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2533

USTAWA

z dnia 18 listopada 2004 r.

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie 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) Niniejsza ustawa dokonuje:

1) wdro˝enia dyrektywy 2003/123/WE z dnia 22 grudnia 2003 r. zmieniajàcej dyrektyw´ 90/435/EWG w sprawie wspólne-
go systemu opodatkowania stosowanego w przypadku spó∏ek dominujàcych i spó∏ek zale˝nych ró˝nych paƒstw cz∏on-
kowskich (Dz. Urz. WE L 7 z 13.01.2004) oraz dyrektywy 2004/76/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniajàcej dyrektyw´
2003/49/WE w odniesieniu do mo˝liwoÊci stosowania przez niektóre paƒstwa cz∏onkowskie okresów przejÊciowych dla
stosowania wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz nale˝noÊci licencyjnych mi´dzy powià-
zanymi spó∏kami ró˝nych paƒstw cz∏onkowskich (Dz. Urz. WE L 157 z 30.04.2004);

2) zmiany ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektó-
rych innych ustaw, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Si∏ Zbrojnych Rzeczypospo-
litej Polskiej oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o podatku docho-
dowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych 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, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 137, poz. 1302, Nr 180,
poz. 1759, Nr 202, poz. 1957, Nr 217, poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 29, poz. 257, Nr 54,
poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 116, poz. 1203, Nr 121, poz. 1262, Nr 123, poz. 1291, Nr 146, poz. 1546 i Nr 171, poz. 1800
i Nr 210, poz. 2135. 



1) w art. 1:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przepisy ustawy majà równie˝ zastosowanie
do jednostek organizacyjnych niemajàcych
osobowoÊci prawnej, z wyjàtkiem spó∏ek
niemajàcych osobowoÊci prawnej, z zastrze-
˝eniem ust. 1 i 3.”,

b) dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Przepisy ustawy majà równie˝ zastosowanie
do spó∏ek niemajàcych osobowoÊci prawnej
majàcych siedzib´ lub zarzàd w innym paƒ-
stwie, je˝eli zgodnie z przepisami prawa po-
datkowego tego paƒstwa sà traktowane jak
osoby prawne i podlegajà w tym paƒstwie
opodatkowaniu od ca∏oÊci swoich docho-
dów bez wzgl´du na miejsce ich osiàga-
nia.”;

2) w art. 4a w pkt 6 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem
i dodaje si´ pkt 7 w brzmieniu:

„7) ustawie o podatku od towarów i us∏ug — ozna-
cza to ustaw´ z dnia 11 marca 2004 r. o podat-
ku od towarów i us∏ug (Dz. U. Nr 54,
poz. 535).”;

3) w art. 5 w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmie-
nie:

„Przychody z udzia∏u w spó∏ce nieb´dàcej osobà
prawnà, z zastrze˝eniem art. 1 ust. 3, ze wspólnej
w∏asnoÊci, wspólnego przedsi´wzi´cia, wspólne-
go posiadania lub wspólnego u˝ytkowania rzeczy
i praw majàtkowych ∏àczy si´ z przychodami ka˝-
dego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego
udzia∏u.”;

4) w art. 10 po ust. 5 dodaje si´ ust. 6 w brzmieniu:

„6. Przepisy ust. 1—5 stosuje si´ odpowiednio do
podmiotów wymienionych w za∏àczniku nr 3
do ustawy.”;

5) w art. 12:

a) w ust. 1:

— pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wartoÊç otrzymanych nieodp∏atnie lub
cz´Êciowo odp∏atnie rzeczy lub praw,
a tak˝e wartoÊç innych nieodp∏atnych lub
cz´Êciowo odp∏atnych Êwiadczeƒ, z wy-
jàtkiem Êwiadczeƒ zwiàzanych z u˝ywa-
niem Êrodków trwa∏ych otrzymanych
przez zak∏ady bud˝etowe, gospodarstwa
pomocnicze jednostek bud˝etowych,
spó∏ki u˝ytecznoÊci publicznej z wy∏àcz-
nym udzia∏em jednostek samorzàdu tery-
torialnego lub ich zwiàzków od Skarbu
Paƒstwa, jednostek samorzàdu terytorial-
nego lub ich zwiàzków w nieodp∏atny za-
rzàd lub u˝ywanie,”,

— po pkt 4f dodaje si´ pkt 4g w brzmieniu:

„4g) kwota podatku od towarów i us∏ug:

a) nieuwzgl´dniona w wartoÊci poczàt-
kowej Êrodków trwa∏ych oraz warto-
Êci niematerialnych i prawnych, pod-
legajàcych amortyzacji zgodnie
z art. 16a—16m, lub

b) dotyczàca innych rzeczy lub praw nie-
b´dàcych Êrodkami trwa∏ymi lub war-
toÊciami niematerialnymi i prawnymi,
o których mowa w lit. a)

— w tej cz´Êci, w jakiej dokonano korek-
ty powodujàcej zwi´kszenie podatku od-
liczonego zgodnie z art. 91 ustawy o po-
datku od towarów i us∏ug,”,

b) w ust. 4:

— pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) przychodów otrzymanych na utworzenie
lub powi´kszenie kapita∏u zak∏adowego,
funduszu udzia∏owego albo funduszu za-
∏o˝ycielskiego, albo funduszu statutowe-
go w banku paƒstwowym, albo funduszu
organizacyjnego ubezpieczyciela,”,

— pkt 10a otrzymuje brzmienie:

„10a) zwolnionych od wp∏at nale˝noÊci z ty-
tu∏u podatku od towarów i us∏ug w ro-
zumieniu przepisów o podatku od to-
warów i us∏ug,”,

— pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) wartoÊci otrzymanych nieodp∏atnie lub
cz´Êciowo odp∏atnie rzeczy lub praw,
a tak˝e wartoÊci innych nieodp∏atnych
lub cz´Êciowo odp∏atnych Êwiadczeƒ fi-
nansowanych lub wspó∏finansowanych
ze Êrodków bud˝etu paƒstwa, jednostek
samorzàdu terytorialnego, ze Êrodków
agencji rzàdowych lub ze Êrodków po-
chodzàcych od rzàdów paƒstw obcych,
organizacji mi´dzynarodowych lub mi´-
dzynarodowych instytucji finansowych,
w ramach rzàdowych programów,”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. WartoÊç otrzymanych nieodp∏atnie rzeczy
lub praw okreÊla si´ na podstawie cen ryn-
kowych stosowanych w obrocie rzeczami
lub prawami tego samego rodzaju i gatun-
ku, z uwzgl´dnieniem w szczególnoÊci ich
stanu i stopnia zu˝ycia oraz czasu i miejsca
ich uzyskania.”,

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

„5a. WartoÊcià rzeczy lub praw cz´Êciowo od-
p∏atnych stanowiàcà przychód podatnika
jest ró˝nica mi´dzy wartoÊcià tych rzeczy
lub praw, ustalonà wed∏ug zasad okreÊlo-
nych w ust. 5, a odp∏atnoÊcià ponoszonà
przez podatnika. Przepis art. 14 ust. 3 sto-
suje si´ odpowiednio.”,

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

„6a. WartoÊcià Êwiadczeƒ cz´Êciowo odp∏at-
nych stanowiàcà przychód podatnika jest
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ró˝nica mi´dzy wartoÊcià tych Êwiadczeƒ,
ustalonà wed∏ug zasad okreÊlonych
w ust. 6, a odp∏atnoÊcià ponoszonà przez
podatnika. Przepis art. 14 ust. 3 stosuje si´
odpowiednio.”,

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

„10. Przepis ust. 1 pkt 4g stosuje si´ odpowied-
nio w przypadku zmiany prawa do obni˝e-
nia kwoty podatku nale˝nego o kwot´ po-
datku naliczonego, o której mowa w art. 91
ust. 7 ustawy o podatku od towarów
i us∏ug.

11. Przepisy ust. 4d stosuje si´ odpowiednio
równie˝ do podmiotów wymienionych
w za∏àczniku nr 3 do ustawy.”;

6) w art. 15:

a) ust. 1i otrzymuje brzmienie:

„1i. W przypadku odp∏atnego zbycia nieodp∏at-
nie lub cz´Êciowo odp∏atnie nabytych rze-
czy lub praw, a tak˝e innych nieodp∏atnie
lub cz´Êciowo odp∏atnie nabytych Êwiad-
czeƒ, w zwiàzku z którymi, stosownie do
art. 12 ust. 5—6a, okreÊlony zosta∏ przy-
chód, kosztem uzyskania przychodów z ich
odp∏atnego zbycia, z uwzgl´dnieniem aktu-
alizacji zgodnie z odr´bnymi przepisami,
jest:

1) wartoÊç przychodu okreÊlonego w art. 12
ust. 5 i 6 albo

2) wartoÊç przychodu, okreÊlonego w art. 12
ust. 5a i 6a, powi´kszona o wydatki na na-
bycie cz´Êciowo odp∏atnych rzeczy lub
praw albo innych Êwiadczeƒ 

— pomniejszona o sum´ odpisów amorty-
zacyjnych, o których mowa w art. 16h
ust. 1 pkt 1.”,

b) ust. 1p otrzymuje brzmienie:

„1p. Przepisów ust. 1h pkt 2 i 3 nie stosuje si´
do otrzymanych kwot sp∏at kredytów (po-
˝yczek), nieprzekazanych funduszowi seku-
rytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy
inwestycyjnych tworzàcemu fundusz seku-
rytyzacyjny — po up∏ywie 5 dni roboczych
od dnia wymagalnoÊci ich przekazania.”,

c) po ust. 1p dodaje si´ ust. 1q w brzmieniu:

„1q. U przedsi´biorców telekomunikacyjnych
kosztem uzyskania przychodów sà koszty
ustalone zgodnie z ust. 1, a tak˝e: 

1) kwota dop∏aty, o której mowa w art. 95
ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. —
Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171,
poz. 1800), 

2) kwota rocznej op∏aty telekomunikacyj-
nej, o której mowa w art. 183 ustawy wy-
mienionej w pkt 1.”,

d) dodaje si´ ust. 8 w brzmieniu:

„8. Przepisy ust. 1k, 1l, 1m oraz 1o stosuje si´
odpowiednio do podmiotów wymienionych
w za∏àczniku nr 3 do ustawy.”;

7) w art. 16:

a) w ust. 1:

— pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) wydatków na obj´cie lub nabycie udzia-
∏ów albo wk∏adów w spó∏dzielni, udzia-
∏ów albo akcji w spó∏ce oraz innych pa-
pierów wartoÊciowych, a tak˝e wydatków
na nabycie tytu∏ów uczestnictwa lub jed-
nostek uczestnictwa w funduszach kapi-
ta∏owych; wydatki takie sà jednak kosz-
tem uzyskania przychodu przy ustalaniu
dochodu z odp∏atnego zbycia tych wk∏a-
dów, udzia∏ów, akcji oraz innych papie-
rów wartoÊciowych, w tym dochodu z ty-
tu∏u wykupu przez emitenta papierów
wartoÊciowych, a tak˝e umorzenia tytu-
∏ów uczestnictwa lub jednostek uczest-
nictwa w funduszach kapita∏owych,”,

