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USTAWA

z dnia 20 kwietnia 2004 r.

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

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

1) w art. 21 w ust. 1:

a) pkt 20 otrzymuje brzmienie:

„20) cz´Êç dochodów osób, o których mowa
w art. 3 ust. 1, przebywajàcych czasowo za
granicà i uzyskujàcych dochody ze stosun-
ku pracy, z wyjàtkiem wynagrodzenia uzy-

———————
1) Niniejsza ustawa dokonuje:

1. wdro˝enia Dyrektywy 2003/48/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie opodatkowania dochodów z oszcz´dnoÊci w formie
wyp∏acanych odsetek (Dz. Urz. WE L 157, z 26.06.2003 r.), Dyrektywy 2003/49/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie wspól-
nego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz nale˝noÊci licencyjnych mi´dzy powiàzanymi spó∏kami ró˝-
nych Paƒstw Cz∏onkowskich (Dz. Urz. WE L 157, z 26.06.2003 r.) oraz cz´Êciowego wdro˝enia Dyrektywy 90/434/EWG
w sprawie wspólnego systemu opodatkowania majàcego zastosowanie w przypadku ∏àczenia, podzia∏ów, wnoszenia ak-
tywów i wymiany udzia∏ów, dotyczàcych spó∏ek ró˝nych Paƒstw Cz∏onkowskich (Dz. Urz. WE L 225, z 20.08.1990 r.).

2. zmiany ustawy z dnia 28 wrzeÊnia 1991 r. o lasach, ustawy z dnia 13 paêdziernika 1995 r. o zasadach ewidencji i iden-
tyfikacji podatników i p∏atników, ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o paƒstwowym przedsi´biorstwie u˝ytecznoÊci publicz-
nej „Poczta Polska”, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa oraz ustawy z dnia 10 wrzeÊnia 1999 r.
— Kodeks karny skarbowy.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703,
Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52,
poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110,
poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78,
poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679
i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595, Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874,
Nr 122, poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223,
poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257 i Nr 54, poz. 535.



skiwanego przez cz∏onka s∏u˝by zagranicz-
nej, w wysokoÊci stanowiàcej równowar-
toÊç diety z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowych po-
za granicami kraju, okreÊlonej w przepi-
sach w sprawie wysokoÊci oraz warunków
ustalania nale˝noÊci przys∏ugujàcych pra-
cownikowi zatrudnionemu w paƒstwowej
lub samorzàdowej jednostce sfery bud˝e-
towej z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej poza gra-
nicami kraju, za ka˝dy dzieƒ, w którym by-
∏a wykonywana praca; zwolnienie dotyczy
dochodów nieprzekraczajàcych rocznie
równowartoÊci trzydziestu diet, z zastrze˝e-
niem ust. 15,”,

b) po pkt 23 dodaje si´ pkt 23a i 23b w brzmieniu:

„23a) cz´Êç dochodów osób, o których mowa
w art. 3 ust. 1, przebywajàcych czasowo
za granicà i uzyskujàcych dochody z tytu-
∏u:

a) stypendiów — w wysokoÊci stanowià-
cej równowartoÊç diety z tytu∏u podró-
˝y s∏u˝bowych poza granicami kraju,
okreÊlonej w przepisach w sprawie
wysokoÊci oraz warunków ustalania
nale˝noÊci przys∏ugujàcych pracowni-
kowi zatrudnionemu w paƒstwowej
lub samorzàdowej jednostce sfery bu-
d˝etowej z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej
poza granicami kraju, za ka˝dy dzieƒ,
w którym by∏o otrzymywane stypen-
dium,

b) rycza∏tów na koszty utrzymania i za-
kwaterowania wyp∏acanych z bud˝etu
paƒstwa w zwiàzku ze skierowaniem
do pracy dydaktycznej w szko∏ach
i oÊrodkach akademickich za granicà,
przyznanych na podstawie odr´bnych
przepisów,

23b) zwrot kosztów poniesionych przez pra-
cownika z tytu∏u u˝ywania pojazdów sta-
nowiàcych w∏asnoÊç pracownika, dla po-
trzeb zak∏adu pracy, w jazdach lokalnych,
je˝eli obowiàzek ponoszenia tych kosz-
tów przez zak∏ad pracy albo mo˝liwoÊç
przyznania prawa do zwrotu tych kosz-
tów wynika wprost z przepisów innych
ustaw — do wysokoÊci miesi´cznego ry-
cza∏tu pieni´˝nego albo do wysokoÊci
nieprzekraczajàcej kwoty ustalonej przy
zastosowaniu stawek za 1 kilometr prze-
biegu pojazdu, okreÊlonych w odr´bnych
przepisach wydanych przez w∏aÊciwego
ministra, je˝eli przebieg pojazdu, z wy∏à-
czeniem wyp∏at rycza∏tu pieni´˝nego, jest
udokumentowany w ewidencji przebiegu
pojazdu prowadzonej przez pracownika;
przepis art. 23 ust. 7 stosuje si´ odpo-
wiednio,”,

c) po pkt 46 dodaje si´ pkt 46a w brzmieniu:

