowego, którym kieru-
je w∏aÊciwy naczelnik urz´du skarbowego,
zaliczki miesi´czne w wysokoÊci ró˝nicy
mi´dzy podatkiem nale˝nym od dochodu
osiàgni´tego od poczàtku roku, obliczo-
nym zgodnie z art. 30c, a sumà nale˝nych
zaliczek za poprzednie miesiàce,
z uwzgl´dnieniem art. 27b.”,

f) uchyla si´ ust. 5,

g) w ust. 6 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Zaliczki miesi´czne, od przychodów wymie-
nionych w ust. 1, za okres od stycznia do listo-
pada uiszcza si´ w terminie do dnia 20 ka˝dego
miesiàca za miesiàc poprzedni.”,

h) uchyla si´ ust. 6a,

i)  ust. 6b otrzymuje 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 obli-
czonej, z zastrze˝eniem ust. 6h i 6i, przy za-
stosowaniu skali podatkowej obowiàzujà-
cej w danym roku podatkowym okreÊlonej
w art. 27 ust. 1, od dochodu z pozarolniczej
dzia∏alnoÊci gospodarczej wykazanego
w zeznaniu o wysokoÊci osiàgni´tego do-
chodu (poniesionej straty), o którym mo-
wa w art. 45 ust. 1, lub w zeznaniu o wyso-
koÊci osiàgni´tego dochodu (poniesionej
straty) z pozarolniczej dzia∏alnoÊci gospo-
darczej opodatkowanej na zasadach okre-
Êlonych w art. 30c, o którym mowa
w art. 45 ust. 1a pkt 2, z∏o˝onym:

1) w roku podatkowym poprzedzajàcym
dany rok podatkowy albo

2) w roku podatkowym poprzedzajàcym
dany rok podatkowy o dwa lata — je˝e-
li w zeznaniu, o którym mowa w pkt 1,
podatnicy nie wykazali dochodu z poza-

Dziennik Ustaw Nr 202 — 13929 — Poz. 1956 



rolniczej dzia∏alnoÊci gospodarczej albo
wykazali dochód w wysokoÊci nieprze-
kraczajàcej 2 790 z∏; je˝eli równie˝
w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali
dochodu z pozarolniczej dzia∏alnoÊci
gospodarczej albo wykazali dochód z te-
go êród∏a w wysokoÊci nieprzekraczajà-
cej 2 790 z∏, nie sà mo˝liwe wp∏aty zali-
czek w uproszczonej formie.”,

j)  ust. 6e otrzymuje brzmienie:
„6e. Przepisy ust. 6b—6d, 6h i ust. 6i nie majà

zastosowania do podatników, którzy po raz
pierwszy podj´li dzia∏alnoÊç w roku podat-
kowym albo w roku poprzedzajàcym rok
podatkowy.”,

k) w ust. 6f zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:
„Je˝eli podatnik z∏o˝y korekt´ zeznania, o któ-
rym mowa w art. 45 ust. 1 lub ust. 1a pkt 2, po-
wodujàcà zmian´ wysokoÊci podstawy oblicze-
nia miesi´cznych zaliczek wp∏acanych w uprosz-
czonej formie, kwota tych zaliczek:”,

l)  ust. 6g otrzymuje brzmienie:
„6g. W przypadku gdy w∏aÊciwy organ podat-

kowy lub w∏aÊciwy organ kontroli skarbo-
wej stwierdzi innà wysokoÊç dochodu
z pozarolniczej dzia∏alnoÊci gospodarczej
ni˝ wysokoÊç dochodu z tej dzia∏alnoÊci
wykazana w zeznaniu, o którym mowa
w art. 45 ust. 1 lub ust. 1a pkt 2, albo w ze-
znaniu korygujàcym, przepisy ust. 6f sto-
suje si´ odpowiednio.”,

∏)  po ust. 6g dodaje si´ ust. 6h i ust. 6i w brzmie-
niu:
„6h. Podatnicy opodatkowani w danym roku

podatkowym na zasadach okreÊlonych
w art. 30c, którzy wybrali uproszczonà for-
m´ wp∏acania zaliczek, kwot´ zaliczek obli-
czajà, z zastrze˝eniem ust. 6i, od dochodu,
o którym mowa w ust. 6b, przy zastosowa-
niu stawki podatku w wysokoÊci 19 %.

6i. Kwot´ zaliczki podlegajàcà wp∏acie, obli-
czonà w sposób okreÊlony w ust. 6b lub
6h, zmniejsza si´, z zastrze˝eniem
art. 27b ust. 1 pkt 1 i ust. 2, o kwot´ sk∏ad-
ki na ubezpieczenie zdrowotne, op∏aconej
w danym miesiàcu zgodnie z przepisami
o powszechnym ubezpieczeniu w Narodo-
wym Funduszu Zdrowia.”,

m) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1,

czasowo przebywajàcy za granicà, którzy
osiàgajà dochody ze êróde∏ przychodów po-
∏o˝onych poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, sà obowiàzani wp∏aciç zaliczk´ na
podatek w wysokoÊci 19 % tych dochodów,
w terminie do dnia 20 miesiàca nast´pujàce-
go po miesiàcu, w którym wrócili do kraju.”,

n) w ust. 7c dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu:
„5) w roku korzystania ze zwolnienia sà opodat-

kowani na zasadach okreÊlonych w art. 27
ust. 1.”,

o) ust. 7f otrzymuje brzmienie:

„7f. Dochód z pozarolniczej dzia∏alnoÊci gospo-
darczej, o którym mowa w ust. 7e, ∏àczy si´
z dochodem (stratà) z tego êród∏a, wykaza-
nym w zeznaniach o wysokoÊci osiàgni´te-
go dochodu (poniesionej straty) sk∏ada-
nych za pi´ç kolejnych lat nast´pujàcych
bezpoÊrednio po roku, w którym podatnik
korzysta∏ ze zwolnienia — w wysokoÊci
20 % tego dochodu w ka˝dym z tych lat.
Przepis ten stosuje si´ odpowiednio rów-
nie˝ do podatników, którzy w latach nast´-
pujàcych po roku korzystania ze zwolnienia
wybrali sposób opodatkowania na zasa-
dach okreÊlonych w art. 30c.”,

p) w ust. 7g pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zlikwidowali dzia∏alnoÊç gospodarczà albo
zosta∏a og∏oszona ich upad∏oÊç obejmujàca
likwidacj´ majàtku lub upad∏oÊç obejmujà-
ca likwidacj´ majàtku spó∏ki, której sà
wspólnikami, lub”,

r) po ust. 7i dodaje si´ ust. 7j w brzmieniu:

„7j. Przepis ust. 7i stosuje si´ odpowiednio
równie˝ do podatników, którzy wybrali spo-
sób opodatkowania na zasadach okreÊlo-
nych w art. 30c.”,

s) uchyla si´ ust. 8;

39) w art. 45:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podatnicy sà obowiàzani sk∏adaç urz´dom
skarbowym zeznanie, wed∏ug ustalonego
wzoru, o wysokoÊci osiàgni´tego dochodu
(poniesionej straty) w roku podatkowym,
w terminie do dnia 30 kwietnia roku nast´-
pujàcego po roku podatkowym, z zastrze˝e-
niem ust. 7 i 8.”,

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

„1a. W terminie okreÊlonym w ust. 1 podatnicy
sà obowiàzani sk∏adaç urz´dom skarbo-
wym odr´bne zeznania, wed∏ug ustalo-
nych wzorów, o wysokoÊci osiàgni´tego
w roku podatkowym dochodu (poniesionej
straty) z:

1) kapita∏ów opodatkowanych na zasadach
okreÊlonych w art. 30b,

2) pozarolniczej dzia∏alnoÊci gospodarczej
opodatkowanej na zasadach okreÊlo-
nych w art. 30c.

1b. Urz´dem skarbowym, o którym mowa
w ust. 1 i 1a, jest urzàd skarbowy w∏aÊciwy
wed∏ug miejsca zamieszkania podatnika
w ostatnim dniu roku podatkowego, a gdy
zamieszkanie na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej usta∏o przed tym dniem — we-
d∏ug ostatniego miejsca zamieszkania na
jej terytorium, z zastrze˝eniem ust. 7.”,
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c) ust. 3 i 3a otrzymujà brzmienie:
„3. Zeznaniami, o których mowa w ust. 1

i ust. 1a pkt 2, nie obejmuje si´ dochodów:
1) opodatkowanych zgodnie z art. 28—30

i 30a, z wyjàtkiem przychodów, o których
mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 — je˝eli po-
˝yczkobiorca jest osobà fizycznà niepro-
wadzàcà dzia∏alnoÊci gospodarczej,

2) okreÊlonych w art. 24 ust. 3, z wyjàtkiem
dochodu z likwidacji dzia∏alnoÊci gospo-
darczej, dokonanej w grudniu roku po-
datkowego.

3a. W przypadku otrzymania zwrotu uprzed-
nio:
1) zap∏aconych i odliczonych sk∏adek na

ubezpieczenie zdrowotne,
2) odliczonej darowizny, o której mowa

w art. 26 ust. 1 pkt 9,
3) odliczonej wp∏aty, o której mowa

w art. 27d
— w zeznaniu podatkowym, o którym mo-
wa w ust. 1 lub ust. 1a pkt 2, sk∏adanym za
rok podatkowy, w którym wystàpi∏y te
okolicznoÊci, podatnik jest obowiàzany do-
liczyç do dochodu lub podatku, obliczone-
go zgodnie z art. 27 albo art. 30c, kwoty
uprzednio odliczone.”,

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W terminie okreÊlonym w ust. 1, z zastrze˝e-

niem ust. 7, podatnicy sà obowiàzani wp∏a-
ciç: 
1) ró˝nic´ mi´dzy podatkiem nale˝nym od

dochodu wynikajàcego z zeznania, o któ-
rym mowa w ust. 1, a sumà nale˝nych za
dany rok zaliczek, w tym równie˝ sumà
zaliczek pobranych przez p∏atników,

2) nale˝ny podatek dochodowy wynikajàcy
z zeznania, o którym mowa w ust. 1a pkt 1, 

3) nale˝ny podatek dochodowy wynikajàcy
z zeznania, o którym mowa w ust. 1a
pkt 2, albo ró˝nic´ pomi´dzy podatkiem
nale˝nym wynikajàcym z zeznania, o któ-
rym mowa w ust. 1a pkt 2, a sumà nale˝-
nych za dany rok zaliczek.”,

e) ust. 6 i 7 otrzymujà brzmienie:
„6. Podatek dochodowy wynikajàcy z zeznania

jest podatkiem nale˝nym od dochodów po-
datnika uzyskanych w roku podatkowym,
chyba ˝e w∏aÊciwy organ podatkowy lub
w∏aÊciwy organ kontroli skarbowej wyda de-
cyzj´, w której okreÊli innà wysokoÊç podat-
ku. W razie niez∏o˝enia zeznania o wysokoÊci
osiàgni´tego dochodu, w∏aÊciwy organ po-
datkowy lub w∏aÊciwy organ kontroli skarbo-
wej wyda decyzj´ okreÊlajàcà wysokoÊç zo-
bowiàzania w podatku dochodowym.

7. Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 2a,
je˝eli osiàgn´li dochody ze êróde∏ przycho-
dów po∏o˝onych na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej bez poÊrednictwa p∏atników

lub za poÊrednictwem p∏atników nieobo-
wiàzanych do dokonania rocznego oblicze-
nia podatku lub osiàgn´li dochody okreÊlo-
ne w art. 30b, i zamierzajà opuÊciç teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej przed termi-
nem, o którym mowa w ust. 1, sà obowiàza-
ni z∏o˝yç zeznania, o których mowa w ust. 1
i 1a, za rok podatkowy urz´dowi skarbowe-
mu w∏aÊciwemu w sprawach opodatkowa-
nia osób zagranicznych przed opuszcze-
niem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”,

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

„8. Podatnicy, o których mowa w art. 44 ust. 3d,
sà obowiàzani w ciàgu trzech miesi´cy po
przekroczeniu okresu, który zgodnie z umo-
wà o unikaniu podwójnego opodatkowania
stanowi warunek wy∏àczenia z opodatkowa-
nia dochodów, z∏o˝yç zeznanie o wysokoÊci
dochodów z pracy uzyskanych w roku po-
przedzajàcym rok podatkowy i wp∏aciç na-
le˝ny podatek. Je˝eli zamierzajà opuÊciç te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed ter-
minem, o którym mowa w zdaniu pierw-
szym, sà obowiàzani z∏o˝yç zeznanie podat-
kowe przed opuszczeniem terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej.”;