— pkt 46 otrzymuje brzmienie:

„46) podatku od towarów i us∏ug, z tym ˝e
jest kosztem uzyskania przychodów:

a) podatek naliczony:

— je˝eli podatnik zwolniony jest od
podatku od towarów i us∏ug lub
naby∏ towary i us∏ugi w celu wy-
tworzenia albo odprzeda˝y towa-
rów lub Êwiadczenia us∏ug zwol-
nionych od podatku od towarów
i us∏ug,

— w tej cz´Êci, w której zgodnie
z przepisami o podatku od towa-
rów i us∏ug podatnikowi nie przy-
s∏uguje obni˝enie kwoty lub zwrot
ró˝nicy podatku od towarów
i us∏ug — je˝eli naliczony podatek
od towarów i us∏ug nie powi´ksza
wartoÊci Êrodka trwa∏ego lub war-
toÊci niematerialnej i prawnej,

b) podatek nale˝ny w przypadku:

— importu us∏ug oraz wewnàtrz-
wspólnotowego nabycia towarów,
je˝eli nie stanowi on podatku nali-
czonego w rozumieniu przepisów
o podatku od towarów i us∏ug;
kosztem uzyskania przychodów
nie jest jednak podatek nale˝ny
w cz´Êci przekraczajàcej kwot´ po-
datku od nabycia tych towarów
i us∏ug, która mog∏aby stanowiç
podatek naliczony w rozumieniu
przepisów o podatku od towarów
i us∏ug,

— przekazania lub zu˝ycia przez po-
datnika towarów lub Êwiadczenia
us∏ug na potrzeby reprezentacji
i reklamy, obliczony zgodnie z od-
r´bnymi przepisami,
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c) kwota podatku od towarów i us∏ug,
nieuwzgl´dniona w wartoÊci poczàt-
kowej Êrodków trwa∏ych oraz warto-
Êci niematerialnych i prawnych, pod-
legajàcych amortyzacji zgodnie
z art. 16a—16m, lub dotyczàca in-
nych rzeczy lub praw nieb´dàcych
Êrodkami trwa∏ymi lub wartoÊciami
niematerialnymi i prawnymi podle-
gajàcymi tej amortyzacji — w tej cz´-
Êci, w jakiej dokonano korekty powo-
dujàcej zmniejszenie podatku odli-
czonego zgodnie z art. 91 ustawy
o podatku od towarów i us∏ug,”,

— pkt 48 otrzymuje brzmienie:

„48) odpisów z tytu∏u zu˝ycia Êrodków trwa-
∏ych oraz wartoÊci niematerialnych
i prawnych dokonywanych, wed∏ug za-
sad okreÊlonych w art. 16a—16m, od tej
cz´Êci ich wartoÊci, która odpowiada po-
niesionym wydatkom na nabycie lub
wytworzenie we w∏asnym zakresie tych
Êrodków lub wartoÊci niematerialnych
i prawnych, odliczonym od podstawy
opodatkowania podatkiem dochodo-
wym albo zwróconym podatnikowi
w jakiejkolwiek formie,”,

— pkt 57 otrzymuje brzmienie:

„57) niewyp∏aconych, niedokonanych lub
niepostawionych do dyspozycji wyp∏at,
Êwiadczeƒ oraz innych nale˝noÊci z tytu-
∏ów okreÊlonych w art. 12 ust. 1 i 6,
art. 13 pkt 2 i 4—9 oraz art. 18 ustawy
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku docho-
dowym od osób fizycznych (Dz. U.
z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z póên. zm.3)),
a tak˝e zasi∏ków pieni´˝nych z ubezpie-
czenia spo∏ecznego wyp∏acanych przez
zak∏ad pracy,”,

— po pkt 57 dodaje si´ pkt 57a w brzmieniu:

„57a) nieop∏aconych do Zak∏adu Ubezpie-
czeƒ Spo∏ecznych sk∏adek, z zastrze˝e-
niem pkt 40, okreÊlonych w ustawie
z dnia 13 paêdziernika 1998 r. o syste-
mie ubezpieczeƒ spo∏ecznych, w cz´-
Êci finansowanej przez p∏atnika sk∏a-
dek,”,

— w pkt 63 w lit. a tiret pierwsze otrzymuje
brzmienie:

„— nabycie to nie stanowi przychodu z tytu-
∏u nieodp∏atnego otrzymania rzeczy lub
praw, lub”,

b) uchyla si´ ust. 7a,

c) ust. 7b otrzymuje brzmienie:

„7b. Przez po˝yczk´, o której mowa w ust. 1
pkt 60 i 61 oraz w ust. 7, rozumie si´ ka˝dà
umow´, w której dajàcy po˝yczk´ zobowià-
zuje si´ przenieÊç na w∏asnoÊç bioràcego
okreÊlonà iloÊç pieni´dzy, a bioràcy zobo-
wiàzuje si´ zwróciç t´ samà iloÊç pieni´-
dzy; przez po˝yczk´ t´ rozumie si´ tak˝e
emisj´ papierów wartoÊciowych o charak-
terze d∏u˝nym, depozyt nieprawid∏owy lub
lokat´.”,

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

„7c. Przepis ust. 1 pkt 46 lit. c) stosuje si´ odpo-
wiednio w przypadku zmiany prawa do ob-
ni˝enia kwoty podatku nale˝nego o kwot´
podatku naliczonego, o której mowa
w art. 91 ust. 7 ustawy o podatku od towa-
rów i us∏ug.

7d. Przepis ust. 1 pkt 57a stosuje si´ odpo-
wiednio, z zastrze˝eniem ust. 1 pkt 40, do
sk∏adek na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pracowni-
czych.”,

e) dodaje si´ ust. 9 w brzmieniu:

„9. Przepisy ust. 1 pkt 8c i 8d stosuje si´ odpo-
wiednio do podmiotów wymienionych
w za∏àczniku nr 3 do ustawy.”;

8) w art. 16g:

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

„1a) w razie cz´Êciowo odp∏atnego nabycia, ce-
n´ ich nabycia powi´kszonà o wartoÊç
przychodu okreÊlonego w art. 12 ust. 5a,”,

b) ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„11. W razie nabycia przedsi´biorstwa lub jego
zorganizowanej cz´Êci w drodze spadku
lub darowizny, ∏àczna wartoÊç poczàtkowa
nabytych Êrodków trwa∏ych oraz wartoÊci
niematerialnych i prawnych stanowi sum´
ich wartoÊci rynkowej, nie wy˝szà jednak
od ró˝nicy pomi´dzy wartoÊcià przycho-
dów, o której mowa w art. 12 ust. 5,
uwzgl´dnionych w podstawie opodatko-
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3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60,
poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117,
poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8,
poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784,
Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106,
poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370
i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25,
poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804,
Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384,
Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058,
z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595,
Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122,
poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166,
poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223,
poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257,
Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109,
poz. 1163, Nr 116, poz. 1203, 1205 i 1207, Nr 120,
poz. 1252, Nr 123, poz. 1291, Nr 162, poz. 1691 i Nr 210,
poz. 2135.



wania podatkiem dochodowym w roku po-
datkowym, w którym nabyto to przedsi´-
biorstwo lub jego zorganizowanà cz´Êç,
a wartoÊcià sk∏adników zwi´kszajàcych ak-
tywa spadkobiercy lub obdarowanego,
nieb´dàcych Êrodkami trwa∏ymi ani warto-
Êciami niematerialnymi i prawnymi.”;

9) w art. 17:

a) w ust. 1:

— pkt 4d otrzymuje brzmienie:

„4d) dochody jednostek organizacyjnych
Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej — w cz´Êci
przeznaczonej na cele statutowe; w tym
zakresie jednostki te nie majà obowiàz-
ku prowadzenia dokumentacji wymaga-
nej przez przepisy Ordynacji podatko-
wej,”,

— w pkt 38 kropk´ na koƒcu zast´puje si´ prze-
cinkiem i dodaje si´ pkt 39 i 40 w brzmieniu:

„39) dochody zwiàzków zawodowych, spo-
∏eczno-zawodowych organizacji rolni-
ków, izb rolniczych, organizacji praco-
dawców i partii politycznych, dzia∏ajà-
cych na podstawie odr´bnych ustaw —
w cz´Êci przeznaczonej na cele statuto-
we, z wy∏àczeniem dzia∏alnoÊci gospo-
darczej,

40) sk∏adki cz∏onkowskie cz∏onków organi-
zacji politycznych, spo∏ecznych i zawo-
dowych — w cz´Êci nieprzeznaczonej na
dzia∏alnoÊç gospodarczà.”,

b) w ust. 1e pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) jednostek uczestnictwa w funduszach inwe-
stycyjnych dzia∏ajàcych na podstawie usta-
wy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach in-
westycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546).”;

10) w art. 18 po ust. 1d dodaje si´ ust. 1e—1h
w brzmieniu:

„1e. Podatnicy, z zastrze˝eniem ust. 1h, otrzymujà-
cy darowizny, o których mowa w ust. 1 pkt 1
i 7 oraz w art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych, sà obowiàzani:

1) w zeznaniu, o którym mowa w art. 27
ust. 1, wyodr´bniç z przychodów kwot´
ogó∏em otrzymanych darowizn ze wskaza-
niem celu jej przeznaczenia zgodnie ze sfe-
rà dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego, o któ-
rej mowa w art. 4 ustawy wymienionej
w ust. 1 pkt 1, a tak˝e celu, o którym mowa
w ust. 1 pkt 7, wraz z wyszczególnieniem
darowizn pochodzàcych od osób praw-
nych z podaniem nazwy i adresu darczyƒ-
cy, je˝eli jednorazowa kwota darowizny
przekracza 15 000 z∏ lub je˝eli suma
wszystkich darowizn otrzymanych w da-
nym roku podatkowym od jednego dar-
czyƒcy przekracza 35 000 z∏,

2) w terminie sk∏adania zeznania, o którym
mowa w art. 27 ust. 1, udost´pniç do pu-
blicznej wiadomoÊci, poprzez publikacje
w Internecie, Êrodkach masowego przeka-
zu lub wy∏o˝enie dla zainteresowanych
w pomieszczeniach ogólnie dost´pnych,
informacje, o których mowa w pkt 1,
i w formie pisemnej zawiadomiç o tym
w∏aÊciwego naczelnika urz´du skarbowe-
go. Z obowiàzku tego zwolnione sà pod-
mioty, których dochód za dany rok podat-
kowy nie przekracza kwoty 20 000 z∏.