„46a) dochody uzyskane z instytucji Unii Euro-
pejskiej i Europejskiego Banku Inwesty-

cyjnego, do których majà zastosowanie
przepisy rozporzàdzenia nr 260/68 z dnia
29 lutego 1968 r. ustanawiajàcego warun-
ki i procedur´ stosowania podatku na
rzecz Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. WE
L 056, z 4.03.1968 r., z póên. zm.),”;

2) w art. 27 po ust. 9a dodaje si´ ust. 9b i 9c w brzmie-
niu:

„9b. Je˝eli podatnik, o którym mowa w art. 3
ust. 1, osiàga przychody (dochody) okreÊlo-
ne w art. 42c ust. 5 ze êróde∏ przychodów po-
∏o˝onych:

1) w Republice Austrii, Królestwie Belgii,
Wielkim Ksi´stwie Luksemburga, Ksi´-
stwie Andory, Ksi´stwie Liechtensteinu,
Ksi´stwie Monako, Republice San Marino
i Konfederacji Szwajcarskiej lub

2) na terytoriach zale˝nych lub terytoriach
stowarzyszonych Zjednoczonego Króle-
stwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó∏nocnej
oraz Królestwa Niderlandów, z którymi
Rzeczpospolita Polska zawar∏a umowy
w sprawie opodatkowania przychodów
(dochodów) z oszcz´dnoÊci osób fizycz-
nych

— to podatek od tych przychodów (docho-
dów) zap∏acony w paƒstwach, o których mo-
wa w pkt 1, oraz terytoriach, o których mowa
w pkt 2, podlega odliczeniu od kwoty podat-
ku obliczonego zgodnie z ust. 1, z uwzgl´d-
nieniem ust. 8—9a.

9c. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych og∏osi, w drodze obwieszczenia,
w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej
Polskiej „Monitor Polski”, wykaz terytoriów,
o których mowa w ust. 9b pkt 2.”;

3) w art. 37 w ust. 4 zdanie czwarte otrzymuje brzmie-
nie:

„Pobranà ró˝nic´ p∏atnicy wp∏acajà na rachunek
urz´du skarbowego, którym kieruje w∏aÊciwy dla
p∏atnika naczelnik urz´du skarbowego, ∏àcznie
z zaliczkami za te miesiàce.”;

4) w art. 42 dodaje si´ ust. 7 w brzmieniu:

„7. Informacji, o których mowa w ust. 2, nie spo-
rzàdza si´ w przypadku sporzàdzenia imiennej
informacji o przychodach (dochodach), o któ-
rej mowa w art. 42c ust. 1.”;

5) po art. 42b dodaje si´ art. 42c i 42d w brzmieniu:

„Art. 42c. 1. W terminie do koƒca miesiàca nast´-
pujàcego po zakoƒczeniu roku po-
datkowego podmiotu wyp∏acajàcego
przychody (dochody), o których mo-
wa w ust. 5, podmiot ten jest obo-
wiàzany przes∏aç, sporzàdzone we-
d∏ug ustalonego wzoru, imienne in-
formacje o tych przychodach (docho-
dach):
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1) faktycznemu albo poÊredniemu
odbiorcy, któremu wyp∏aca lub sta-
wia do dyspozycji przychody (do-
chody) i który ze wzgl´du na miej-
sce zamieszkania podlega opodat-
kowaniu podatkiem dochodowym
od ca∏oÊci swoich dochodów:

a) w innym ni˝ Rzeczpospolita Pol-
ska paƒstwie cz∏onkowskim
Unii Europejskiej, Ksi´stwie An-
dory, Ksi´stwie Liechtensteinu,
Ksi´stwie Monako, Republice
San Marino i Konfederacji
Szwajcarskiej, lub

b) na terytoriach zale˝nych lub te-
rytoriach stowarzyszonych
Zjednoczonego Królestwa Wiel-
kiej Brytanii i Irlandii Pó∏nocnej
oraz Królestwa Niderlandów,
z którymi Rzeczpospolita Polska
zawar∏a umowy w sprawie opo-
datkowania przychodów (do-
chodów) z oszcz´dnoÊci osób fi-
zycznych,

2) urz´dowi skarbowemu, którym
kieruje naczelnik urz´du skarbowe-
go w∏aÊciwy w sprawach opodat-
kowania osób zagranicznych.

2. Podmiotem wyp∏acajàcym, o którym
mowa w ust. 1, jest:

1) osoba fizyczna, osoba prawna lub
jednostka organizacyjna nieposia-
dajàca osobowoÊci prawnej, która
wyp∏aca lub stawia do dyspozycji
przychody (dochody), o których
mowa w ust. 5, w zwiàzku z prowa-
dzonà dzia∏alnoÊcià gospodarczà,
na rzecz faktycznego lub poÊred-
niego odbiorcy,

2) poÊredni odbiorca, majàcy miejsce
zamieszkania na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej, który wy-
p∏aca lub stawia do dyspozycji
przychody (dochody), o których
mowa w ust. 5, na rzecz faktyczne-
go odbiorcy.

