
Dziennik Ustaw Nr 51 — 4466 — Poz. 306

 

306

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie upoważnienia innych organów administracji rządowej do wykonywania niektórych zadań 
organów celnych

Na podstawie art. 13b ust. 1 ustawy z dnia 19 mar-

ca 2004 r. — Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, 

z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Upoważnia się terenowe organy Straży Gra-

nicznej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 

z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej 

(Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z późn. zm.3)), zwa-

ne dalej „terenowymi organami Straży Granicznej”, 

do wykonywania następujących zadań organów cel-

nych:

1) kontroli stanu towarów;

2) przeszukiwania osób;

3)  kontroli wymaganych dokumentów i ich auten-

tyczności;

4)  zatrzymywania i kontroli środków transportu;

5)  kontroli bagaży i innych towarów przewożonych 

przez osoby fizyczne;

6)  przyjmowania zgłoszeń celnych, dokonywanych 

w formie ustnej albo w formie innej niż ustna lub 

pisemna, o objęcie procedurą wywozu lub proce-

durą dopuszczenia do obrotu towarów, o których 

mowa:

a)  w art. 188 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 

z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego 

Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 302 

z 19.10.1992, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Pol-

skie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 4, str. 307, 

z późn. zm.),

b)  w tytule II rozdziale X rozporządzenia Rady (WE) 

nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustana-

wiającego wspólnotowy system zwolnień cel-

nych (Dz. Urz. WE L 324 z 10.12.2009, str. 23);

7)  zwalniania towarów w przypadku przyjęcia zgło-
szeń celnych, o których mowa w pkt 6.

§ 2. Zadania, o których mowa w § 1, terenowe or-
gany Straży Granicznej wykonują przy wprowadzaniu 
towarów na obszar celny Wspólnoty Europejskiej 
i wyprowadzaniu towarów poza obszar celny Wspól-
noty Europejskiej:

1)  w morskich przejściach granicznych, portach ryba-
ckich oraz przystaniach rybackich, w związku z pły-
waniem sportowym i rybołówstwem morskim;

2)  przy przekraczaniu przez osoby granicy państwo-
wej między Rzecząpospolitą Polską a Federacją 
Rosyjską, Republiką Białorusi i Ukrainą poza przej-
ściami granicznymi, w związku z wykonywaniem 
przez nie na granicy prac przy urządzeniach tech-
nicznych, a zwłaszcza komunikacyjnych, jak rów-
nież prac przy mostach, budowlach wodnych, re-
gulacji rzek oraz przy pracach pomiarowych lub 
konserwatorskich;

3)  przy przekraczaniu przez funkcjonariuszy Straży 
Granicznej granicy państwowej między Rzeczą- 
pospolitą Polską a Federacją Rosyjską, Republiką 
Białorusi i Ukrainą w czasie pełnienia przez nich 
służby i w związku z tą służbą.

§ 3. Morskie przejścia graniczne, porty rybackie 
oraz przystanie rybackie, o których mowa w § 2 pkt 1, 
określa załącznik do rozporządzenia.

§ 4. W przypadkach innych niż określone w § 1 i 2 
terenowe organy Straży Granicznej informują przekra-
czającego granicę o właściwości miejscowej i rzeczo-
wej organów celnych.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
1 kwietnia 2010 r.4)

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

4)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze-
niem Ministra Finansów z dnia 28 kwietnia 2004 r. w spra-
wie upoważnienia innych organów administracji państwo-
wej do wykonywania niektórych zadań organów celnych 
(Dz. U. Nr 101, poz. 1032 oraz z 2008 r. Nr 13, poz. 82), któ-
re traci moc na podstawie art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, 
poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540) z dniem wejścia w życie  
niniejszego rozporządzenia.

1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej 
— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-
rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 
2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mini-
stra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2008 r. Nr 209, poz. 1320 
i Nr 215, poz. 1355 oraz z 2009 r. Nr 168, poz. 1323.

3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, 
poz. 1218, z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82, poz. 558, 
z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 195, poz. 1199, Nr 216, 
poz. 1367 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120, 
Nr 85, poz. 716, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241, Nr 168, 
poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540.
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Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 31 marca 2010 r. (poz. 306) 

MORSKIE PRZEJŚCIA GRANICZNE, PORTY RYBACKIE ORAZ PRZYSTANIE RYBACKIE, 
W KTÓRYCH TERENOWE ORGANY STRAŻY GRANICZNEJ WYKONUJĄ NIEKTÓRE ZADANIA ORGANÓW 

CELNYCH

  I. Morskie przejścia graniczne w miejscowościach:

1) Dziwnów

2) Gdańsk-Górki Zachodnie

3) Hel

4) Jastarnia

5) Łeba

6) Mrzeżyno

 II. Porty rybackie w miejscowościach:

1) Dźwirzyno

2) Nowa Karczma

3) Rowy

III. Przystanie rybackie w miejscowościach:

1) Brzeźno

2) Chałupy

3) Chłapowo

4) Chłopy

5) Dąbki

6) Dębek

7) Grzybowo

8) Jantar

9) Jarosławiec

10) Jastrzębia Góra

11) Jelitkowo

12) Karwia

13) Kąty Rybackie

14) Krynica Morska

15) Kuźnica

16) Międzyzdroje

17) Mikoszewo

18) Niechorze

19) Oksywie

20) Orłowo

21) Ostrowo

22) Sopot

23) Stegna

24) Sztutowo

25) Unieście

26) Ustronie Morskie

27) Witowo
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1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze usta-
wy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów norma-
tywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 17, poz. 95) ogłasza się w załączniku do 
niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy 
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 
osób fizycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 350), z uwzględnie-
niem zmian wprowadzonych:

1)  ustawą z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skar-
bowej (Dz. U. Nr 100, poz. 442),

2)  ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku docho-
dowym od osób prawnych oraz o zmianie niektó-
rych ustaw regulujących zasady opodatkowania 
(Dz. U. Nr 21, poz. 86),

3)  ustawą z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych 
i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341),

4)  ustawą z dnia 30 października 1992 r. o ochronie 
topografii układów scalonych (Dz. U. Nr 100, 
poz. 498),

5)  ustawą z dnia 6 marca 1993 r. o zmianie niektórych 
ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 28, poz. 127),

6)  ustawą z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych 
funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji 
(Dz. U. Nr 44, poz. 202)

— ujętych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 
26 lipca 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (Dz. U. Nr 90, poz. 416),

7)  ustawą z dnia 16 grudnia 1993 r. o zmianie niektó-
rych ustaw regulujących zasady opodatkowania 
i niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 134, poz. 646)

8)  ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym fun-
duszu świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 43, 
poz. 163),

9)  ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o zmianie ustawy — 
Prawo spółdzielcze oraz o zmianie niektórych 
innych ustaw (Dz. U. Nr 90, poz. 419 oraz z 1995 r. 
Nr 5, poz. 25),

10)  ustawą z dnia 29 września 1994 r. o zmianie usta-
wy — Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych 
ustaw (Dz. U. Nr 113, poz. 547),

11)  ustawą z dnia 21 października 1994 r. o podatku 
od sprzedaży akcji w publicznym obrocie (Dz. U. 
Nr 123, poz. 602),

12)  obwieszczeniem Prezesa Trybunału Konstytucyj-
nego z dnia 19 listopada 1994 r. o utracie mocy 
obowiązującej art. 6 ust. 6 ustawy o podatku do-
chodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 126, 
poz. 626),

13)  ustawą z dnia 2 grudnia 1994 r. o zmianie niektó-
rych ustaw regulujących zasady opodatkowania 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 5, 
poz. 25),

14)  ustawą z dnia 26 października 1995 r. o niektórych 
formach popierania budownictwa mieszkaniowe-
go oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 133, 
poz. 654),

15)  ustawą z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycz-
nej (Dz. U. Nr 25, poz. 113),

16)  ustawą z dnia 31 maja 1996 r. o świadczeniu pie-
niężnym przysługującym osobom deportowanym 
do pracy przymusowej oraz osadzonym w obo-
zach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycz-
nych Republik Radzieckich (Dz. U. Nr 87, 
poz. 395),

17)  ustawą z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie usta-
wy o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(Dz. U. Nr 137, poz. 638 oraz z 1998 r. Nr 74, 
poz. 471),

18)  ustawą z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie usta-
wy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych 
oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 147, 
poz. 686),

19)  ustawą z dnia 20 grudnia 1996 r. o zasadach reali-
zacji przedpłat na samochody osobowe (Dz. U. 
Nr 156, poz. 776),

20)  ustawą z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym 
ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, 
poz. 153),

21)  ustawą z dnia 6 marca 1997 r. o zrekompensowa-
niu okresowego niepodwyższania płac w sferze 
budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub 
dodatków do emerytur i rent (Dz. U. Nr 30, 
poz. 164),

22)  ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. o Inspekcji Celnej 
(Dz. U. Nr 71, poz. 449),

23)  ustawą z dnia 5 czerwca 1997 r. o kasach oszczęd-
nościowo-budowlanych i wspieraniu przez pań-
stwo oszczędzania na cele mieszkaniowe (Dz. U. 
Nr 85, poz. 538),

24)  ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach 
(Dz. U. Nr 96, poz. 592),

25)  ustawą z dnia 20 sierpnia 1997 r. — Przepisy wpro-
wadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądo-
wym (Dz. U. Nr 121, poz. 770),

26)  ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776),
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OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 25 marca 2010 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
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27)  ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja 
podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926),

28)  ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o pracowniczych 
programach emerytalnych (Dz. U. Nr 139, 
poz. 932),

29)  ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach in-
westycyjnych (Dz. U. Nr 139, poz. 933),

30)  ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji 
i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. 
Nr 139, poz. 934),

31)  ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach admi-
nistracji rządowej (Dz. U. Nr 141, poz. 943 oraz 
z 1998 r. Nr 162, poz. 1122),

32)  ustawą z dnia 4 września 1997 r. o funduszach 
przemysłowych i ich prywatyzacji w związku z re-
formą systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 
Nr 141, poz. 945),