1f.  Podatnicy otrzymujàcy darowizny, o których
mowa w ust. 1 pkt 1 i 7 oraz w art. 26 ust. 1
pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych, którzy nie
sk∏adajà zeznania, o którym mowa w art. 27
ust. 1, sà obowiàzani w terminie, o którym
mowa w art. 27 ust. 1:

1) przekazaç urz´dowi skarbowemu informa-
cje o kwocie ogó∏em otrzymanych daro-
wizn ze wskazaniem celu jej przeznaczenia
zgodnie ze sferà dzia∏alnoÊci po˝ytku pu-
blicznego, o której mowa w art. 4 ustawy
wymienionej w ust. 1 pkt 1, a tak˝e celu,
o którym mowa w ust. 1 pkt 7, wraz z wy-
szczególnieniem darowizn pochodzàcych
od osób prawnych z podaniem nazwy i ad-
resu darczyƒcy, je˝eli jednorazowa kwota
darowizny przekracza 15 000 z∏ lub je˝eli
suma wszystkich darowizn otrzymanych
w danym roku podatkowym od jednego
darczyƒcy przekracza 35 000 z∏,

2) udost´pniç do publicznej wiadomoÊci,
poprzez publikacje w Internecie, Êrodkach
masowego przekazu lub wy∏o˝enie dla za-
interesowanych w pomieszczeniach ogól-
nie dost´pnych, informacje, o których
mowa w pkt 1, i w formie pisemnej zawia-
domiç o tym w∏aÊciwego naczelnika urz´-
du skarbowego. Z obowiàzku tego zwol-
nione sà podmioty, których dochód za da-
ny rok podatkowy nie przekracza kwoty
20 000 z∏.

1g. Podatnicy korzystajàcy z odliczenia na pod-
stawie ust. 1 pkt 1 lub 7 sà obowiàzani wyka-
zaç w zeznaniu, o którym mowa w art. 27
ust. 1, kwot´ przekazanej darowizny, kwot´
dokonanego odliczenia oraz dane pozwalajà-
ce na identyfikacj´ obdarowanego, w szcze-
gólnoÊci jego nazw´, adres i numer identyfi-
kacji podatkowej.

1h. Do podatników, o których mowa w art. 17
ust. 1 pkt 4a, sk∏adajàcych zeznanie, o którym
mowa w art. 27 ust. 1, otrzymujàcych darowi-
zny, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 7 oraz
w art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fi-
zycznych, przepisy ust. 1e i 1f stosuje si´ od-
powiednio.”;
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11) art. 20 otrzymuje brzmienie:

„Art. 20. 1. Je˝eli podatnicy, o których mowa
w art. 3 ust. 1, osiàgajà równie˝ docho-
dy poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej i dochody te podlegajà w ob-
cym paƒstwie opodatkowaniu, a nie
zachodzà okolicznoÊci wymienione
w art. 17 ust. 1 pkt 3, dochody te ∏àczy
si´ z dochodami osiàganymi na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym
wypadku od podatku obliczonego od
∏àcznej sumy dochodów odlicza si´
kwot´ równà podatkowi zap∏aconemu
w obcym paƒstwie. Kwota odliczenia
nie mo˝e jednak przekroczyç tej cz´Êci
podatku obliczonego przed dokona-
niem odliczenia, która proporcjonalnie
przypada na dochód uzyskany w ob-
cym paƒstwie.

2. W przypadku gdy:

1) spó∏ka posiadajàca osobowoÊç
prawnà majàca siedzib´ lub zarzàd
na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej uzyskuje dochody (przychody)
z tytu∏u dywidend oraz inne przy-
chody z tytu∏u udzia∏u w zyskach
osoby prawnej, oraz

2) dochody (przychody), o których mo-
wa w pkt 1, uzyskiwane sà z tytu∏u
udzia∏u w zyskach spó∏ki podlegajà-
cej opodatkowaniu podatkiem do-
chodowym od ca∏oÊci swoich do-
chodów, bez wzgl´du na miejsce ich
osiàgania, na terytorium paƒstwa
nieb´dàcego paƒstwem cz∏onkow-
skim Unii Europejskiej, z którym
Rzeczpospolita Polska posiada obo-
wiàzujàcà umow´ o unikaniu po-
dwójnego opodatkowania, oraz 

3) spó∏ka, o której mowa w pkt 1, po-
siada w kapitale spó∏ki, o której mo-
wa w pkt 2, bezpoÊrednio nie mniej
ni˝ 75 % udzia∏ów (akcji) 

— odliczeniu podlega równie˝ kwota
podatku od dochodów, z których zysk
zosta∏ wyp∏acony, zap∏aconego przez
spó∏k´, o której mowa w pkt 2, w paƒ-
stwie jej siedziby, w cz´Êci odpowiada-
jàcej udzia∏owi spó∏ki, o której mowa
w pkt 1, w wyp∏aconym zysku spó∏ki,
o której mowa w pkt 2.

3. W przypadku gdy:

1) spó∏ka posiadajàca osobowoÊç
prawnà majàca siedzib´ lub zarzàd
na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej uzyskuje dochody (przychody)
z tytu∏u dywidend oraz inne przy-
chody z tytu∏u udzia∏u w zyskach
osób prawnych, oraz

2) dochody (przychody), o których mo-
wa w pkt 1, uzyskiwane sà z tytu∏u

udzia∏u w zyskach spó∏ki podlegajà-
cej w innym ni˝ Rzeczpospolita Pol-
ska paƒstwie cz∏onkowskim Unii Eu-
ropejskiej opodatkowaniu podat-
kiem dochodowym od ca∏oÊci swo-
ich dochodów bez wzgl´du na miej-
sce ich osiàgania, oraz

3) spó∏ka, o której mowa w pkt 1, po-
siada bezpoÊrednio nie mniej ni˝
10 % udzia∏ów (akcji) w kapitale
spó∏ki, o której mowa w pkt 2

— odliczeniu podlega równie˝ kwota
podatku od dochodów, z których zysk
zosta∏ wyp∏acony, zap∏aconego przez
spó∏k´, o której mowa w pkt 2, w paƒ-
stwie jej siedziby, w cz´Êci odpowiada-
jàcej udzia∏owi spó∏ki, o której mowa
w pkt 1, w wyp∏aconym zysku spó∏ki,
o której mowa w pkt 2.

4. W przypadku gdy:

1) spó∏ka posiadajàca osobowoÊç
prawnà majàca siedzib´ lub zarzàd
na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej uzyskuje dochody (przychody)
z tytu∏u dywidend oraz inne przy-
chody z tytu∏u udzia∏u w zyskach
spó∏ki, o której mowa w pkt 2, oraz

2) spó∏ka podlegajàca w innym ni˝
Rzeczpospolita Polska paƒstwie
cz∏onkowskim Unii Europejskiej
opodatkowaniu podatkiem docho-
dowym od ca∏oÊci swoich docho-
dów, bez wzgl´du na miejsce ich
osiàgania, uzyskuje dochody (przy-
chody) z tytu∏u dywidend oraz inne
przychody z udzia∏u w zyskach spó∏-
ki, o której mowa w pkt 3, oraz

3) dochody (przychody), o których mo-
wa w pkt 2, uzyskiwane sà z tytu∏u
udzia∏u w zyskach spó∏ki podlegajà-
cej w innym ni˝ Rzeczpospolita Pol-
ska paƒstwie cz∏onkowskim Unii Eu-
ropejskiej opodatkowaniu podat-
kiem dochodowym od ca∏oÊci swo-
ich dochodów bez wzgl´du na miej-
sce ich osiàgania, oraz

4) spó∏ka, o której mowa w pkt 1, po-
siada bezpoÊrednio nie mniej ni˝
10 % udzia∏ów (akcji) w kapitale
spó∏ki, o której mowa w pkt 2,
a spó∏ka, o której mowa w pkt 2, po-
siada bezpoÊrednio nie mniej ni˝
10 % udzia∏ów (akcji) w kapitale
spó∏ki, o której mowa w pkt 3

— odliczeniu podlega równie˝ kwota
podatku od dochodów, z których zysk
zosta∏ wyp∏acony, zap∏aconego przez
spó∏k´, o której mowa w pkt 3, w paƒ-
stwie jej siedziby, w cz´Êci odpowiada-
jàcej udzia∏owi spó∏ki, o której mowa
w pkt 2, w wyp∏aconym zysku spó∏ki,
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o której mowa w pkt 3, oraz udzia∏owi,
jaki spó∏ka, o której mowa w pkt 1, po-
siada w wyp∏aconym zysku spó∏ki,
o której mowa w pkt 2.

5. Przepis ust. 4 stosuje si´ odpowiednio
do ka˝dej kolejnej spó∏ki podlegajàcej
w innym ni˝ Rzeczpospolita Polska
paƒstwie cz∏onkowskim Unii Europej-
skiej opodatkowaniu podatkiem do-
chodowym od ca∏oÊci swoich docho-
dów bez wzgl´du na miejsce ich osià-
gania, wyp∏acajàcej dywidend´ lub in-
ne nale˝noÊci z tytu∏u udzia∏u w zy-
skach osób prawnych na rzecz spó∏ki,
która posiada w jej kapitale bezpoÊred-
nio nie mniej ni˝ 10 % udzia∏ów (akcji).

6. ¸àczna kwota odliczeƒ, o których mo-
wa w ust. 2—5, z uwzgl´dnieniem
ust. 1, nie mo˝e przekroczyç tej cz´Êci
podatku, która zosta∏a obliczona przed
dokonaniem odliczenia i która propor-
cjonalnie przypada na dochód uzyska-
ny z tego êród∏a dochodu.

7. W razie braku mo˝liwoÊci odliczenia,
o którym mowa w ust. 2—5, kwot´ po-
datku, zgodnie z zasadami okreÊlony-
mi w tych przepisach, odlicza si´ w na-
st´pnych latach podatkowych; przepis
ust. 6 stosuje si´ odpowiednio.

8. OkreÊlajàc wielkoÊç odliczeƒ, o których
mowa w ust. 1 i w ust. 2—7, kwot´ po-
datku zap∏aconego w obcym paƒstwie
przelicza si´ na z∏ote wed∏ug kursu
Êredniego Narodowego Banku Polskie-
go z dnia zap∏aty tego podatku.

9. Odliczenia, o których mowa 
w ust. 2—7, majà zastosowanie
w przypadku, gdy spó∏ka uzyskujàca
dochody (przychody) z dywidend oraz
inne przychody z tytu∏u udzia∏u w zy-
skach osób prawnych posiada udzia∏y
(akcje) spó∏ki wyp∏acajàcej te nale˝no-
Êci w wysokoÊci okreÊlonej w ust. 2
pkt 3, ust. 3 pkt 3, ust. 4 pkt 4 oraz
ust. 5 nieprzerwanie przez okres
dwóch lat. 