3. Faktycznym odbiorcà, o którym mo-
wa w ust. 1 pkt 1, jest osoba fizyczna,
która osiàga przychody (dochody),
o których mowa w ust. 5.

4. PoÊrednim odbiorcà, o którym mowa
w ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2, jest pod-
miot, któremu sà wyp∏acane lub sta-
wiane do dyspozycji przychody (do-
chody), o których mowa w ust. 5,
osiàgane przez faktycznego odbiorc´,
chyba ˝e udokumentuje podmiotowi
wyp∏acajàcemu, ˝e:

1) jest osobà prawnà innà ni˝ spó∏ki
jawne i komandytowe utworzone

wed∏ug prawa Królestwa Szwecji
(handelsbolag (HB) i kommandit-
bolag (KB) i Republiki Fiƒskiej
(avoin yhtiö (Ay) i kommandiittiyh-
tiö (Ky)/öppet bolag i kommandit-
bolag) lub

2) jego dochody podlegajà opodatko-
waniu na zasadach przewidzia-
nych dla opodatkowania docho-
dów z dzia∏alnoÊci gospodarczej,
lub

3) jest funduszem inwestycyjnym,
lub

4) na podstawie wydanego przez
w∏aÊciwy organ zaÊwiadczenia,
jest traktowany jako fundusz inwe-
stycyjny.

5. Imienne informacje, o których mowa
w ust. 1, obejmujà przychody (docho-
dy):

1) z odsetek wyp∏acanych lub stawia-
nych do dyspozycji, zwiàzanych
z wierzytelnoÊciami wszelkiego ro-
dzaju, zarówno zabezpieczonymi
jak i niezabezpieczonymi hipotekà
lub prawem do uczestniczenia
w zyskach d∏u˝nika, a w szczegól-
noÊci dochód ze skarbowych pa-
pierów wartoÊciowych, z obligacji
lub skryptów d∏u˝nych, w∏àcznie
z premiami i nagrodami majàcymi
zwiàzek z takimi papierami, obliga-
cjami i skryptami d∏u˝nymi, z wy-
jàtkiem op∏at karnych za opóênio-
ne p∏atnoÊci,

2) z odsetek naliczonych lub skapitali-
zowanych w momencie sprzeda˝y,
zwrotu lub umorzenia wierzytelno-
Êci, o których mowa w pkt 1,

3) uzyskane z odsetek, bezpoÊrednio
lub za poÊrednictwem poÊrednie-
go odbiorcy, wyp∏acane przez:

a) podmioty, o których mowa
w ust. 4 pkt 3 i 4,

b) przedsi´biorstwa wspólnego in-
westowania ustanowione poza
terytorium Unii Europejskiej,

4) uzyskane w zwiàzku ze sprzeda˝à,
zwrotem lub umorzeniem akcji,
udzia∏ów lub jednostek w:

a) podmiotach, o których mowa
w ust. 4 pkt 3 i 4,

b) przedsi´biorstwach wspólnego
inwestowania ustanowionych
poza terytorium Unii Europej-
skiej

— je˝eli zainwestowa∏y one bezpo-
Êrednio lub poÊrednio przez inne
podmioty lub przedsi´biorstwa,
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ponad 40 % swoich aktywów
w wierzytelnoÊci, o których mowa
w pkt 1, w zakresie, w jakim przy-
chód (dochód) ten odpowiada zy-
skom osiàganym bezpoÊrednio
lub poÊrednio z odsetek w rozu-
mieniu pkt 1 i 2.

6. W przypadku, gdy podmiot wyp∏aca-
jàcy nie posiada imiennych informa-
cji dotyczàcych:

1) przychodu (dochodu) uzyskanego
z odsetek, o którym mowa w ust. 5
pkt 3 i 4, za przychód z odsetek
uznaje si´ ca∏oÊç wyp∏aconej lub
postawionej do dyspozycji kwoty,

2) udzia∏u aktywów zainwestowa-
nych w wierzytelnoÊci, akcje,
udzia∏y lub jednostki, o których
mowa w ust. 5 pkt 4, uznaje si´, ˝e
udzia∏ aktywów wynosi ponad
40 %; je˝eli podmiot wyp∏acajàcy
nie jest w stanie okreÊliç kwoty
przychodu uzyskanego przez fak-
tycznego odbiorc´, uznaje si´, ˝e
przychód odpowiada zyskom ze
sprzeda˝y, zwrotu lub umorzenia
akcji, udzia∏ów lub jednostek.