40) art. 45b otrzymuje brzmienie:

„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. 35 ust. 10,
art. 38 ust. 1, art. 39 ust. 1 i 3, art. 42
ust. 1 i 2, art. 42a, art. 43 ust. 1 oraz
art. 44 ust. 3a i 6,

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

3) rocznego obliczenia podatku wraz
z informacjà, o których mowa
w art. 34 ust. 7 i 8,

4) zeznaƒ podatkowych, o których mo-
wa w art. 45 ust. 1 i 1a,

5) oÊwiadczeƒ, o których mowa
w art. 21 ust. 10, art. 32 ust. 3, art. 34
ust. 4, art. 35 ust. 4 i art. 37 ust. 1

— wraz z objaÊnieniami co do sposobu
ich wype∏niania, terminu i miejsca sk∏a-
dania; rozporzàdzenie ma na celu umo˝-
liwienie identyfikacji podatnika, p∏atnika
i urz´du skarbowego, do którego kiero-
wany jest formularz, oraz poprawnego
obliczenia przez p∏atnika lub podatnika
podatku oraz zaliczek na podatek.”;

41) w art. 52a: 

a) w ust. 1: 

— pkt 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2) dochody (przychody), o których mowa
w art. 30a ust. 1 pkt 3, je˝eli sà wyp∏aca-
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ne albo stawiane do dyspozycji podatni-
ka od Êrodków pieni´˝nych zgromadzo-
nych przez podatnika przed dniem
1 grudnia 2001 r., na podstawie umów
zawartych na czas oznaczony przed tym
dniem,

3) dochody z tytu∏u udzia∏u w funduszach
kapita∏owych, o których mowa
w art. 30a ust. 1 pkt 5, je˝eli dochody te
sà wyp∏acane podatnikowi na podstawie
umów zawartych lub zapisów dokona-
nych przez podatnika przed dniem
1 grudnia 2001 r.; zwolnienie nie dotyczy
dochodów uzyskanych w zwiàzku z przy-
stàpieniem podatnika do programu
oszcz´dzania z funduszem kapita∏owym,
bez wzgl´du na form´ tego programu —
w zakresie dochodów z tytu∏u wp∏at
(wk∏adów) do funduszu dokonanych po-
czàwszy od dnia 1 grudnia 2001 r., z za-
strze˝eniem art. 21 ust. 1 pkt 58 i 59,”,

— uchyla si´ pkt 4,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Je˝eli wyp∏ata dochodów (przychodów) wy-
nika z umów zawartych w okresie od dnia
1 grudnia 2001 r. do dnia 28 lutego 2002 r.,
podatek, o którym mowa w art. 30a ust. 1
pkt 3, okreÊla si´ w wysokoÊci przypadajàcej
proporcjonalnie na okres, w którym podat-
nikowi nie przys∏uguje zwolnienie na pod-
stawie ust. 1 pkt 2.”,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, pod-
miot uprawniony na podstawie odr´bnych
przepisów do prowadzenia rachunku podat-
nika albo do gromadzenia Êrodków pieni´˝-
nych podatnika w innych formach oszcz´-
dzania, przechowywania lub inwestowania
pobiera podatek, o którym mowa
w art. 30a ust. 1 pkt 3, w dniu rozwiàzania
umowy albo wyp∏aty ca∏oÊci lub cz´Êci kapi-
ta∏u, o którym mowa w ust. 5 pkt 2. Przepisy
ust. 3 i art. 42 stosuje si´ odpowiednio,
z tym ˝e podatek pobiera si´ od sumy do-
chodów (przychodów) uzyskanych poczàw-
szy od dnia 1 marca 2002 r.”;
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42) w za∏àczniku nr 2 do ustawy lp. 8 otrzymuje brzmienie:

8 Zwierz´ta futerkowe
a) lisy i jenoty od 1 samicy stada podstawowego 29 78
b) norki powy˝ej 2 szt. samic stada podstawowego 13 10
c) tchórzofretki powy˝ej 2 szt. samic stada podstawowego 10 13
d) szynszyle powy˝ej 2 szt. samic stada podstawowego 15 49
e) nutrie powy˝ej 50 sztuk samic stada 

podstawowego od 1 samicy stada podstawowego 3 58
f) króliki powy˝ej 50 sztuk samic stada 

podstawowego od 1 samicy stada podstawowego 3 58

Art. 2. 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, z póên. zm.7)) w art. 3
w ust. 2:

1) pkt 9 i 10 otrzymujà brzmienie:

„9) dochody podatnika otrzymane od rzàdów
paƒstw obcych, organizacji mi´dzynarodo-
wych lub mi´dzynarodowych instytucji finan-
sowych ze Êrodków bezzwrotnej pomocy,
w tym ze Êrodków programów ramowych ba-
daƒ, rozwoju technicznego i prezentacji Unii
Europejskiej i z programów NATO, przyzna-
nych na podstawie jednostronnej deklaracji
lub umów zawartych z tymi paƒstwami, orga-
nizacjami lub instytucjami przez Rad´ Mini-
strów, w∏aÊciwego ministra lub agencje rzàdo-
we, w tym równie˝ w przypadkach, gdy prze-

kazanie tych Êrodków jest dokonywane za po-
Êrednictwem podmiotu upowa˝nionego do
rozdzielania Êrodków bezzwrotnej pomocy, je-
˝eli podatnik bezpoÊrednio realizuje cel pro-
gramu finansowanego z bezzwrotnej pomocy,

10) cz´Êç dochodów osób fizycznych majàcych
miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej, a przebywajàcych czasowo za
granicà i uzyskujàcych dochody ze stosunku
pracy lub stypendiów, z wyjàtkiem wynagro-
dzenia uzyskiwanego przez cz∏onka s∏u˝by za-
granicznej — w wysokoÊci równowartoÊci die-
ty z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowych poza granicami
kraju, okreÊlonych w przepisach w sprawie wy-
sokoÊci oraz warunków ustalania nale˝noÊci
przys∏ugujàcych pracownikowi zatrudnionemu
w paƒstwowej lub samorzàdowej jednostce
sfery bud˝etowej z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej
poza granicami kraju, za ka˝dy dzieƒ, w którym
by∏a wykonywana praca lub otrzymywane sty-
pendium, rocznie do wysokoÊci nieprzekracza-
jàcej równowartoÊci trzydziestu diet,”;

2) uchyla si´ pkt 11;

3) pkt 12 i 13 otrzymujà brzmienie:

———————
7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162,
poz. 1118, z 1999 r. Nr 60, poz. 636 i Nr 110, poz. 1256,
z 2000 r. Nr 104, poz. 1104, z 2001 r. Nr 122, poz. 1349,
Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1791, z 2002 r. Nr 74,
poz. 676 i Nr 181, poz. 1515 oraz z 2003 r. Nr 83, poz. 759,
Nr 128, poz. 1176 i Nr 135, poz. 1268. 