10. Odliczenia, o których mowa 
w ust. 2—7, majà równie˝ zastosowa-
nie w przypadku, gdy okres dwóch lat
nieprzerwanego posiadania udzia∏ów
(akcji), w wysokoÊci okreÊlonej w ust. 2
pkt 3, ust. 3 pkt 3, ust. 4 pkt 4 oraz
ust. 5 przez spó∏k´ uzyskujàcà docho-
dy z tytu∏u udzia∏u w zysku osoby
prawnej, up∏ywa po dniu uzyskania
tych dochodów. W przypadku niedo-
trzymania warunku posiadania udzia-
∏ów (akcji), w wysokoÊci okreÊlonej
w ust. 2 pkt 3, ust. 3 pkt 3, ust. 4 pkt 4
oraz ust. 5 nieprzerwanie przez okres
dwóch lat spó∏ka, która dokona∏a odli-
czenia, jest obowiàzana do z∏o˝enia ko-

rekty zeznania, o którym mowa
w art. 27 ust. 1, za lata podatkowe,
w których dokonano odliczenia, i za-
p∏aty podatku wraz z odsetkami za
zw∏ok´. Odsetki nalicza si´ od nast´p-
nego dnia po up∏ywie terminu do z∏o-
˝enia zeznania o wysokoÊci osiàgni´te-
go dochodu (straty) za rok podatkowy,
w którym spó∏ka dokona∏a odliczenia.

11. Przepisów ust. 2—10 nie stosuje si´, je-
˝eli wyp∏ata dywidendy lub innych na-
le˝noÊci z tytu∏u udzia∏u w zyskach
osób prawnych zosta∏a dokonana
w wyniku likwidacji spó∏ki dokonujàcej
wyp∏aty.

12. Przepisy ust. 3—11 stosuje si´ odpo-
wiednio:

1) przy ustalaniu dochodu spó∏ki podle-
gajàcej w innym ni˝ Rzeczpospolita
Polska paƒstwie cz∏onkowskim Unii
Europejskiej opodatkowaniu podat-
kiem dochodowym od ca∏oÊci swo-
ich dochodów bez wzgl´du na miej-
sce ich osiàgania, uzyskanego po-
przez zagraniczny zak∏ad tej spó∏ki
po∏o˝ony na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej, oraz

2) do spó∏dzielni zawiàzanych na pod-
stawie rozporzàdzenia nr
1435/2003/WE z dnia 22 lipca 2003 r.
w sprawie statutu Spó∏dzielni Euro-
pejskiej (SCE) (Dz. Urz. WE L 207
z 18.08.2003).

13. Zagraniczny zak∏ad, o którym mowa
w ust. 12 pkt 1, oznacza:

1) sta∏à placówk´, poprzez którà pod-
miot majàcy siedzib´ lub zarzàd na
terytorium jednego paƒstwa wyko-
nuje ca∏kowicie lub cz´Êciowo dzia-
∏alnoÊç na terytorium innego paƒ-
stwa, a w szczególnoÊci miejsce za-
rzàdzania, fili´, biuro, fabryk´,
warsztat albo miejsce wydobywania
bogactw naturalnych,

2) plac budowy, budow´, monta˝ lub
instalacj´, prowadzone na teryto-
rium jednego paƒstwa przez pod-
miot majàcy siedzib´ lub zarzàd na
terytorium innego paƒstwa,

3) osob´, która w imieniu i na rzecz
podmiotu majàcego siedzib´ lub za-
rzàd na terytorium jednego paƒstwa
dzia∏a na terytorium innego paƒ-
stwa, je˝eli osoba ta ma pe∏nomoc-
nictwo do zawierania w jego imieniu
umów i pe∏nomocnictwo to faktycz-
nie wykonuje

— o ile podmiot, o którym mowa 
w pkt 1—3, majàcy siedzib´ lub zarzàd
na terytorium jednego paƒstwa podle-
ga opodatkowaniu od dochodów uzy-
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skanych poprzez zagraniczny zak∏ad
w paƒstwie, w którym ten zak∏ad jest
po∏o˝ony.

14. Przepisy ust. 1—13 stosuje si´ odpo-
wiednio do podmiotów wymienionych
w za∏àczniku nr 4 do ustawy.”;

12) w art. 22:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Zwalnia si´ od podatku dochodowego do-
chody (przychody) z dywidend oraz inne
przychody z tytu∏u udzia∏u w zyskach osób
prawnych, je˝eli spe∏nione sà ∏àcznie nast´-
pujàce warunki:

1) wyp∏acajàcym dywidend´ oraz inne na-
le˝noÊci z tytu∏u udzia∏u w zyskach osób
prawnych jest spó∏ka b´dàca podatnikiem
podatku dochodowego, majàca siedzib´
lub zarzàd na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,

2) uzyskujàcym dochody (przychody) z dy-
widend oraz inne przychody z tytu∏u
udzia∏u w zyskach osób prawnych, o któ-
rych mowa w pkt 1, jest spó∏ka podlegajà-
ca w innym ni˝ Rzeczpospolita Polska
paƒstwie cz∏onkowskim Unii Europejskiej
opodatkowaniu podatkiem dochodowym
od ca∏oÊci swoich dochodów, bez wzgl´-
du na miejsce ich osiàgania,

3) spó∏ka, o której mowa w pkt 2, posiada
bezpoÊrednio nie mniej ni˝ 10 % udzia∏ów
(akcji) w kapitale spó∏ki, o której mowa
w pkt 1,

4) odbiorcà dochodów (przychodów) z dywi-
dend oraz innych przychodów z tytu∏u
udzia∏u w zyskach osób prawnych jest:

a) spó∏ka, o której mowa w pkt 2, albo

b) po∏o˝ony poza terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej zagraniczny zak∏ad,
w rozumieniu art. 20 ust. 13, spó∏ki,
o której mowa w pkt 2, je˝eli osiàgni´-
ty dochód (przychód) podlega opodat-
kowaniu w tym paƒstwie cz∏onkow-
skim Unii Europejskiej, w którym ten
zagraniczny zak∏ad jest po∏o˝ony.”,

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

„4a. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, ma
zastosowanie w przypadku, kiedy spó∏ka
uzyskujàca dochody (przychody) z dywi-
dend oraz inne przychody z tytu∏u udzia∏u
w zyskach osób prawnych posiada udzia∏y
(akcje) w spó∏ce wyp∏acajàcej te nale˝noÊci
w wysokoÊci, o której mowa w ust. 4 pkt 3,
nieprzerwanie przez okres dwóch lat. 

4b. Zwolnienie to ma równie˝ zastosowanie
w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprze-
rwanego posiadania udzia∏ów (akcji),
w wysokoÊci okreÊlonej w ust. 4 pkt 3, przez
spó∏k´ uzyskujàcà dochody z tytu∏u udzia∏u
w zysku osoby prawnej, up∏ywa po dniu

uzyskania tych dochodów. W przypadku
niedotrzymania warunku posiadania udzia-
∏ów (akcji), w wysokoÊci okreÊlonej w ust. 4
pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat
spó∏ka, o której mowa w ust. 4 pkt 2, jest
obowiàzana do zap∏aty podatku, wraz z od-
setkami za zw∏ok´, od przychodów okreÊlo-
nych w ust. 1 w wysokoÊci 19 % przycho-
dów, z uwzgl´dnieniem umów w sprawie
unikania podwójnego opodatkowania, któ-
rych stronà jest Rzeczpospolita Polska. Od-
setki nalicza si´ od nast´pnego dnia po
up∏ywie terminu, o którym mowa w art. 26
ust. 5.

4c. Przepisy ust. 4—4b stosuje si´ odpowied-
nio do spó∏dzielni zawiàzanych na pod-
stawie rozporzàdzenia wymienionego
w art. 20 ust. 12 pkt 2.”,

c) uchyla si´ ust. 5,

d) dodaje si´ ust. 6 w brzmieniu:

„6. Przepisy ust. 2—4b stosuje si´ odpowiednio
do podmiotów wymienionych w za∏àczniku
nr 4 do ustawy.”;

13) po art. 22 dodaje si´ art. 22a w brzmieniu:

„Art. 22a. Przepisy art. 20—22 stosuje si´
z uwzgl´dnieniem umów w sprawie uni-
kania podwójnego opodatkowania, któ-
rych stronà jest Rzeczpospolita Pol-
ska.”;

14) w art. 25a dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
ust. 1 i dodaje ust. 2 w brzmieniu:

„2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do pod-
miotów wymienionych w za∏àczniku nr 3 do
ustawy.”;

15) w art. 26:

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

„1c. Osoby prawne i jednostki organizacyjne
niemajàce osobowoÊci prawnej, które do-
konujà wyp∏at nale˝noÊci z tytu∏ów wymie-
nionych w art. 22 ust. 1, korzystajàce ze
zwolnienia od podatku dochodowego na
podstawie art. 22 ust. 4, stosujà zwolnienie
wynikajàce z tego przepisu wy∏àcznie pod
warunkiem udokumentowania przez spó∏-
k´, o której mowa w art. 22 ust. 4 pkt 2:

1) jej miejsca siedziby dla celów podatko-
wych, wydanym przez w∏aÊciwy organ
administracji podatkowej zaÊwiadcze-
niem (certyfikat rezydencji), lub

2) istnienia zagranicznego zak∏adu, w rozu-
mieniu art. 20 ust. 13, zaÊwiadczeniem
wydanym przez w∏aÊciwy organ admini-
stracji podatkowej paƒstwa, w którym
znajduje si´ jej siedziba lub zarzàd albo
przez w∏aÊciwy organ podatkowy paƒ-
stwa, w którym ten zagraniczny zak∏ad
jest po∏o˝ony.”,
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b) w ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„P∏atnicy sà obowiàzani przes∏aç urz´dowi
skarbowemu deklaracj´ o pobranym podatku,
sporzàdzonà wed∏ug ustalonego wzoru, a po-
datnikom, o których mowa w art. 3 ust. 2, oraz
urz´dowi skarbowemu — informacj´ o dokona-
nych wyp∏atach i pobranym podatku, sporzà-
dzonà wed∏ug ustalonego wzoru.”,

c) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a—3d w brzmieniu:
„3a. Deklaracj´, o której mowa w ust. 3, p∏atni-

cy sà obowiàzani przes∏aç w terminie prze-
kazania kwoty pobranego podatku, a infor-
macj´, o której mowa w ust. 3, w terminie
do koƒca trzeciego miesiàca roku nast´pu-
jàcego po roku podatkowym, w którym do-
konano wyp∏at, o których mowa w ust. 1,
równie˝ wówczas, gdy p∏atnik w roku po-
datkowym sporzàdza∏ i przekazywa∏ infor-
macje w trybie przewidzianym w ust. 3b.