7. Udzia∏ procentowy, okreÊlony w ust. 5
pkt 4 oraz ust. 6 pkt 2, od dnia 1 stycz-
nia 2011 r. wynosi 25 %.

8. Przepisy art. 42 ust. 3 i 4 stosuje si´
odpowiednio.

9. Minister w∏aÊciwy do spraw finan-
sów publicznych okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, wzór imiennych in-
formacji o przychodach (dochodach),
o których mowa w ust. 1, wraz z obja-
Ênieniami co do sposobu ich wype∏-
niania, terminu i miejsca sk∏adania,
w szczególnoÊci w celu umo˝liwienia
podmiotowi wyp∏acajàcemu wskaza-
nia faktycznego lub poÊredniego od-
biorcy, oraz wysokoÊci wyp∏acanych
lub stawianych do dyspozycji przy-
chodów (dochodów).

Art. 42d. 1. W celu sporzàdzenia imiennych in-
formacji, o których mowa w art. 42c
ust. 1, podmiot wyp∏acajàcy:

1) ustala to˝samoÊç faktycznego od-
biorcy na podstawie przedstawio-
nego przez niego dokumentu
stwierdzajàcego to˝samoÊç,

2) przyjmuje, ˝e paƒstwem (teryto-
rium), w którym faktyczny odbior-
ca podlega opodatkowaniu od ca-
∏oÊci swoich dochodów, jest wska-
zane w przedstawionym przez nie-
go dokumencie stwierdzajàcym
to˝samoÊç paƒstwo (terytorium)
miejsca sta∏ego zamieszkania, chy-

ba ˝e faktyczny odbiorca wyka˝e,
˝e podlega takiemu opodatkowa-
niu w innym paƒstwie (teryto-
rium).

2. Je˝eli podmiot wyp∏acajàcy ma uza-
sadnione wàtpliwoÊci, czy osoba fi-
zyczna, której wyp∏aca lub stawia do
dyspozycji przychody (dochody),
o których mowa w art. 42c ust. 5, jest
faktycznym odbiorcà, podejmuje
czynnoÊci w celu ustalenia to˝samo-
Êci faktycznego odbiorcy zgodnie
z ust. 1. Je˝eli podmiot wyp∏acajàcy
nie jest w stanie ustaliç to˝samoÊci
faktycznego odbiorcy, traktuje t´ oso-
b´ fizycznà jako faktycznego odbior-
c´.

3. Je˝eli przychody (dochody), o któ-
rych mowa w art. 42c ust. 5, sà wy-
p∏acane lub stawiane do dyspozycji
osobie fizycznej dzia∏ajàcej w imieniu
faktycznego lub poÊredniego odbior-
cy, to podmiot wyp∏acajàcy jest obo-
wiàzany uzyskaç od takiej osoby imi´
i nazwisko albo nazw´ oraz adres od-
powiednio faktycznego albo poÊred-
niego odbiorcy. Je˝eli podmiot wy-
p∏acajàcy nie jest w stanie ustaliç to˝-
samoÊci faktycznego odbiorcy, trak-
tuje t´ osob´ fizycznà jako faktyczne-
go odbiorc´.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw finan-
sów publicznych okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, sposób ustalania to˝-
samoÊci i miejsca sta∏ego zamieszka-
nia faktycznych odbiorców, w celu
umo˝liwienia podmiotom wyp∏acajà-
cym dokonywania identyfikacji fak-
tycznych odbiorców przychodów (do-
chodów), o których mowa w art. 42c
ust. 5.”.

Art. 2. 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.3)) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) w art. 10 w ust. 1 w pkt 6 kropk´ zast´puje si´ prze-
cinkiem i dodaje si´ pkt 7 w brzmieniu:

„7) zap∏ata, o której mowa w art. 12 ust. 4d pkt 3.”;
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2) w art. 12:

a) w ust. 3d zdanie koƒcowe otrzymuje brzmienie:

„— za dat´ powstania przychodu uwa˝a si´
dzieƒ wystawienia faktury, a je˝eli faktura nie
zosta∏a wystawiona w terminie okreÊlonym
w odr´bnych przepisach, za dat´ powstania
przychodu uwa˝a si´ dzieƒ, w którym faktura
powinna byç wystawiona.”,

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

„4d. W przypadku podatników dokonujàcych
zbycia udzia∏ów (akcji) jednej spó∏ki kapita-
∏owej innej spó∏ce kapita∏owej, je˝eli:

1) spó∏ka nabywajàca oraz spó∏ka zbywa-
jàca (obejmujàca), podlegajà w paƒ-
stwie cz∏onkowskim Unii Europejskiej
opodatkowaniu od ca∏oÊci swoich do-
chodów bez wzgl´du na miejsce ich
osiàgania oraz

2) w wyniku nabycia udzia∏ów (akcji) spó∏-
ka nabywajàca uzyska bezwzgl´dnà
wi´kszoÊç praw g∏osu w spó∏ce, której
udzia∏y (akcje) sà zbywane, oraz