„12) nale˝noÊci pieni´˝ne wyp∏acone policjantom,
˝o∏nierzom, celnikom i pracownikom jedno-
stek wojskowych i jednostek policyjnych u˝y-
tych poza granicami paƒstwa w celu udzia∏u
w konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia si∏
paƒstwa albo paƒstw sojuszniczych, misji po-
kojowej, akcji zapobie˝enia aktom terroryzmu
lub ich skutkom, a tak˝e nale˝noÊci pieni´˝ne
wyp∏acone ˝o∏nierzom, celnikom, policjantom
i pracownikom, pe∏niàcym funkcje obserwa-
torów w misjach pokojowych organizacji mi´-
dzynarodowych i si∏ wielonarodowych, 

13) przychody ze stosunku s∏u˝bowego otrzyma-
ne w s∏u˝bie kandydackiej przez funkcjonariu-
szy Policji, Biura Ochrony Rzàdu, Stra˝y Gra-
nicznej i Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej,”.

Art. 3. 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 oraz z 2002 r. Nr 141, poz. 1182)
w art. 7: 

1) ust. 14 otrzymuje brzmienie:
„14. Podatnicy, którzy korzystali z odliczeƒ, o któ-

rych mowa w art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy wy-
mienionej w art. 1, w brzmieniu obowiàzujà-
cym w latach 1997—2000 i przed up∏ywem
dziesi´ciu lat, liczàc od koƒca roku kalenda-
rzowego, w którym:
1) nastàpi∏o zbycie budynku, lokalu mieszkal-

nego, udzia∏u we wspó∏w∏asnoÊci lub
2) wynaj´to budynek albo lokal mieszkalny

osobom, które w stosunku do w∏aÊciciela
lub chocia˝by do jednego ze wspó∏w∏aÊci-
cieli zaliczone sà do I grupy podatkowej
w rozumieniu przepisów ustawy o podat-
ku od spadków i darowizn, lub

3) dokonano zmiany przeznaczenia budynku
lub lokalu z mieszkalnego na u˝ytkowy al-
bo przeznaczono budynek lub lokal miesz-
kalny na potrzeby w∏aÊciciela lub wspó∏-
w∏aÊciciela, lub

4) zbyto dzia∏k´ lub prawo wieczystego u˝yt-
kowania gruntu pod budow´ tego budyn-
ku

— sà obowiàzani doliczyç do dochodów roku
podatkowego, w którym nastàpi∏y te okolicz-
noÊci, uprzednio odliczone kwoty.”;

2) po ust. 14 dodaje si´ ust. 14a w brzmieniu:
„14a. Dziesi´cioletni okres, o którym mowa

w ust. 14:
1) w pkt 1—3 — liczy si´ od koƒca roku po-

datkowego, w którym otrzymano decyzj´
w∏aÊciwego organu o pozwoleniu na
u˝ytkowanie budynku lub lokalu, w zwiàz-
ku z budowà którego dokonano odliczeƒ,

2) w pkt 4 — liczy si´ od koƒca roku podat-
kowego, w którym nabyto dzia∏k´ lub
prawo wieczystego u˝ytkowania gruntu
pod budow´ tego budynku.”.

Art. 4. W ustawie z dnia 21 listopada 2001 r.
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fi-

zycznych oraz ustawy o zrycza∏towanym podatku do-
chodowym od niektórych przychodów osiàganych
przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509 oraz
z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 78, poz. 715 i Nr 141,
poz.1182) w art. 7:

1) uchyla si´ ust. 3;

2) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Informacje okreÊlone w ust. 1 i 2 sà sporzàdza-

ne na formularzu wed∏ug wzoru okreÊlonego,
w drodze rozporzàdzenia, przez ministra w∏a-
Êciwego do spraw finansów publicznych.”.

Art. 5. W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o re-
strukturyzacji niektórych nale˝noÊci publicznopraw-
nych od przedsi´biorców (Dz. U. Nr 155, poz. 1287
oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 498) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) w art. 10:
a) ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Nale˝noÊci, o których mowa w art. 6 ust. 1
pkt 1 i 2 lit. d i e, obj´te restrukturyzacjà,
podlegajà umorzeniu pod warunkiem, ˝e
przedsi´biorca:
1) przedstawi organowi restrukturyzacyjne-

mu, z zastrze˝eniem art. 13 ust. 3, pro-
gram restrukturyzacji oraz informacj´ za-
wierajàcà dane o jego bie˝àcej sytuacji fi-
nansowej, w tym dane wymienione
w art. 1 ust. 2, oraz 

2) wp∏aci op∏at´ restrukturyzacyjnà, o której
mowa w art. 19, oraz

3) w dniu wydania decyzji o zakoƒczeniu re-
strukturyzacji, o której mowa w art. 21
ust. 1 pkt 1, nie posiada zaleg∏oÊci z tytu-
∏u nale˝noÊci wymienionych w art. 6, nie-
obj´tych restrukturyzacjà, nale˝àcych do
w∏aÊciwoÊci danego organu restruktury-
zacyjnego.