3b. Na pisemny wniosek podatnika, o którym
mowa w art. 3 ust. 2, p∏atnik, w terminie
14 dni od dnia z∏o˝enia tego wniosku jest
obowiàzany do sporzàdzenia i przes∏ania
podatnikowi oraz urz´dowi skarbowemu,
którym kieruje naczelnik w∏aÊciwy w spra-
wach opodatkowania osób zagranicznych,
informacji, o której mowa w ust. 3.

3c. W razie zaprzestania przez p∏atnika prowa-
dzenia dzia∏alnoÊci przed up∏ywem termi-
nu, o którym mowa w ust. 3a, p∏atnik prze-
kazuje informacj´, o której mowa w ust. 3,
w terminie do dnia zaprzestania dzia∏alno-
Êci.

3d. Informacj´, o której mowa w ust. 3, sporzà-
dzajà i przekazujà równie˝ podmioty, które
dokonujà wyp∏at nale˝noÊci z tytu∏ów wy-
mienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22
ust. 2, gdy na podstawie umowy o unika-
niu podwójnego opodatkowania lub usta-
wy nie sà obowiàzane do poboru podatku.
Przepisy ust. 3b i 3c stosuje si´ odpowied-
nio.”;

16) w art. 28a w pkt 3 dodaje si´ przecinek oraz pkt 4
w brzmieniu:

„4) informacji, o której mowa w art. 18 ust. 1f
pkt 1”;

17) po art. 38a dodaje si´ art. 38b i 38c w brzmieniu:

„Art. 38b. 1. Banki, które na podstawie art. 45
ust. 1a i 1b ustawy z dnia 29 wrze-
Ênia 1994 r. o rachunkowoÊci (Dz. U.
z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z póên. zm.4))
sporzàdzajà sprawozdania finansowe
zgodnie z Mi´dzynarodowymi Stan-
dardami RachunkowoÊci, o których

mowa w art. 2 ust. 3 tej ustawy, mo-
gà zaliczaç do kosztów uzyskania
przychodów odpisy aktualizujàce
z tytu∏u utraty wartoÊci kredytów (po-
˝yczek) oraz gwarancji (por´czeƒ)
sp∏aty kredytów i po˝yczek, odpowia-
dajàce równowartoÊci rezerw na ry-
zyko zwiàzane z dzia∏alnoÊcià ban-
ków, w wysokoÊci i na zasadach okre-
Êlonych w art. 16 ust. 1 pkt 26,
ust. 2a pkt 2, ust. 2b—2d, ust. 3, 3c,
3e i 3f.

2. Do odpisów aktualizujàcych, o któ-
rych mowa w ust. 1, przepisy art. 12
ust. 1 pkt 4, 6 lit. b), ust. 1a, ust. 4
pkt 15 lit. a)—c), art. 15 ust. 1h pkt 2,
art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. b) i c), ust. 2
oraz art. 38a ust. 2 stosuje si´ odpo-
wiednio. 

3. Banki, o których mowa w ust. 1, mogà
stosowaç przepisy art. 16 ust. 1 pkt 25
lit. b) i c), pkt 26, ust. 2, ust. 2a pkt 2,
ust. 2b—2d, ust. 3, 3c, 3e i 3f do odpi-
sów aktualizujàcych z tytu∏u utraty
wartoÊci kredytów (po˝yczek) oraz
gwarancji (por´czeƒ) sp∏aty kredytów
i po˝yczek dotyczàcych rezerw na ry-
zyko zwiàzane z dzia∏alnoÊcià banków,
utworzonych zgodnie z przepisami
o rachunkowoÊci w brzmieniu obo-
wiàzujàcym do dnia 31 grudnia
2004 r., a niezaliczonych do kosztów
uzyskania przychodów.

4. Przepisy ust. 2 stosuje si´ do odpi-
sów, o których mowa w ust. 3. 

Art. 38c. 1. Banki, które na podstawie art. 45
ust. 1a i 1b ustawy z dnia 29 wrzeÊnia
1994 r. o rachunkowoÊci sporzàdzajà
sprawozdania finansowe zgodnie
z Mi´dzynarodowymi Standardami
RachunkowoÊci, o których mowa
w art. 2 ust. 3 tej ustawy, mogà zali-
czaç do kosztów uzyskania przycho-
dów, na zasadach okreÊlonych
w art. 15 ust. 1h pkt 1, rezerw´ na po-
niesione nieudokumentowane ryzyko
kredytowe do wysokoÊci rezerwy na
ryzyko ogólne, która zosta∏aby utwo-
rzona zgodnie z art. 130 ustawy, o któ-
rej mowa w art. 12 ust. 1 pkt 6 lit. a). 

2. W bankach, o których mowa w ust. 1,
nie zalicza si´ do przychodów nad-
wy˝ki kwoty rozwiàzanej lub zmniej-
szonej rezerwy na ryzyko ogólne po-
nad kwot´ utworzonej zgodnie z Mi´-
dzynarodowymi Standardami Ra-
chunkowoÊci, o których mowa
w art. 2 ust. 3 ustawy wymienionej
w ust. 1, rezerwy na poniesione nie-
udokumentowane ryzyko kredytowe. 

3. Przepisy art. 12 ust. 1 pkt 6 lit. a) sto-
suje si´ odpowiednio do rezerwy na
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poniesione nieudokumentowane ry-
zyko kredytowe utworzonej zgodnie
z Mi´dzynarodowymi Standardami
RachunkowoÊci, o których mowa
w art. 2 ust. 3 ustawy wymienionej
w ust. 1.”;

18) dodaje si´ za∏àczniki nr 3—5 do ustawy w brzmie-
niu okreÊlonym w za∏àcznikach nr 1—3 do niniej-
szej ustawy.

Art. 2. W ustawie z dnia 12 listopada 2003 r.
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 202, poz. 1957) w art. 5:

1) ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1. Zwolnienia, o których mowa w art. 17 ust. 1

pkt 4f, 4h—4j, 4∏—4o, 4w, 6a, 6b, 7, 8, 14, 14b,
25, 29, 33 i 35 ustawy wymienionej w art. 1,
w brzmieniu obowiàzujàcym do dnia 31 grud-
nia 2003 r., stosuje si´ do dnia 31 grudnia
2006 r. w zakresie i na zasadach obowiàzujà-
cych do dnia 31 grudnia 2003 r. Przepisy usta-
wy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowià-
zujàcym do dnia 31 grudnia 2003 r., w zakresie
utraty prawa do zwolnienia stosuje si´ odpo-
wiednio. Przepis art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy
wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiàzu-
jàcym do dnia 31 grudnia 2003 r., stosuje si´
odpowiednio.

2. Przepisy art. 17 ust. 2 ustawy wymienionej
w art. 1, w brzmieniu obowiàzujàcym do dnia
31 grudnia 2003 r., zachowujà moc do dnia
31 grudnia 2006 r.”;

2) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Podatnicy, o których mowa w art. 17 ust. 1
pkt 4f, 4h—4j, 4∏—4o, 4w, 6a, 6b, 7, 8, 33 i 35
ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu
obowiàzujàcym do dnia 31 grudnia 2003 r.,
którzy przeznaczyli, a nie wydatkowali docho-
dów osiàgni´tych do koƒca 2006 r. na realiza-
cj´ celów, o których mowa w art. 17 ust. 1
pkt 4f, 4h—4j, 4∏—4o, 4w, 6a, 6b, 7, 8, 33 i 35,
zachowujà prawo do zwolnienia od podatku
dochodowego tych dochodów w zakresie i na
zasadach obowiàzujàcych do dnia 31 grudnia
2003 r. Przepisy ustawy wymienionej w art. 1,
w brzmieniu obowiàzujàcym do dnia 31 grud-
nia 2003 r., w zakresie utraty prawa do zwol-
nienia, stosuje si´ odpowiednio.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmia-
nie ustawy o zakwaterowaniu Si∏ Zbrojnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 116, poz. 1203 i Nr 151, poz. 1596) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) uchyla si´ art. 6;

2) w art. 30 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) art. 7, który wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2005 r.”.

Art. 4. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmia-
nie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych, ustawy o podatku dochodowym od osób praw-
nych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 93,
poz. 894) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 2:

a) w pkt 2 uchyla si´ lit. a,

b) pkt 4 i 5 otrzymujà brzmienie:

„4) w art. 21 dodaje si´ ust. 3—8 w brzmieniu:

„3. Zwalnia si´ od podatku dochodowego
przychody, o których mowa w ust. 1
pkt 1, je˝eli spe∏nione sà ∏àcznie nast´-
pujàce warunki:

1) wyp∏acajàcym nale˝noÊci, o których
mowa w ust. 1 pkt 1, jest:

a) spó∏ka b´dàca podatnikiem podat-
ku dochodowego majàca siedzib´
lub zarzàd na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej albo

b) po∏o˝ony na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej zagraniczny zak∏ad,
w rozumieniu art. 20 ust. 13, spó∏ki
podlegajàcej w paƒstwie cz∏onkow-
skim Unii Europejskiej opodatko-
waniu podatkiem dochodowym od
ca∏oÊci swoich dochodów bez
wzgl´du na miejsce ich osiàgania,
jeÊli wyp∏acane przez ten zagranicz-
ny zak∏ad nale˝noÊci, o których mo-
wa w ust. 1 pkt 1, podlegajà zalicze-
niu do kosztów uzyskania przycho-
dów przy okreÊlaniu dochodów
podlegajàcych opodatkowaniu
w Rzeczypospolitej Polskiej,

2) uzyskujàcym przychody, o których
mowa w ust. 1 pkt 1, jest spó∏ka pod-
legajàca w innym ni˝ Rzeczpospolita
Polska paƒstwie cz∏onkowskim Unii
Europejskiej opodatkowaniu podat-
kiem dochodowym od ca∏oÊci swoich
dochodów bez wzgl´du na miejsce
ich osiàgania,

3) spó∏ka:

a) o której mowa w pkt 1, posiada
bezpoÊrednio nie mniej ni˝ 25 %
udzia∏ów (akcji) w kapitale spó∏ki,
o której mowa w pkt 2, lub

b) o której mowa w pkt 2, posiada
bezpoÊrednio nie mniej ni˝ 25 %
udzia∏ów (akcji) w kapitale spó∏ki,
o której mowa w pkt 1, lub

c) podlegajàca w paƒstwie cz∏onkow-
skim Unii Europejskiej opodatko-
waniu podatkiem dochodowym od
ca∏oÊci swoich dochodów bez
wzgl´du na miejsce ich osiàgania,
posiada bezpoÊrednio — zarówno
w kapitale spó∏ki, o której mowa
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w pkt 1, jak i w kapitale spó∏ki,
o której mowa w pkt 2 — nie mniej
ni˝ 25 % udzia∏ów (akcji),

4) odbiorcà nale˝noÊci, o których mowa
w ust. 1 pkt 1, jest:

a) spó∏ka, o której mowa w pkt 2, albo

b) zagraniczny zak∏ad, w rozumieniu
art. 20 ust. 13, spó∏ki, o której mowa
w pkt 2, je˝eli dochód osiàgni´ty
w nast´pstwie uzyskania tych nale˝-
noÊci podlega opodatkowaniu
w tym paƒstwie cz∏onkowskim Unii
Europejskiej, w którym ten zagra-
niczny zak∏ad jest po∏o˝ony.