3) w zamian za zbywane udzia∏y (akcje)
spó∏ka zbywajàca otrzyma udzia∏y (ak-
cje) spó∏ki nabywajàcej albo otrzyma
udzia∏y (akcje) spó∏ki nabywajàcej wraz
z zap∏atà w gotówce w wysokoÊci nie
wy˝szej ni˝ 10 % wartoÊci bilansowej
otrzymanych udzia∏ów (akcji)

— do przychodów nie zalicza si´ wartoÊci
otrzymanych udzia∏ów (akcji) w spó∏ce
zbywajàcej i w spó∏ce nabywajàcej.”;

3) w art. 16 w ust. 1 po pkt 8c dodaje si´ pkt 8d
w brzmieniu:

„8d) wydatków na nabycie lub obj´cie udzia∏ów
(akcji) przekazywanych innej spó∏ce w spo-
sób, o którym mowa w art. 12 ust. 4d; wydat-
ki te stanowià koszt uzyskania przychodów
w przypadku odp∏atnego zbycia otrzymanych
za nie udzia∏ów (akcji), ustalony zgodnie
z pkt 8 i art. 15 ust. 1k,”;

4) w art. 21 dodaje si´ ust. 3—6 w brzmieniu:

„3. Zwalnia si´ od podatku dochodowego przy-
chody, 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 podatku do-
chodowego majàca siedzib´ lub zarzàd
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
albo

b) po∏o˝ony na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zagraniczny zak∏ad spó∏ki podle-
gajàcej w paƒstwie cz∏onkowskim Unii
Europejskiej opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od ca∏oÊci swoich docho-
dów bez wzgl´du na miejsce ich osiàga-

nia, je˝eli wyp∏acane przez ten zagranicz-
ny zak∏ad nale˝noÊci, o których mowa
w ust. 1 pkt 1, podlegajà zaliczeniu do
kosztów uzyskania przychodów przy okre-
Êlaniu dochodów podlegajàcych opodat-
kowaniu w Rzeczypospolitej Polskiej,

2) uzyskujàcym przychody, o których mowa
w ust. 1 pkt 1, jest spó∏ka podlegajàca w in-
nym ni˝ Rzeczpospolita Polska paƒstwie
cz∏onkowskim Unii Europejskiej opodatko-
waniu podatkiem dochodowym od ca∏oÊci
swoich dochodów bez wzgl´du na miejsce
ich osiàgania,

3) spó∏ka:

a) o której mowa w pkt 1, posiada bezpo-
Êrednio nie mniej ni˝ 25 % udzia∏ów (ak-
cji) w spó∏ce, o której mowa w pkt 2, nie-
przerwanie przez okres nie krótszy ni˝ 2
lata lub

b) o której mowa w pkt 2, posiada bezpo-
Êrednio nie mniej ni˝ 25 % udzia∏ów (ak-
cji) w spó∏ce, o której mowa w pkt 1, nie-
przerwanie przez okres nie krótszy ni˝ 2
lata, lub

c) podlegajàca w paƒstwie cz∏onkowskim
Unii Europejskiej opodatkowaniu podat-
kiem dochodowym od ca∏oÊci swoich do-
chodów bez wzgl´du na miejsce ich osià-
gania, posiada bezpoÊrednio — zarówno
w spó∏ce, o której mowa w pkt 1, jak
i w spó∏ce, o której mowa w pkt 2 — nie
mniej ni˝ 25 % udzia∏ów (akcji) nieprze-
rwanie przez okres nie krótszy ni˝ 2 lata,

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 spó∏ki, o której mowa
w pkt 2, je˝eli dochód osiàgni´ty w na-
st´pstwie uzyskania tych nale˝noÊci pod-
lega opodatkowaniu w tym paƒstwie
cz∏onkowskim Unii Europejskiej, w któ-
rym zagraniczny zak∏ad jest po∏o˝ony.

4. U˝yte w ust. 3 poj´cie „zagraniczny zak∏ad”
oznacza zak∏ad w rozumieniu danej umowy
w sprawie zapobie˝enia podwójnemu opodat-
kowaniu, której stronà jest Rzeczpospolita Pol-
ska.

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

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

2) z tytu∏u wierzytelnoÊci przenoszàcej prawo
do udzia∏u w zyskach d∏u˝nika,

3) z tytu∏u wierzytelnoÊci uprawniajàcej wie-
rzyciela do zamiany jego prawa do odsetek
na prawo do udzia∏u w zyskach d∏u˝nika,
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4) z tytu∏u wierzytelnoÊci, która nie powoduje
obowiàzku sp∏aty kwoty g∏ównej tej wierzy-
telnoÊci lub gdy sp∏ata jest nale˝na po up∏y-
wie co najmniej 50 lat od powstania wierzy-
telnoÊci.