2. Dane wymienione w ust. 1 pkt 1 nale˝y
przedstawiç ∏àcznie z wnioskiem, o którym
mowa w art. 12 ust. 1, a informacj´ zawiera-
jàcà podstawowe dane o bie˝àcej sytuacji fi-
nansowej przedsi´biorcy dodatkowo tak˝e
po up∏ywie 11 miesi´cy od dnia dor´czenia
decyzji o warunkach restrukturyzacji, jednak
nie póêniej ni˝ przed up∏ywem 14 miesi´cy
od dnia dor´czenia tej decyzji.”,

b) dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:
„5. Przepisy ust. 1—4 stosuje si´ odpowiednio

do nale˝noÊci od przedsi´biorców z tytu∏u
zobowiàzaƒ podatkowych stanowiàcych do-
chody bud˝etów jednostek samorzàdu tery-
torialnego, w przypadku podj´cia uchwa∏y,
o której mowa w art. 7 ust. 1.”;

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

„Art. 10a. Nale˝noÊci, o których mowa w art. 6
ust. 1 pkt 2 lit. a—c, obj´te restruktury-
zacjà, podlegajà umorzeniu po spe∏nie-
niu przez przedsi´biorc´ warunków
okreÊlonych w art. 10 ust. 1 i 2, jeÊli
przedsi´biorca w dniu wydania decyzji,
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o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1, nie
posiada zaleg∏oÊci z tytu∏u sk∏adek na
ubezpieczenie emerytalne, pozosta∏ych
sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne
w cz´Êci finansowanej przez ubezpie-
czonego oraz sk∏adek na powszechne
ubezpieczenie zdrowotne. Art. 10 ust. 3
i 4 stosuje si´ odpowiednio.”;

3) w art. 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Znane na dzieƒ 30 czerwca 2002 r. zaleg∏oÊci

we wp∏atach:
1) nale˝noÊci wymienionych w art. 6 ust. 1

pkt 1, nieobj´tych post´powaniem restruk-
turyzacyjnym,

2) sk∏adek, o których mowa w art. 10a, nale˝-
nych za okres od dnia 1 stycznia 1999 r. do
dnia 30 czerwca 2002 r., wraz z odsetkami za
zw∏ok´, niepodlegajàcych restrukturyzacji

— podlegajà sp∏acie przez przedsi´biorc´, któ-
ry z∏o˝y∏ wniosek o restrukturyzacj´, w termi-
nie do dnia 29 lutego 2004 r.”;

4) w art. 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wp∏ata ostatniej raty op∏aty restrukturyzacyj-

nej nast´puje nie póêniej ni˝ w terminie
14 miesi´cy od dnia dor´czenia decyzji o wa-
runkach restrukturyzacji.”;

5) w art. 21:
a) w ust. 1 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„Po up∏ywie 15 miesi´cy od dnia dor´czenia de-
cyzji o warunkach restrukturyzacji, a w przypad-
ku decyzji o warunkach restrukturyzacji dor´czo-
nych przed dniem 31 grudnia 2002 r. nie póêniej
ni˝ do dnia 30 kwietnia 2004 r., z zastrze˝eniem
ust. 1a i 3, organ restrukturyzacyjny wydaje de-
cyzj´ o zakoƒczeniu restrukturyzacji, w której:”,

b) dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Decyzj´, o której mowa w ust. 1, organ re-

strukturyzacyjny wydaje po przed∏o˝eniu
przez przedsi´biorc´ informacji o spe∏nie-
niu warunków restrukturyzacji, o których
mowa w art. 10 lub 10a, jednak nie wcze-
Êniej ni˝ po up∏ywie roku od dnia dor´cze-
nia decyzji o warunkach restrukturyzacji.”.

Art. 6. W ustawie z dnia 23 stycznia 2003 r. o po-
wszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu
Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, Nr 73, poz. 660, Nr 96,
poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135,
poz. 1268, Nr 166, poz. 1609 i Nr 190, poz. 1864)
w art. 25 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) przychód ubezpieczonego zwolniony od podat-
ku na podstawie umów o unikaniu podwójnego
opodatkowania lub innych umów mi´dzynaro-
dowych, od którego p∏atnik nie odlicza zaliczki
na ten podatek, w stosunku do ubezpieczonych,
o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 15,”.

Art. 7. W ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. — Prze-
pisy wprowadzajàce ustaw´ o dzia∏alnoÊci po˝ytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 874)
w art. 7 wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) w art. 21 w ust. 1 w pkt 112 kropk´ na koƒcu

zast´puje si´ przecinkiem i dodaje si´ pkt 113
w brzmieniu:
„113) wartoÊç Êwiadczeƒ otrzymanych przez

wolontariuszy od organizacji pozarzàdo-
wych, organów administracji publicznej,
podmiotów, jednostek organizacyjnych,
wymienionych w art. 42 ustawy o dzia-
∏alnoÊci po˝ytku publicznego, z tytu∏u
szkoleƒ, badaƒ lekarskich, wyposa˝enia
w Êrodki ochrony osobistej, sk∏adki na
ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpie-
czenia od nast´pstw nieszcz´Êliwych wy-
padków op∏acanych na zasadach okre-
Êlonych w odr´bnych przepisach,”;”;

2) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) po art. 27c dodaje si´ art. 27d w brzmieniu:

„Art. 27d. 1. Podatek dochodowy wynikajàcy
z zeznania, o którym mowa
w art. 45 ust. 1, od dochodów
uzyskanych przez podatników,
o których mowa w art. 3 ust. 1,
zmniejsza si´ na zasadach okre-
Êlonych w ust. 2—4, je˝eli podat-
nik w terminie od dnia 1 stycznia
roku podatkowego, w którym
sk∏adane jest zeznanie, do dnia
z∏o˝enia tego zeznania, nie póê-
niej jednak ni˝ do dnia up∏ywu
terminu okreÊlonego dla z∏o˝enia
zeznania, dokona∏ wp∏aty na rzecz
organizacji po˝ytku publicznego
dzia∏ajàcej na podstawie ustawy
o dzia∏alnoÊci po˝ytku publiczne-
go, zwanej dalej „organizacjà po-
˝ytku publicznego”.

2. Zmniejszenie, o którym mowa
w ust. 1, nie mo˝e przekroczyç
kwoty dokonanej wp∏aty, jednak
nie wi´cej ni˝ kwoty stanowiàcej
1 % podatku nale˝nego, wykaza-
nego w zeznaniu, o którym mowa
w art. 45 ust. 1.

3. Zmniejszenie, o którym mowa
w ust. 1, nie dotyczy wp∏at na
rzecz organizacji po˝ytku publicz-
nego prowadzàcych dzia∏alnoÊç
gospodarczà polegajàcà na wy-
twarzaniu wyrobów przemys∏u
elektronicznego, paliwowego, ty-
toniowego, spirytusowego, wi-
niarskiego, piwowarskiego, a tak-
˝e pozosta∏ych wyrobów alkoho-
lowych o zawartoÊci alkoholu po-
wy˝ej 1,5 %, oraz wyrobów z me-
tali szlachetnych albo z udzia∏em
tych metali, lub handlu tymi wy-
robami.