4. Przepis ust. 3 ma zastosowanie w przy-
padku, kiedy spó∏ki, o których mowa
w ust. 3 pkt 3, posiadajà udzia∏y (akcje)
w wysokoÊci, o której mowa w ust. 3
pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch
lat. 

5. Przepisy ust. 3 i 4 majà równie˝ zastoso-
wanie w przypadku, gdy okres dwóch lat
nieprzerwanego posiadania udzia∏ów
(akcji), w wysokoÊci okreÊlonej w ust. 3
pkt 3, up∏ywa po dniu uzyskania przez
spó∏k´, o której mowa w ust. 3 pkt 2,
przychodów, o których mowa w ust. 1
pkt 1. W przypadku niedotrzymania wa-
runku posiadania udzia∏ów (akcji), o któ-
rych mowa w ust. 3 pkt 3, nieprzerwanie
przez okres dwóch lat, spó∏ka, o której
mowa w ust. 3 pkt 2, jest obowiàzana do
zap∏aty podatku, wraz z odsetkami za
zw∏ok´, od przychodów okreÊlonych
w ust. 1 pkt 1 w wysokoÊci 20 % przycho-
dów, z uwzgl´dnieniem umów w spra-
wie unikania podwójnego opodatkowa-
nia, których stronà jest Rzeczpospolita
Polska. Odsetki nalicza si´ od nast´pne-
go dnia po up∏ywie terminu, o którym
mowa w art. 26 ust. 3.

6. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 3, nie
ma zastosowania do przychodów, które
zgodnie z odr´bnymi przepisami zostanà
uznane za:

1) przychody z podzia∏u zysków lub sp∏a-
ty kapita∏u spó∏ki wyp∏acajàcej nale˝-
noÊci, o których mowa w ust. 1 pkt 1,

2) przychody z tytu∏u wierzytelnoÊci da-
jàcej prawo do udzia∏u w zyskach
d∏u˝nika, 

3) przychody z tytu∏u wierzytelnoÊci
uprawniajàcej wierzyciela do zamiany
jego prawa do odsetek na prawo do
udzia∏u w zyskach d∏u˝nika,

4) przychody z tytu∏u wierzytelnoÊci, któ-
ra nie powoduje obowiàzku sp∏aty
kwoty g∏ównej tej wierzytelnoÊci lub
gdy sp∏ata jest nale˝na po up∏ywie co
najmniej 50 lat od powstania wierzy-
telnoÊci.

7. Je˝eli w wyniku szczególnych powiàzaƒ,
o których mowa w art. 11 ust. 1, mi´dzy
podmiotem wyp∏acajàcym i uzyskujà-
cym nale˝noÊci, o których mowa
w ust. 1 pkt 1, zostanà ustalone lub na-
rzucone warunki ró˝niàce si´ od warun-
ków, które ustali∏yby mi´dzy sobà nieza-
le˝ne podmioty, w wyniku czego kwota
wyp∏aconych nale˝noÊci jest wy˝sza od
tej, jakiej nale˝a∏oby oczekiwaç, gdyby
powiàzania te nie istnia∏y, zwolnienie,
o którym mowa w ust. 3, stosuje si´ tyl-
ko do kwoty nale˝noÊci okreÊlonej bez
uwzgl´dniania warunków wynikajàcych
z tych powiàzaƒ. Przepisy art. 11 ust. 2
i 3 stosuje si´ odpowiednio.

8. Przepisy ust. 3—7 stosuje si´ odpowied-
nio do podmiotów wymienionych w za-
∏àczniku nr 5 do ustawy.”;

5) w art. 26 ust. 1c otrzymuje brzmienie:

„1c. Osoby prawne i jednostki organizacyjne
niemajàce osobowoÊci prawnej, które do-
konujà wyp∏at nale˝noÊci z tytu∏ów wymie-
nionych w art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22
ust. 1, korzystajàce ze zwolnienia od podat-
ku dochodowego na podstawie art. 21
ust. 3 oraz art. 22 ust. 4, stosujà zwolnienia
wynikajàce z tych przepisów wy∏àcznie pod
warunkiem udokumentowania przez spó∏-
k´, o której mowa w art. 21 ust. 3 pkt 2,
bàdê spó∏k´, o której mowa w art. 22 ust. 4
pkt 2:

1) jej miejsca siedziby dla celów podatko-
wych, wydanym przez w∏aÊciwy organ
administracji podatkowej zaÊwiadcze-
niem (certyfikat rezydencji), lub

2) istnienia zagranicznego zak∏adu, w rozu-
mieniu art. 20 ust. 13, zaÊwiadczeniem
wydanym przez w∏aÊciwy organ admini-
stracji podatkowej paƒstwa, w którym
znajduje si´ jej siedziba lub zarzàd albo
przez w∏aÊciwy organ podatkowy paƒ-
stwa, w którym ten zagraniczny zak∏ad
jest po∏o˝ony.”;”;

2) w art. 10:

a) w pkt 1 skreÊla si´ wyrazy „art. 2 pkt 2 lit. a,”,

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) art. 2 pkt 4 i 5, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 lipca 2005 r.”.

Art. 5. Podatnicy, u których rok podatkowy jest in-
ny ni˝ rok kalendarzowy i rozpoczà∏ si´ przed dniem
1 stycznia 2005 r., stosujà do koƒca przyj´tego przez
siebie roku podatkowego przepisy ustawy wymienio-
nej w art. 1, w brzmieniu obowiàzujàcym do dnia
31 grudnia 2004 r.

Art. 6. 1. Podatek dochodowy od przychodów,
o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy, o której
mowa w art. 1, uzyskanych przez podatników, o któ-
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rych mowa w art. 21 ust. 3 pkt 2 tej ustawy, ustala si´
w wysokoÊci:

1) 10 % przychodów — od dnia 1 lipca 2005 r. do dnia
30 czerwca 2009 r.,

2) 5 % przychodów — od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia
30 czerwca 2013 r.

— je˝eli spe∏nione sà ∏àcznie warunki okreÊlone
w art. 21 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1.

2. Przepisy art. 21 ust. 4—8 i art. 26 ust. 1c ustawy,
o której mowa w art. 1, stosuje si´ odpowiednio.

Art. 7. Zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 3
ustawy, o której mowa w art. 1, ma zastosowanie do
przychodów (dochodów) uzyskanych od dnia 1 lipca
2013 r.

Art. 8. OkreÊlony w art. 20 ust. 3—5 oraz art. 22
ust. 4 pkt 3 ustawy, o której mowa w art. 1, bezpoÊred-
ni udzia∏ procentowy w kapitale spó∏ki wyp∏acajàcej
dywidend´ lub inne przychody z tytu∏u udzia∏u w zy-
skach osób prawnych ustala si´:

1) od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia
2006 r. — w wysokoÊci nie mniejszej ni˝ 20 %;

2) od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia
2008 r. — w wysokoÊci nie mniejszej ni˝ 15 %.

Art. 9. Przepisów art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy
wymienionej w art. 1 nie stosuje si´ do odsetek od po-
˝yczek (kredytów) udzielonych przez podatników,
o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy wymienionej
w art. 1, przed dniem 1 stycznia 2005 r.

Art. 10. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2005 r. i ma zastosowanie, z zastrze˝eniem art. 5,
do dochodów uzyskanych (strat poniesionych) od te-
go dnia, z wyjàtkiem:

1) art. 1 pkt 6 lit. b i c oraz art. 4, które wchodzà w ˝y-
cie z dniem og∏oszenia;

2) art. 2 i 3, które wchodzà w ˝ycie z dniem 31 grud-
nia 2004 r.;

3) art. 6 i 7, które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 lipca
2005 r.;

4) art. 20 ust. 12 pkt 2 i art. 22 ust. 4c ustawy wymie-
nionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà
ustawà, które wchodzà w ˝ycie z dniem 18 sierpnia
2006 r.
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Za∏àczniki do ustawy z dnia 18 listopada
2004 r. (poz. 2533) 

Za∏àcznik nr 1

„Za∏àcznik nr 3

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

Lp. Paƒstwo cz∏onkowskie 
Unii Europejskiej Zakres podmiotowy

1 2 3

1 Królestwo Belgii spó∏ki ustanowione wed∏ug prawa belgijskiego, okreÊlane jako:
„société anynome”/„naamloze vennootschap”, „société en
commandite par actions”/„commandiaire vennootschap op
aandelen”, „société privée ∫ responsabilité limitée”/„besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” jak równie˝ pod-
mioty prawa publicznego, które dzia∏ajà wed∏ug prawa prywat-
nego

2 Królestwo Danii spó∏ki ustanowione wed∏ug prawa duƒskiego, okreÊlane jako:
„aktieselskab”, „anpartsslskab”

3 Królestwo Hiszpanii spó∏ki ustanowione wed∏ug prawa hiszpaƒskiego, okreÊlane ja-
ko: „sociedad anónima”, „sociedad comaditaria por acciones”,
„sociedad de responsabilidad limitada”, jak równie˝ podmioty
prawa publicznego, które dzia∏ajà wed∏ug prawa prywatnego

4 Królestwo Niderlandów spó∏ki ustanowione wed∏ug prawa holenderskiego, okreÊlane
jako: „naamloze vennootschap”, „besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid”

5 Królestwo Szwecji spó∏ki ustanowione wed∏ug prawa szwedzkiego, okreÊlane jako:
„aktiebolag”, „bankaktiebolag”, „foersaekringsaktiebolag”

6 Republika Malty spó∏ki ustanowione wed∏ug prawa maltaƒskiego, okreÊlane ja-
ko: „Kumpaniji ta’ Responsabilita’ Limitata”, „So·jetajiet en
commandite li 1-kapital tagh- hom maqsum fazzjonijiet”

7 Republika Austrii spó∏ki ustanowione wed∏ug prawa austriackiego, okreÊlane ja-
ko: „Aktiengesellschaft”, „Gesellschaft mit beschränkter Ha-
ftung”

8 Republika Cypryjska spó∏ki ustanowione wed∏ug prawa cypryjskiego: „εταιρεíες”
zdefiniowane w ustawie o podatku dochodowym

9 Republika Czeska spó∏ki ustanowione wed∏ug prawa czeskiego, okreÊlane jako:
„akciová společnost”, „společnost s ručením omezeným”