6. Je˝eli w wyniku szczególnych powiàzaƒ, o któ-
rych mowa w art. 11 ust. 1, mi´dzy podmiotem
wyp∏acajàcym i uzyskujàcym nale˝noÊci,
o których mowa w ust. 1 pkt 1, zostanà ustalo-
ne lub narzucone warunki ró˝niàce si´ od wa-
runków, które ustali∏yby mi´dzy sobà niezale˝-
ne podmioty, w wyniku czego kwota wyp∏aco-
nych nale˝noÊci jest wy˝sza od tej, jakiej nale-
˝a∏oby oczekiwaç, gdyby powiàzania te nie ist-
nia∏y, zwolnienie, o którym mowa w ust. 3, sto-
suje si´ tylko do kwoty nale˝noÊci okreÊlonej
bez uwzgl´dniania warunków wynikajàcych
z tych powiàzaƒ. Przepisy art. 11 ust. 2 i 3 sto-
suje si´ odpowiednio.”;

5) w art. 26 po ust. 1b dodaje si´ ust. 1c w brzmieniu:

„1c. Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie-
majàce osobowoÊci prawnej, które dokonujà
wyp∏at nale˝noÊci z tytu∏ów wymienionych
w art. 21 ust. 1 pkt 1, korzystajàcych ze zwol-
nienia od podatku dochodowego na podsta-
wie art. 21 ust. 3, stosujà to zwolnienie wy-
∏àcznie pod warunkiem udokumentowania
przez spó∏k´, o której mowa w art. 21 ust. 3
pkt 2:

1) jej miejsca siedziby dla celów podatko-
wych, wydanym przez w∏aÊciwy organ ad-
ministracji podatkowej zaÊwiadczeniem
(certyfikat rezydencji), lub

2) istnienia zagranicznego zak∏adu w rozumie-
niu art. 21 ust. 4, zaÊwiadczeniem wyda-
nym przez w∏aÊciwy organ administracji
podatkowej paƒstwa, w którym znajduje
si´ jej siedziba lub zarzàd albo przez w∏aÊci-
wy organ podatkowy paƒstwa, w którym
ten zagraniczny zak∏ad jest po∏o˝ony.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 28 wrzeÊnia 1991 r. o la-
sach (Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679, z póên. zm.4)) po
art. 46 dodaje si´ art. 46a w brzmieniu:

„Art. 46a. Pracownikom S∏u˝by LeÊnej, w tym rów-
nie˝ stra˝nikom leÊnym, u˝ywajàcym
w∏asnych pojazdów, do celów s∏u˝bo-
wych, w jazdach lokalnych, mo˝e byç
przyznane prawo do zwrotu kosztów
zwiàzanych z u˝ywaniem tych pojazdów
— do wysokoÊci miesi´cznego rycza∏tu
pieni´˝nego lub do wysokoÊci nieprze-
kraczajàcej stawek za 1 kilometr przebie-
gu pojazdu, okreÊlonych w odr´bnych

przepisach wydanych przez w∏aÊciwego
ministra, je˝eli przebieg pojazdu, z wy∏à-
czeniem rycza∏tu pieni´˝nego, jest udo-
kumentowany w ewidencji przebiegu po-
jazdu prowadzonej przez pracownika.”.

Art. 4. W ustawie z dnia 13 paêdziernika 1995 r.
o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i p∏at-
ników (Dz. U. Nr 142, poz. 702, z póên. zm.5)) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podatnicy podatku od towarów i us∏ug lub po-
datku akcyzowego obowiàzani sà dokonaç
zg∏oszenia identyfikacyjnego przed dokona-
niem pierwszej czynnoÊci podlegajàcej opo-
datkowaniu jednym z tych podatków. Zg∏osze-
nia identyfikacyjnego dokonuje si´ niezale˝nie
od zg∏oszenia rejestracyjnego, o którym mowa
w art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i us∏ug (Dz. U. Nr 54,
poz. 535) oraz w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia
23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym
(Dz. U. Nr 29, poz. 257 i Nr 68, poz. 623).”;

2) w art. 11:

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

„5) podmiotów okreÊlonych w art. 42 ust. 6
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku do-
chodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60,
poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104,
Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r.
Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539,
Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88,
poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117,
Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125,
poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509, 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 i Nr 93, poz. 894).”,

b) dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:

„5. Faktyczny odbiorca okreÊlony w art. 42c
ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
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z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 116, poz. 1216 
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o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych, majàcy numer identyfikacji podatko-
wej nadany w paƒstwie miejsca zamieszka-
nia innym ni˝ Rzeczpospolita Polska, jest
obowiàzany podawaç ten numer podmio-
towi wyp∏acajàcemu okreÊlonemu
w art. 42c ust. 2 tej ustawy. Podmiot wy-
p∏acajàcy jest obowiàzany ˝àdaç podania
numeru identyfikacji podatkowej i przeka-
zywaç go naczelnikowi urz´du skarbowego
w∏aÊciwemu dla opodatkowania osób za-
granicznych.”.