4. Zmniejszenie, o którym mowa
w ust. 1, stosuje si´, je˝eli doko-
nane wp∏aty:
1) zosta∏y udokumentowane do-

wodem wp∏aty na rachunek
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bankowy organizacji po˝ytku
publicznego, z którego w szcze-
gólnoÊci wynika: imi´ i nazwi-
sko oraz adres wp∏acajàcego,
kwota dokonanej wp∏aty, na-
zwa organizacji po˝ytku pu-
blicznego, na rzecz której doko-
nana zosta∏a wp∏ata,

2) nie zosta∏y odliczone od do-
chodu na podstawie art. 26
ust. 1 pkt 9 oraz od przychodu
lub podatku na podstawie
ustawy o zrycza∏towanym po-
datku dochodowym.

5. Przy obliczaniu kwoty zmniejsze-
nia, o której mowa w ust. 2, pomi-
ja si´ koƒcówki wyra˝one w gro-
szach.”;”.

Art. 8. Przepisy art. 14 ust. 3 pkt 6, art. 23 ust. 1
pkt 40 i ust. 3 pkt 2 ustawy wymienionej w art. 1
w brzmieniu obowiàzujàcym do dnia 31 grudnia
2003 r. zachowujà moc po tym dniu do otwartego do
dnia 30 wrzeÊnia 2003 r. post´powania uk∏adowego
w rozumieniu przepisów o post´powaniu uk∏adowym
oraz majà zastosowanie w okresie od dnia 1 paêdzier-
nika 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r. do post´powa-
nia upad∏oÊciowego z mo˝liwoÊcià zawarcia uk∏adu
w rozumieniu przepisów prawa upad∏oÊciowego i na-
prawczego w przypadku og∏oszenia upad∏oÊci po dniu
30 wrzeÊnia 2003 r.

Art. 9. Przepisy art. 23 ust. 1 pkt 57 ustawy wymie-
nionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà usta-
wà, majà zastosowanie tak˝e do umów zawartych lub
odnowionych do dnia 31 grudnia 2003 r., do których
mia∏y zastosowanie przepisy art. 23 ust. 1 pkt 57 usta-
wy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiàzujàcym
przed dniem 1 stycznia 2004 r.

Art. 10. Podatnicy, którzy odsetki od kredytu lub
po˝yczki odliczali lub odliczajà na podstawie
art. 26b ustawy wymienionej w art. 1, nie mogà korzy-
staç ze zwolnienia okreÊlonego w art. 21 ust. 1 pkt 32
lit. e ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obo-
wiàzujàcym przed dniem 1 stycznia 2004 r.

Art. 11. Podatnikom, którym w latach 2002—2003:

1) zosta∏ udzielony kredyt (po˝yczka) na inwestycj´,
o której mowa w art. 26b ust. 1 pkt 2 albo 3 ustawy
wymienionej w art. 1, ukoƒczonà w tych latach, i

2) nie skorzystali z odliczenia wy∏àcznie z powodu, ˝e
nie zosta∏ spe∏niony warunek dotyczàcy trzylet-
niego okresu trwania inwestycji, okreÊlony
w art. 26b ust. 2 pkt 4 ustawy wymienionej
w art. 1, w brzmieniu obowiàzujàcym przed
dniem 1 stycznia 2004 r. 

— a poczàwszy od dnia 1 stycznia 2004 r. spe∏nione
sà wszystkie warunki okreÊlone w art. 26b ustawy
wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiàzujàcym
od dnia 1 stycznia 2004 r., przys∏uguje prawo odlicze-
nia od dochodu uzyskanego w latach 2004—2005,
oprócz wydatków na sp∏at´ odsetek od tego kredytu

poniesionych w latach 2004—2005, równie˝ odsetek
zap∏aconych w latach 2002—2003, od cz´Êci kredytu,
która nie przekracza kwoty 189 000 z∏. 

Art. 12. 1. Podatnicy, którzy w 2003 r. wydatki,
o których mowa w art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy wymie-
nionej w art. 1, w brzmieniu obowiàzujàcym w 2003 r.,
odliczali od podatku, a odliczenie to nie znalaz∏o po-
krycia w podatku za 2003 r., zachowujà prawo do ich
odliczania od podatku w latach nast´pnych, a˝ do ca∏-
kowitego ich odliczenia. Przepisy art. 27a ust. 14
i art. 45 ust. 3a pkt 1 ustawy wymienionej w art. 1,
w brzmieniu obowiàzujàcym w 2003 r. stosuje si´ od-
powiednio.

2. Wydatki, o których mowa w art. 27a ust. 1 pkt 1
ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiàzu-
jàcym w 2003 r., poniesione w latach 2004—2005 pod-
legajà odliczeniu od podatku, w wysokoÊci i na zasa-
dach okreÊlonych w art. 27a i art. 45 ust. 3a pkt 1 usta-
wy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiàzujàcym
w 2003 r.

Art. 13. 1. Podatnikom, którzy przed dniem 1 stycz-
nia 2004 r. nabyli prawo do obni˝ki podatku dochodo-
wego o kwot´ ulgi uczniowskiej w zakresie i na zasa-
dach okreÊlonych w art. 27c ustawy wymienionej
w art. 1, w brzmieniu obowiàzujàcym przed dniem
1 stycznia 2004 r., a odliczenia te nie znalaz∏y pokrycia
w podatku dochodowym obliczonym za lata poprze-
dzajàce rok 2004, przys∏uguje prawo do dokonywania
tych odliczeƒ na zasadach okreÊlonych w ustawie wy-
mienionej w art. 1, w brzmieniu obowiàzujàcym przed
dniem 1 stycznia 2004 r.

2. Podatnicy, którzy przed dniem 1 stycznia 2004 r.
zawarli z uczniami lub szko∏ami w∏aÊciwe umowy,
o których mowa w art. 27c ustawy wymienionej
w art. 1, w brzmieniu obowiàzujàcym przed dniem
1 stycznia 2004 r., oraz rozpocz´li praktycznà nauk´
zawodu lub szkolenie w celu przygotowania zawodo-
wego nie póêniej ni˝ w roku szkolnym 2003/2004, na-
bywajà prawo do ulgi uczniowskiej po dniu 31 grudnia
2003 r. w zakresie i na zasadach okreÊlonych
w art. 27c ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu
obowiàzujàcym przed dniem 1 stycznia 2004 r.