10 Republika Estoƒska spó∏ki ustanowione wed∏ug prawa estoƒskiego, okreÊlane jako:
„täisühing”, „usaldusühing”, „osaühing”, „aktsiaselts”, „tulun-
dusühistu”

11 Republika Federalna Niemiec spó∏ki ustanowione wed∏ug prawa niemieckiego, okreÊlane ja-
ko: „Aktiengesellschaft”, „Komanditgesellschaft auf Aktien”,
„Gesellschaft mit beschränkter Haftung”, „bergrechtliche Ge-
werkschaft”;

12 Republika Finlandii spó∏ki ustanowione wed∏ug prawa fiƒskiego, okreÊlane jako:
„osakeyhtioe/aktiebolag”, „osuuskunta/andelslag”, „saeaesto-
epankki/sparbank” oraz „vakuutusyhtioe/foersaekringsbolag”
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13 Republika Francuska spó∏ki ustanowione wed∏ug prawa francuskiego, okreÊlane jako:
„société anonyme”, „société en commandite par actions”, „so-
ciété ∫ responsabilité limitée”, jak równie˝ paƒstwowe zak∏ady
i przedsi´biorstwa przemys∏owe i handlowe

14 Republika Grecka spó∏ki ustanowione wed∏ug prawa greckiego, okreÊlane jako:
„anonymi etaireia”

15 Irlandia spó∏ki ustanowione wed∏ug prawa irlandzkiego, okreÊlane jako:
„public companies limited by shares or by guarantee”, „private
companies limited by shares or by guarantee”, podmioty zare-
jestrowane zgodnie z Industrial and Provident Societies Acts lub
„building societies” zarejestrowane zgodnie z Building Socie-
ties Acts

16 Republika Litewska spó∏ki ustanowione wed∏ug prawa litewskiego

17 Republika ¸otewska spó∏ki ustanowione wed∏ug prawa ∏otewskiego, okreÊlane jako:
„akciju sabiedrība”, „sabiedrība ar ierobežotu atbildību”

18 Republika Portugalska spó∏ki ustanowione wed∏ug prawa portugalskiego, majàce for-
m´ spó∏ek handlowych, handlowych spó∏ek prawa cywilnego
lub inne, utworzone wed∏ug prawa portugalskiego, osoby praw-
ne, które sà przedsi´biorstwami przemys∏owo-handlowymi

19 Republika S∏owacka spó∏ki ustanowione wed∏ug prawa s∏owackiego, okreÊlane jako:
„Akciová spoločnost”, „Spoločnost s ručením obmedzeným”,
„Komanditná spoločnost”

20 Republika S∏owenii spó∏ki ustanowione wed∏ug prawa s∏oweƒskiego, okreÊlane ja-
ko: „delniška družba”, „komanditna družba”, „družba z omeje-
no odgovornostjo”

21 Republika W´gierska spó∏ki ustanowione wed∏ug prawa w´gierskiego, okreÊlane ja-
ko: „közkereseti társaság”, „betéti társaság”, „közös vállalat”,
„korlátolt felelo”sségu” társaság”, „részvénytársaság”, „egy-
esülés”, „közhasznú társaság”, „szövetkezet”

22 Republika W∏oska spó∏ki ustanowione wed∏ug prawa w∏oskiego, okreÊlane jako:
„societa per azioni”, „societa in accomandita per azioni”, „so-
cieta a responsabilita limitata”, jak równie˝ paƒstwowe i pry-
watne przedsi´biorstwa przemys∏owo-handlowe

23 Wielkie Ksi´stwo Luksemburga spó∏ki ustanowione wed∏ug prawa luksemburskiego, okreÊlane
jako: „société anynome”, „société en commandite par actions”,
„société ∫ responsabilité limitée”

24 Zjednoczone Królestwo Wielkiej spó∏ki ustanowione wed∏ug prawa Zjednoczonego Królestwa
Brytanii i Irlandii Pó∏nocnej
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Za∏àcznik nr 2

„Za∏àcznik nr 4

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

Lp. Paƒstwo cz∏onkowskie 
Unii Europejskiej Zakres podmiotowy

1 2 3

1 Królestwo Belgii spó∏ki utworzone wed∏ug prawa belgijskiego, okreÊlane jako:
„société anonyme”/„naamloze vennootschap”, „société en
commandite par actions”/„commanditaire vennootschap op
aandelen”, „société privée ∫ responsabilité limitée”/„besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, „société co-
opérative ∫ responsabilité limitée”/„coöperatieve vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid”, „société coopérative ∫ respon-
sabilité illimitée”/„coöperatieve vennootschap met onbeperkte
aansprakelijkheid”, „société en nom collectif”/„vennootschap
onder firma”, „société en commandite simple”/„gewone com-
manditaire vennootschap”, przedsi´biorstwa publiczne, które
przybra∏y jednà z wymienionych wy˝ej form prawnych, i inne
spó∏ki utworzone zgodnie z przepisami prawa belgijskiego pod-
legajàce opodatkowaniu belgijskim podatkiem dochodowym 
od osób prawnych

2 Królestwo Danii spó∏ki utworzone wed∏ug prawa duƒskiego, okreÊlane jako: „ak-
tieselskab” i „anpartsselskab”, oraz inne spó∏ki podlegajàce
opodatkowaniu zgodnie z ustawà o podatku dochodowym od
osób prawnych, w takim zakresie, w jakim ich dochód podlega-
jàcy opodatkowaniu jest obliczany i opodatkowany zgodnie
z ustawodawstwem podatkowym majàcym zastosowanie do
„aktieselskaber”

3 Królestwo Hiszpanii spó∏ki utworzone wed∏ug prawa hiszpaƒskiego, okreÊlane jako:
„sociedad anónima”, „sociedad comanditaria por acciones”,
„sociedad de responsabilidad limitada”, jak równie˝ podmioty
prawa publicznego, które dzia∏ajà wed∏ug prawa prywatnego,
oraz inne podmioty utworzone zgodnie z przepisami prawa
hiszpaƒskiego podlegajàce opodatkowaniu hiszpaƒskim podat-
kiem dochodowym od osób prawnych („Impuesto sobre Socie-
dades”)

4 Królestwo Niderlandów spó∏ki utworzone wed∏ug prawa holenderskiego, okreÊlane jako:
„naamloze vennnootschap”, „besloten vennootschap met be-
perkte aansprakelijkheid”, „Open commanditaire vennoot-
schap”, „Coöperatie”, „onderlinge waarborgmaatschappij”,
„Fonds voor gemene rekening”, „vereniging op coöperatieve
grondslag” i „vereniging welke op onderlinge grondslag als ve-
rzekeraar of kredietinstelling optreedt”, i inne spó∏ki utworzone
zgodnie z przepisami prawa holenderskiego podlegajàce opo-
datkowaniu holenderskim podatkiem dochodowym od osób
prawnych

5 Królestwo Szwecji spó∏ki utworzone wed∏ug prawa szwedzkiego, okreÊlane jako:
„aktiebolag”, „försäkringsaktiebolag”, „ekonomiska förenin-
gar”, „sparbanker”, „ömsesidiga försäkringsbolag”

6 Republika Malty spó∏ki ustanowione wed∏ug prawa maltaƒskiego, okreÊlane ja-
ko: „Kumpaniji ta’ Responsabilita’ Limitata”, „Soc.jetajiet en
commandite li 1-kapital tagh- hom maqsum fazzjonijiet”
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7 Republika Austrii spó∏ki utworzone wed∏ug prawa austriackiego, okreÊlane jako:
„Aktiengesellschaft”, „Gesellschaft mit beschränkter Haftung”,
„Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit”, „Erwerbs-und
Wirtschaftsgenossenschaften”, „Betriebe gewerblicher Art von
Körperschaften des öffentliches Rechts”, „Sparkassen”, i inne
spó∏ki utworzone zgodnie z przepisami prawa austriackiego
podlegajàce opodatkowaniu austriackim podatkiem dochodo-
wym od osób prawnych

8 Republika Cypryjska spó∏ki ustanowione wed∏ug prawa cypryjskiego: „εταιρεíες”
zdefiniowane w ustawie o podatku dochodowym

9 Republika Czeska spó∏ki ustanowione wed∏ug prawa czeskiego, okreÊlane jako:
„akciová společnost”, „společnost s ručením omezeným”

10 Republika Estoƒska spó∏ki ustanowione wed∏ug prawa estoƒskiego, okreÊlane jako:
„täisühing”, „usaldusühing”, „osaühing”, „aktsiaselts”, „tulun-
dusühistu”

11 Republika Federalna Niemiec spó∏ki utworzone wed∏ug prawa niemieckiego, okreÊlane jako:
„Aktiengesellschaft”, „Kommanditgesellschaft auf Aktien”,
„Gesellschaft mit beschränkter Haftung”, „Versicherungsverein
auf Gegenseitigkeit”, „Erwerbs- und Wirtschaftsgenossen-
schaft”, „betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen
des öffentliches Rechts”, i inne spó∏ki utworzone zgodnie
z przepisami prawa niemieckiego podlegajàce opodatkowaniu
niemieckim podatkiem dochodowym od osób prawnych

12 Republika Finlandii spó∏ki utworzone wed∏ug prawa fiƒskiego, okreÊlone jako: „osa-
keyhtiö”/„aktiebolag”, „osuuskunta”/„andelslag”, „säästöpank-
ki”/„sparbank” i „vakuutusyhtiö”/„försäkringsbolag”

13 Republika Francuska spó∏ki utworzone wed∏ug prawa francuskiego, okreÊlane jako:
„société anonyme”, „société en commandite par actions”, „so-
ciété ∫ responsabilité limitée”, „sociétés par actions simpli-
fiées”, „sociétés d’assurances mutuelles”, „caisses d’épargne
et de prévoyance”, „sociétés civiles”, które automatycznie pod-
legajà podatkowi dochodowemu od osób prawnych, „coopéra-
tives”, „unions de coopératives”, przemys∏owe i handlowe in-
stytucje publiczne oraz przedsi´biorstwa i inne spó∏ki utworzo-
ne zgodnie z przepisami prawa francuskiego podlegajàce opo-
datkowaniu francuskim podatkiem dochodowym od osób praw-
nych

14 Republika Grecka spó∏ki utworzone wed∏ug prawa greckiego, okreÊlane jako:
„αvω∂vυµη εταιρει∂α”, „εταιρει∂α περιωρισµε∂νης υθυ’νης (Ε.Π.Ε.)”,
i inne spó∏ki utworzone zgodnie z przepisami prawa greckiego
podlegajàce opodatkowaniu greckim podatkiem dochodowym
od osób prawnych

15 Irlandia spó∏ki utworzone lub istniejàce wed∏ug prawa irlandzkiego,
podmioty zarejestrowane zgodnie z Industrial and Provident So-
cieties Act, „building societies” zarejestrowane zgodnie z Buil-
ding Societies Acts i „trustee savings banks” w rozumieniu Tru-
stee Savings Banks z 1989 r.