Art. 5. W ustawie z dnia 30 lipca 1997 r. o paƒstwo-
wym przedsi´biorstwie u˝ytecznoÊci publicznej „Pocz-
ta Polska” (Dz. U. Nr 106, poz. 675, z póên. zm.6)) po
art. 6 dodaje si´ art. 6a w brzmieniu:

„Art. 6a. Listonoszom u˝ywajàcym w∏asnych po-
jazdów, do celów s∏u˝bowych, w jazdach
lokalnych, mo˝e byç przyznane prawo do
zwrotu kosztów zwiàzanych z u˝ywaniem
tych pojazdów — do wysokoÊci miesi´cz-
nego rycza∏tu pieni´˝nego lub do wyso-
koÊci nieprzekraczajàcej stawek za 1 kilo-
metr przebiegu pojazdu, okreÊlonych
w odr´bnych przepisach wydanych przez
w∏aÊciwego ministra, je˝eli przebieg po-
jazdu, z wy∏àczeniem rycza∏tu pieni´˝ne-
go, jest udokumentowany w ewidencji
przebiegu pojazdu prowadzonej przez
pracownika.”.

Art. 6. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Or-
dynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z póên.
zm.7)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) po art. 305m dodaje si´ rozdzia∏ 3 w brzmieniu:

„Rozdzia∏ 3

Szczegó∏owe zasady wymiany informacji
o przychodach (dochodach) z oszcz´dnoÊci

Art. 305n. § 1. Minister w∏aÊciwy do spraw fi-
nansów publicznych przekazuje
z urz´du informacje dotyczàce
przychodów (dochodów)
z oszcz´dnoÊci osób fizycznych,
których wyp∏acanie wymaga,
zgodnie z przepisami o podatku

dochodowym od osób fizycz-
nych, sk∏adania imiennej infor-
macji o przychodach (docho-
dach), uzyskanych przez osoby,
które ze wzgl´du na miejsce za-
mieszkania podlegajà obowiàz-
kowi podatkowemu od wszyst-
kich swoich dochodów:

1) w paƒstwie cz∏onkowskim
Unii Europejskiej, Ksi´stwie
Andory, Ksi´stwie Liechten-
steinu, Ksi´stwie Monako, Re-
publice San Marino i Konfede-
racji Szwajcarskiej lub

2) na terytoriach zale˝nych lub
terytoriach stowarzyszonych
Zjednoczonego Królestwa
Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó∏-
nocnej oraz Królestwa Nider-
landów, z którymi Rzeczpo-
spolita Polska zawar∏a umow´
w sprawie opodatkowania
przychodów (dochodów)
z oszcz´dnoÊci osób fizycz-
nych

— w∏aÊciwym w∏adzom tych
paƒstw i terytoriów.

§ 2. Informacje przekazuje si´ przy-
najmniej raz w roku w terminie
6 miesi´cy od zakoƒczenia roku
podatkowego podmiotu wyp∏a-
cajàcego przychody (dochody).

§ 3. Minister w∏aÊciwy do spraw fi-
nansów publicznych, w celu
usprawnienia wspó∏pracy, mo˝e
zawieraç z w∏aÊciwymi w∏adzami
paƒstw i terytoriów, o których
mowa w § 1, porozumienia dwu-
stronne lub wielostronne w za-
kresie szczegó∏owych zasad i try-
bu wymiany informacji.

Art. 305o. Do informacji okreÊlonych w art. 305n
§ 1 dotyczàcych podatników, na
których cià˝y nieograniczony obo-
wiàzek podatkowy w Rzeczypospoli-
tej Polskiej, otrzymanych przez mini-
stra w∏aÊciwego do spraw finan-
sów publicznych od w∏aÊciwych
w∏adz innych paƒstw lub terytoriów
zale˝nych lub stowarzyszonych prze-
pisy art. 297a stosuje si´ odpowied-
nio.”;

2) w art. 306a:

a) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. ZaÊwiadczenie powinno byç wydane bez
zb´dnej zw∏oki, nie póêniej jednak ni˝
w terminie 7 dni od dnia z∏o˝enia wniosku
o wydanie zaÊwiadczenia, z zastrze˝eniem
§ 6.”,
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b) dodaje si´ § 6 w brzmieniu:

„§ 6. ZaÊwiadczenie, o którym mowa w art. 306m
§ 1, powinno byç wydane bez zb´dnej zw∏o-
ki, nie póêniej jednak ni˝ w terminie 2 mie-
si´cy od dnia z∏o˝enia wniosku o wydanie
zaÊwiadczenia.”;

3) art. 306k otrzymuje brzmienie:

„Art. 306k. W sprawach nieuregulowanych
w art. 306a—306i oraz 306l i 306m sto-
suje si´ odpowiednio przepisy rozdzia-
∏ów 1—6, 8—12, 14, 16 oraz 23 dzia-
∏u IV.”;

4) po art. 306k dodaje si´ art. 306l—306n w brzmie-
niu:

„Art. 306l. Organ podatkowy na wniosek podatni-
ka wydaje zaÊwiadczenie o jego miej-
scu zamieszkania lub siedzibie dla ce-
lów podatkowych na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej (certyfikat rezy-
dencji).