3. Wnioski o przyznanie ulgi uczniowskiej, o której
mowa w art. 27c ustawy wymienionej w art. 1,
w brzmieniu obowiàzujàcym przed dniem 1 stycznia
2004 r., z∏o˝one przed tym dniem, podlegajà rozpatrze-
niu w zakresie i na zasadach okreÊlonych
w art. 27c ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu
obowiàzujàcym przed dniem 1 stycznia 2004 r.

4. Podatnicy, o których mowa w ust. 1 i 2, którym
przys∏uguje prawo do korzystania z ulgi uczniowskiej
po dniu 31 grudnia 2003 r., majà prawo do obni˝enia
podatku op∏acanego na zasadach okreÊlonych
w art. 27 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu
nadanym niniejszà ustawà, pod warunkiem ˝e kwoty
te nie zosta∏y odliczone od podatku op∏acanego w for-
mie rycza∏tu od przychodów ewidencjonowanych lub
w formie karty podatkowej.

5. W latach 2004—2007 kwoty wymienione
w art. 27c ust. 6 ustawy wymienionej w art. 1,
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w brzmieniu obowiàzujàcym przed dniem 1 stycznia
2004 r., podlegajà w ka˝dym roku podatkowym pod-
wy˝szeniu w stopniu odpowiadajàcym wzrostowi cen
towarów i us∏ug konsumpcyjnych w okresie pierw-
szych trzech kwarta∏ów w roku poprzedzajàcym ten
rok podatkowy w stosunku do analogicznego okresu
roku poprzedniego.

6. Wzrost cen, o którym mowa w ust. 5, jest okre-
Êlany przez Prezesa G∏ównego Urz´du Statystycznego
w komunikacie w sprawie wskaênika cen towarów
i us∏ug konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech
kwarta∏ów roku poprzedzajàcego rok podatkowy
w stosunku do tego samego okresu roku poprzednie-
go, og∏aszanym na podstawie przepisów o podatkach
i op∏atach lokalnych w Dzienniku Urz´dowym Rzeczy-
pospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

7. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych, w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedza-
jàcego rok podatkowy, w latach 2003—2006 og∏asza,
w drodze rozporzàdzenia, na rok nast´pny na podsta-
wie komunikatu, o którym mowa w ust. 6, kwoty,
o których mowa w art. 27c ust. 6 ustawy wymienionej
w art. 1, w brzmieniu obowiàzujàcym przed dniem
1 stycznia 2004 r., z uwzgl´dnieniem terminów i zasad
okreÊlonych w ust. 5. 

Art. 14. Zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1
pkt 47b i 48 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu
obowiàzujàcym przed dniem 1 stycznia 2004 r., stosu-
je si´ w zakresie i na zasadach dotychczasowych do
dnia 31 grudnia 2004 r. Przepis art. 23 ust. 1 pkt 56
ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiàzu-
jàcym przed dniem 1 stycznia 2004 r., stosuje si´ od-
powiednio.

Art. 15. Do odpraw i odszkodowaƒ otrzymanych
na podstawie ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szcze-
gólnych zasadach rozwiàzywania z pracownikami sto-
sunków pracy z przyczyn dotyczàcych zak∏adów pracy
(Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 980, Nr 135, poz. 1146
i Nr 200, poz. 1679 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844) sto-
suje si´ art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy wymienionej
w art. 1, w brzmieniu obowiàzujàcym przed dniem
1 stycznia 2004 r.

Art. 16. 1. Przepisu art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a i e usta-
wy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym ni-
niejszà ustawà, nie stosuje si´ do podatników, którzy
przychody ze sprzeda˝y nieruchomoÊci i praw majàt-
kowych okreÊlonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a—c usta-
wy, o której mowa w art. 1, uzyskali przed dniem
1 stycznia 2004 r.

2. Do podatników, o których mowa w ust. 1, stosu-
je si´ przepisy art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a i e ustawy wy-
mienionej w art. 1, w brzmieniu obowiàzujàcym przed
dniem 1 stycznia 2004 r.

Art. 17. W przypadku odp∏atnego zbycia po dniu
31 grudnia 2003 r. udzia∏ów (akcji) w spó∏kach majà-
cych osobowoÊç prawnà, albo wk∏adów w spó∏dziel-
niach, nabytych (obj´tych) przed dniem 1 stycznia
2004 r., w zamian za wk∏ad niepieni´˝ny, koszty uzyska-
nia przychodów ustala si´ na podstawie przepisów

ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiàzu-
jàcym w roku nabycia (obj´cia) tych udzia∏ów (akcji) al-
bo wk∏adów; zasada ta ma tak˝e zastosowanie w przy-
padku po∏àczenia i podzia∏u spó∏ek kapita∏owych.

Art. 18. W razie zwrotu kwot przekazanych w la-
tach 1995—1997 z dochodu uzyskanego przez spó∏-
dzielnie, a przeznaczonego na powi´kszenie udzia∏ów,
spó∏dzielnie pobierajà zrycza∏towany podatek docho-
dowy, je˝eli w latach tych nie pobiera∏y zrycza∏towa-
nego podatku. Podatek wynosi 20 % kwoty wyp∏aty
i jest pobierany w dniu jej dokonania. Rolnicze spó∏-
dzielnie produkcyjne i inne spó∏dzielnie zajmujàce si´
produkcjà rolnà ustalajà kwot´ wyp∏at podlegajàcà
opodatkowaniu w takim stosunku, w jakim w roku po-
przedzajàcym te wyp∏aty przychody z dzia∏alnoÊci in-
nej ni˝ wymieniona w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy wymie-
nionej w art. 1 pozostajà w ogólnej kwocie przycho-
dów. Przepis art. 42 ust. 1 ustawy wymienionej
w art. 1, w brzmieniu obowiàzujàcym od dnia 1 stycz-
nia 2004 r., stosuje si´ odpowiednio.