16 Republika Litewska spó∏ki ustanowione wed∏ug prawa litewskiego

17 Republika ¸otewska spó∏ki ustanowione wed∏ug prawa ∏otewskiego, okreÊlane jako:
„akciju sabiedrība”, „sabiedrība ar ierobežotu atbildību”
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18 Republika Portugalska spó∏ki utworzone wed∏ug prawa portugalskiego b´dàce spó∏ka-
mi handlowymi lub spó∏ki prawa cywilnego posiadajàce form´
handlowà oraz spó∏dzielnie i przedsi´biorstwa publiczne

19 Republika S∏owacka spó∏ki ustanowione wed∏ug prawa s∏owackiego, okreÊlane jako:
„Akciová spoločnost”, „Spoločnost s ručením obmedzeným”,
„Komanditná spoločnost”

20 Republika S∏owenii spó∏ki ustanowione wed∏ug prawa s∏oweƒskiego, okreÊlane ja-
ko: „delniška družba”, „komanditna družba”, „družba z omeje-
no odgovornostjo”

21 Republika W´gierska spó∏ki ustanowione wed∏ug prawa w´gierskiego, okreÊlane ja-
ko: „közkereseti társaság”, „betéti társaság”, „közös vállalat”,
„korlátolt felelõsségű társaság”, „részvénytársaság”, „egy-
esülés”, „szövetkezet”

22 Republika W∏oska spó∏ki utworzone wed∏ug prawa w∏oskiego, okreÊlane jako:
„societ∫ per azioni”, „societ∫ in accomandita per azioni”, „so-
ciet∫ a responsibilit∫ limitata”, „societ∫ cooperative”, „societ∫
di mutua assicurazione”, oraz podmioty publiczne i prywatne,
których dzia∏alnoÊç jest w ca∏oÊci lub w przewa˝ajàcej cz´Êci
handlowa

23 Wielkie Ksi´stwo Luksemburga spó∏ki utworzone wed∏ug prawa luskemburskiego, okreÊlane
jako: „société anonyme”, „société en commandite par ac-
tions”, „société ∫ responsabilité limitée”, „société coopérati-
ve”, „société coopérative organisée comme une société ano-
nyme”, „association d’assurances mutuelles”, „association
d’épargne-pension”, „entreprise de nature commerciale, indu-
strielle ou mini¯re de l’Etat, des communes, des syndicats de
communes, des établissements publics et des autres person-
nes morales de droit public”, i inne spó∏ki utworzone zgodnie
z przepisami prawa luksemburskiego podlegajàce opodatko-
waniu luksemburskim podatkiem dochodowym od osób praw-
nych

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



Dziennik Ustaw Nr 254 — 17761 — Poz. 2533

Za∏àcznik nr 3

„Za∏àcznik nr 5

LISTA PODMIOTÓW, DO KTÓRYCH MAJÑ ZASTOSOWANIE ART. 21 UST. 8 USTAWY

Lp. Paƒstwo cz∏onkowskie 
Unii Europejskiej Zakres podmiotowy

1 2 3

1 Królestwo Belgii Spó∏ki ustanowione wed∏ug prawa belgijskiego, okreÊlane jako:
„naamloze vennootschap/société anonyme”, „commanditaire
vennootschap op aandelen/société en commandite par actions”,
„besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid/société
privée ∫ responsabilité limitée”, oraz te podmioty prawa publicz-
nego, które dzia∏ajà na podstawie prawa prywatnego

2 Królestwo Danii spó∏ki ustanowione wed∏ug prawa duƒskiego, okreÊlane jako:
„aktieselskab”, „anpartsslskab”

3 Królestwo Hiszpanii spó∏ki ustanowione wed∏ug prawa hiszpaƒskiego, okreÊlane ja-
ko: „sociedad anónima”, „sociedad comanditaria por acciones”,
„sociedad de responsabilidad limitada”, oraz te podmioty prawa
publicznego, które dzia∏ajà na podstawie prawa prywatnego

4 Królestwo Niderlandów spó∏ki ustanowione wed∏ug prawa holenderskiego, okreÊlane
jako: „naamloze vennootschap” i „besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid”

5 Królestwo Szwecji spó∏ki ustanowione wed∏ug prawa szwedzkiego, okreÊlane jako:
„aktiebolag” oraz „försäkringsaktiebolag”

6 Republika Malty spó∏ki ustanowione wed∏ug prawa maltaƒskiego, okreÊlane ja-
ko: „Kumpaniji ta’ Responsabilita’ Limitata”, „Soc·                                                     jetajiet en
commandite li 1-kapital tagh- hom maqsum fazzjonijiet”

7 Republika Austrii spó∏ki ustanowione wed∏ug prawa austriackiego, okreÊlane ja-
ko: „Aktiengesellschaft”, „Gesellschaft mit beschränkter Ha-
ftung”

8 Republika Cypryjska spó∏ki ustanowione wed∏ug prawa cypryjskiego, okreÊlane jako:
spó∏ki zgodnie z prawem spó∏ek, korporacyjne podmioty pu-
bliczne, a tak˝e jakiekolwiek inne podmioty, które sà traktowane
jak spó∏ki zgodnie przepisami o podatku dochodowym

9 Republika Czeska spó∏ki ustanowione wed∏ug prawa czeskiego, okreÊlane jako:
„akciová společnost”, „společnost s ručením omezeným”, „ve-
řejná obchodní společnost”, „komanditní společnost”, „druž-
stvo”

10 Republika Estoƒska spó∏ki ustanowione wed∏ug prawa estoƒskiego, okreÊlane jako:
„täisähing”, „usaldusühing”, „osaühing”, „aktsiaselts”, „tulun-
dusühistu”

11 Republika Federalna Niemiec spó∏ki ustanowione wed∏ug prawa niemieckiego, okreÊlane ja-
ko: „Aktiengesellschaft”, „Kommanditgesellschaft auf Aktien”,
„Gesellschaft mit beschränkter Haftung” i „bergrechtliche Ge-
werkschaft”

12 Republika Finlandii spó∏ki ustanowione wed∏ug prawa fiƒskiego, okreÊlane jako:
„osakeyhtioe/aktiebolag”, „osuuskunta/andelslag”, „saeaeste-
pankki/sparbank” oraz „vakuutusyhtioe/foersaekringsbolag”

13 Republika Francuska spó∏ki prawa francuskiego, okreÊlane jako: „société anonyme,
société en commandite par actions”, „société ∫ responsabilité
limitée”, oraz przemys∏owe i handlowe zak∏ady i przedsi´bior-
stwa publiczne

14 Republika Grecka spó∏ki ustanowione wed∏ug prawa greckiego, okreÊlane jako:
„∝νω∂νυµη εταιρι∂α”
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15 Irlandia spó∏ki ustanowione wed∏ug prawa irlandzkiego, okreÊlane jako:
„public companies limited by shares or by guarantee”, „private
companies limited by shares or by guarantee”, podmioty zareje-
strowane zgodnie z Industrial and Provident Societies Acts lub „bu-
ilding societies” zarejestrowane zgodnie z Building Societies Acts

16 Republika Litewska spó∏ki ustanowione wed∏ug prawa litewskiego

17 Republika ¸otewska spó∏ki ustanowione wed∏ug prawa ∏otewskiego, okreÊlane jako:
„akciju sabiedrība”, „sabiedrība ar ierobežotu atbildību”

18 Republika Portugalska utworzone wed∏ug prawa portugalskiego spó∏ki handlowe lub
spó∏ki prawa cywilnego majàce form´ handlowà oraz spó∏dziel-
nie i przedsi´biorstwa publiczne

19 Republika S∏owacka spó∏ki ustanowione wed∏ug prawa s∏owackiego, okreÊlane jako:
„Akciová spoločnost”, „Spoločnost s ručením obmedzeným”,
Komanditná spoločnost”, „Verejná obchodná spoločnost”,
„družstvo”

20 Republika S∏owenii spó∏ki ustanowione wed∏ug prawa s∏oweƒskiego, okreÊlane ja-
ko: „delniška družba”, „komanditna delniška družba”, „koman-
ditna družba”, „družba z omejeno odgovornostjo”, „družba
z neomejeno odgovornostjo”

21 Republika W´gierska spó∏ki ustanowione wed∏ug prawa w´gierskiego, okreÊlane ja-
ko: „közkereseti társaság”, „betéti társaság”, „közös vállalat”,
„korlátolt felelõsségű társaság”, „részvénytársaság”, „egy-
esülés”, „közhasznú társaság”, „szövetkezet”

22 Republika W∏oska spó∏ki utworzone wed∏ug prawa w∏oskiego, okreÊlane jako: „so-
ciet∫ per azioni”, „societ∫ in accomandita per azioni”, „societ∫
a responsabilit∫ limitata”, oraz podmioty publiczne i prywatne
wykonujàce dzia∏alnoÊç przemys∏owà i handlowà

23 Wielkie Ksi´stwo Luksemburga spó∏ki utworzone wed∏ug prawa luksemburskiego, okreÊlane ja-
ko: „société anonyme”, „société en commandite par actions”
i „société ∫ responsabilité limitée”
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Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerw-
ca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88,
poz. 439, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatu-
ry Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych
(NTS) (Dz. U. Nr 58, poz. 685, z póên. zm.2)) w za∏àcz-
niku do rozporzàdzenia „Nomenklatura Jednostek Te-
rytorialnych do Celów Statystycznych (NTS)” w cz´Êci

dotyczàcej poziomu 5 wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
1) wyrazy „Olszyna 5.02.01.10.05.2” zast´puje si´

wyrazami:
„Olszyna 5.02.10.10.05.3

Olszyna — miasto 5.02.01.10.05.4
Olszyna — obszar wiejski 5.02.01.10.05.5”;

2) po wyrazach „Zakrzewo 5.04.06.01.09.2” dodaje
si´ wyrazy:
„Bartniczka 5.04.06.02.06.2”;

3) skreÊla si´ wyrazy „Grà˝awy 5.04.06.02.06.2”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2005 r.

Prezes Rady Ministrów: M. Belka

2534
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 16 listopada 2004 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych 
do Celów Statystycznych (NTS)

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

z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121,
poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668,
z 2001 r. Nr 100, poz. 1080 oraz z 2003 r. Nr 217, poz. 2125.

2) Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone
w Dz. U. z 2001 r. Nr 12, poz. 101, z 2002 r. Nr 34, poz. 311,
Nr 177, poz. 1458 i Nr 191, poz. 1594, z 2003 r. Nr 208,
poz. 2021 oraz z 2004 r. Nr 98, poz. 998.