Art. 306m. § 1. Organ podatkowy na wniosek po-
datnika wydaje zaÊwiadczenie
o miejscu zamieszkania dla celów
podatkowych na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej osoby fizycz-
nej osiàgajàcej przychody (docho-
dy), o których mowa w art. 305n
§ 1, ze êróde∏ przychodów po∏o˝o-
nych:

1) w Republice Austrii, Królestwie
Belgii, Wielkim Ksi´stwie Luk-
semburga, Ksi´stwie Andory,
Ksi´stwie Liechtensteinu, Ksi´-
stwie Monako, Republice San
Marino i Konfederacji Szwajcar-
skiej lub

2) na terytoriach zale˝nych lub te-
rytoriach stowarzyszonych Zjed-
noczonego Królestwa Wielkiej
Brytanii i Irlandii Pó∏nocnej oraz
Królestwa Niderlandów, z który-
mi Rzeczpospolita Polska zawar-
∏a umowy w sprawie opodatko-
wania przychodów (dochodów)
z oszcz´dnoÊci osób fizycznych.

§ 2. W zaÊwiadczeniu, o którym mowa
w § 1, podaje si´ równie˝ zg∏oszo-
ne organowi podatkowemu przez
wnioskodawc´:

1) imi´ i nazwisko albo nazw´ oraz
adres podmiotu, który wyp∏aca
lub stawia do dyspozycji przy-
chody (dochody),

2) numer rachunku wnioskodaw-
cy, a w przypadku jego braku —
tytu∏ prawny, z którego wynika
wierzytelnoÊç stanowiàca pod-
staw´ wyp∏aty lub postawienia

do dyspozycji przychodów (do-
chodów).

Art. 306n. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, wzory zaÊwiadczeƒ, o których
mowa w art. 306l i art. 306m § 1,
uwzgl´dniajàc zakres danych wykazy-
wanych w zaÊwiadczeniach oraz dane
identyfikujàce wnioskodawc´ i organ
wydajàcy zaÊwiadczenie.”.

Art. 7. W ustawie z dnia 10 wrzeÊnia 1999 r. — Ko-
deks karny skarbowy (Dz. U. Nr 83, poz. 930, z póên.
zm.8)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 53 po § 30a dodaje si´ § 30b w brzmieniu:

„§ 30b. U˝yte w rozdziale 6 kodeksu okreÊlenie
„poÊredni odbiorca” ma znaczenie nada-
ne w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o po-
datku dochodowym od osób fizycznych
(Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22,
poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816,
Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228
i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27,
Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73,
poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961,
Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106,
poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125,
poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509,
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 i Nr 93,
poz. 894).”;

2) w art. 80 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. P∏atnik, podmiot, o którym mowa w art. 41
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku do-
chodowym od osób fizycznych, niepe∏niàcy
funkcji p∏atnika lub poÊredni odbiorca, który
wbrew obowiàzkowi nie sk∏ada w terminie
podatnikowi lub w∏aÊciwemu organowi wy-
maganej informacji podatkowej lub informa-
cji, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lub
art. 42c ust. 1 powo∏anej ustawy, podlega ka-
rze grzywny do 180 stawek dziennych.”.

Dziennik Ustaw Nr 93 — 6221 — Poz. 894

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

z 2000 r. Nr 60, poz. 703 i Nr 62, poz. 717, z 2001 r. Nr 11,
poz. 82 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74,
poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 141, poz. 1178 i Nr 213,
poz. 1803, z 2003 r. Nr 84, poz. 774, Nr 137, poz. 1302
i Nr 162, poz. 1569 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257 i Nr 68,
poz. 623.



Art. 8. 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 art. 12 ust. 3d usta-
wy wymienionej w art. 2, w brzmieniu obowiàzujàcym
do dnia 31 grudnia 2004 r.

Art. 9. Ustawa ma zastosowanie do dochodów
uzyskanych od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy,
z wyjàtkiem przepisów art. 21 ust. 1 pkt 20 i 23a usta-
wy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniej-
szà ustawà, które majà zastosowanie do dochodów
uzyskanych od dnia 1 stycznia 2004 r.

Art. 10. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem przystà-
pienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej,
z wyjàtkiem:

1) art. 27 ust. 9b i 9c, art. 42 ust. 7, art. 42c i art. 42d
ustawy wymienionej w art. 1, art. 2 pkt 2 lit. a,
art. 4 pkt 2 oraz art. 6 i art. 7, które wchodzà w ˝y-
cie z dniem 1 stycznia 2005 r.;

2) art. 2 pkt 4 i 5, który wchodzi w ˝ycie z dniem
1 maja 2012 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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