Art. 19. 1. Przepisów ustawy, o której mowa
w art. 1, nie stosuje si´ do opodatkowania dochodów
(poniesionych strat) uzyskanych po dniu 31 grudnia
2003 r.: 

1) z odp∏atnego zbycia nabytych przed dniem 1 stycz-
nia 2003 r. obligacji Skarbu Paƒstwa wyemitowa-
nych po dniu 1 stycznia 1989 r. oraz obligacji wy-
emitowanych przez jednostki samorzàdu teryto-
rialnego po dniu 1 stycznia 1997 r.;

2) z odp∏atnego zbycia papierów wartoÊciowych,
o których mowa w art. 52 pkt 1 lit. b ustawy wy-
mienionej w art. 1, w brzmieniu obowiàzujàcym
przed dniem 1 stycznia 2004 r., pod warunkiem ˝e
papiery te zosta∏y nabyte przed dniem 1 stycznia
2004 r.;

3) z realizacji praw wynikajàcych z papierów warto-
Êciowych, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym
obrocie papierami wartoÊciowymi (Dz. U. z 2002 r.
Nr 49, poz. 447 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r.
Nr 50, poz. 424, Nr 84, poz. 774, Nr 124, poz. 1151
i Nr 170, poz. 1651), nabytych przed dniem 1 stycz-
nia 2004 r.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do odp∏atnego
zbycia papierów wartoÊciowych, o których mowa
w ust. 1, dokonywanego w ramach prowadzonej dzia-
∏alnoÊci gospodarczej.

Art. 20. Podatnikom opodatkowanym w sposób
okreÊlony w art. 30c ustawy wymienionej w art. 1 nie
przys∏uguje prawo do dokonywania odliczeƒ i zwol-
nieƒ od dochodu oraz od podatku obliczonych na za-
sadach okreÊlonych w art. 30c ustawy wymienionej
w art. 1, o których mowa w:

1) art. 11—13 niniejszej ustawy;

2) art. 21 ust. 1 pkt 36 i 63a ustawy wymienionej
w art. 1;

3) art. 9 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 16 grudnia 1993 r.
o zmianie niektórych ustaw regulujàcych zasady
opodatkowania i niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 134, poz. 646), 
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4) art. 3 i 5, w cz´Êci dotyczàcej nabycia i zachowania
prawa do kontynuacji odliczeƒ, ustawy z dnia 21 li-
stopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku do-
chodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 137,
poz. 638, z 1998 r. Nr 74, poz. 471 oraz z 2001 r.
Nr 134, poz. 1509);

5) art. 7 ust. 12—14a, 18 i 20, w cz´Êci dotyczàcej na-
bycia i zachowania prawa do kontynuacji odliczeƒ,
oraz ust. 23 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, z 2002 r. Nr 141,
poz. 1182 oraz z 2003 r. Nr 202, poz. 1956);

6) art. 3, 4 i 8 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r.
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych oraz ustawy o zrycza∏towanym
podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiàganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134,
poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 78, poz. 715
i Nr 141, poz. 1182 oraz z 2003 r. Nr 202, poz. 1956);

7) przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia
20 paêdziernika 1994 r. o specjalnych strefach eko-
nomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z 1996 r.
Nr 106, poz.  496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 117, poz. 1228,
z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055 oraz
z 2003 r. Nr 188, poz. 1840), w brzmieniu obowiàzu-
jàcym przed dniem 1 stycznia 2001 r.

Art. 21. Do czasu wejÊcia w ˝ycie przepisów wyko-
nawczych na podstawie upowa˝nieƒ zmienianych ni-

niejszà ustawà zachowujà moc przepisy dotychczaso-
we, nie d∏u˝ej jednak ni˝ do dnia 30 czerwca 2004 r.

Art. 22. W zakresie ustalenia skali podatku docho-
dowego na 2004 r. oraz kwot okreÊlonych w art. 27
ust. 4, ust. 5a oraz w art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy wymie-
nionej w art. 1, w brzmieniu obowiàzujàcym przed
dniem 1 stycznia 2004 r., nie ma zastosowania art. 27
ust. 7 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obo-
wiàzujàcym przed dniem 1 stycznia 2004 r.

Art. 23. W zakresie ustalenia na 2004 r. kwot okre-
Êlonych w lp. 8 za∏àcznika nr 2 do ustawy wymienio-
nej w art. 1, nie ma zastosowania art. 24 ust. 7 tej usta-
wy.

Art. 24. Przepisy ustawy majà zastosowanie do do-
chodów (poniesionych strat) uzyskanych poczàwszy
od dnia 1 stycznia 2004 r.

Art. 25. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2004 r., z wyjàtkiem:

1) art. 1 pkt 20 lit. d w cz´Êci dotyczàcej ust. 11, art. 4,
art. 5, art. 7, art. 8, art. 13 ust. 5—7, art. 22 oraz
art. 23 — które wchodzà w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia;

2) art. 1 pkt 10 lit. a w cz´Êci dotyczàcej pkt 47c — któ-
ry wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2005 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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USTAWA

z dnia 12 listopada 2003 r. 

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

Art. 1. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podat-
ku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 54, poz. 654, z póên. zm.2)) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) w art. 1a:

a) w ust. 2:

— w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) jedna ze spó∏ek, zwana dalej „spó∏kà do-
minujàcà”, posiada bezpoÊredni 95 %
udzia∏ w kapitale zak∏adowym lub w tej
cz´Êci kapita∏u zak∏adowego pozosta∏ych
spó∏ek, zwanych dalej „spó∏kami zale˝ny-
mi”, która na podstawie przepisów o ko-
mercjalizacji i prywatyzacji nie zosta∏a
nieodp∏atnie lub na zasadach preferen-
cyjnych nabyta przez pracowników, rolni-
ków lub rybaków albo która nie stanowi
rezerwy mienia Skarbu Paƒstwa na cele
reprywatyzacji,”,

— w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) nie korzystajà ze zwolnieƒ od podatku do-
chodowego na podstawie odr´bnych
ustaw,”, 

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia

28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych
wolnoÊci i ustaw´ z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmianie usta-
wy o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnia-
niu osób niepe∏nosprawnych oraz o zmianie niektórych in-
nych ustaw.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86,
poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122,
poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110,
poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169,
poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230,
poz. 1922 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391,
Nr 96, poz. 874, Nr 137, poz. 1302 i Nr 180, poz. 1759. 