33)  ustawą z dnia 8 maja 1998 r. o zmianie ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(Dz. U. Nr 66, poz. 430),

34)  ustawą z dnia 8 maja 1998 r. o zmianie ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 
o zmianie ustawy zmieniającej ustawę o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 74, 
poz. 471),

35)  ustawą z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kre-
dytach studenckich (Dz. U. Nr 108, poz. 685),

36)  ustawą z dnia 18 lipca 1998 r. o zmianie ustawy 
o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz 
o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 117, 
poz. 756),

37)  ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie 
ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887),

38)  ustawą z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowa-
nym podatku dochodowym od niektórych przy-
chodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. 
Nr 144, poz. 930),

39)  ustawą z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu 
przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. 
Nr 162, poz. 1121),

40)  ustawą z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organi-
zacji Turystycznej (Dz. U. Nr 62, poz. 689),

41)  ustawą z dnia 23 lipca 1999 r. o zmianie ustawy 
o zrekompensowaniu okresowego niepodwyższa-
nia płac w sferze budżetowej oraz utraty niektó-
rych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent 
(Dz. U. Nr 72, poz. 801),

42)  ustawą z dnia 10 września 1999 r. o zmianie usta-
wy o dodatku i uprawnieniach przysługujących 
żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymu-
sowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamie-
niołomach i zakładach wydobywania rud uranu 
(Dz. U. Nr 80, poz. 902)

— ujętych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 
31 stycznia 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych (Dz. U. Nr 14, poz. 176),

43)  ustawą z dnia 29 czerwca 2000 r. o uchyleniu usta-
wy o funduszach przemysłowych i ich prywatyza-
cji w związku z reformą systemu ubezpieczeń spo-
łecznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 
Nr 60, poz. 703),

44)  ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 104, 
poz. 1104),

45)  ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o zmianie usta-
wy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz 
o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 117, 
poz. 1228),

46)  ustawą z dnia 11 stycznia 2001 r. o zmianie ustawy 
o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz. U. Nr 8, poz. 64),

47)  ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu 
gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. Nr 73, 
poz. 764),

48)  ustawą z dnia 20 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy 
o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przy-
sługujących żołnierzom zastępczej służby wojsko-
wej przymusowo zatrudnianym w kopalniach wę-
gla, kamieniołomach i zakładach wydobywania 
rud uranu oraz ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych i ustawy o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 
Nr 89, poz. 968),

49)  ustawą z dnia 25 lipca 2001 r. o krajowym syste-
mie ewidencji gospodarstw rolnych i zwierząt 
gospodarskich oraz o zmianie niektórych ustaw 
(Dz. U. Nr 125, poz. 1363),

50)  ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy — 
Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 110, 
poz. 1190),

51)  ustawą z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy 
o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. Nr 102, poz. 1117),

52)  ustawą z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustaw: 
o podatku dochodowym od osób fizycznych, o po-
datku dochodowym od osób prawnych oraz o po-
datku od towarów i usług oraz o podatku akcyzo-
wym (Dz. U. Nr 106, poz. 1150),

53)  ustawą z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 
Nr 125, poz. 1370),

54)  ustawą z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie usta-
wy o podatku dochodowym od osób fizycznych 
oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodo-
wym od niektórych przychodów osiąganych przez 
osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509),

55)  wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 
27 lutego 2002 r. sygn. akt K. 47/2001 (Dz. U. Nr 19, 
poz. 199),

56)  ustawą z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w orga-
nizacji i funkcjonowaniu centralnych organów ad-
ministracji rządowej i jednostek im podporządko-
wanych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 
Nr 25, poz. 253, Nr 200, poz. 1689 i Nr 230, 
poz. 1923),
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57)  ustawą z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpie-
czeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu 
(Dz. U. Nr 74, poz. 676),

58)  ustawą z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy — 
Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych 
ustaw (Dz. U. Nr 135, poz. 1146),

59)  ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 141, 
poz. 1182 i Nr 200, poz. 1679),

60)  ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o zmianie ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych, usta-
wy o podatku dochodowym od osób prawnych 
oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodo-
wym od niektórych przychodów osiąganych przez 
osoby fizyczne (Dz. U. Nr 169, poz. 1384),

61)  ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimal-
nym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, 
poz. 1679),

62)  ustawą z dnia 11 października 2002 r. o zmianie 
ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych 
i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o kombatan-
tach oraz niektórych osobach będących ofiarami 
represji wojennych i okresu powojennego, ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 
ustawy o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych 
i wychowawczych (Dz. U. Nr 181, poz. 1515),

63)  ustawą z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2003 r. Nr 7, 
poz. 79),

64)  ustawą z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych za-
sadach rozwiązywania z pracownikami stosunków 
pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 
(Dz. U. Nr 90, poz. 844),

65)  ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. — Przepisy wpro-
wadzające ustawę o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 874),

66)  ustawą z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu 
socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143),

67)  ustawą z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej 
(Dz. U. Nr 135, poz. 1268),

68)  ustawą z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wo-
jewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie 
niektórych ustaw regulujących zadania i kompe-
tencje organów oraz organizację jednostek organi-
zacyjnych podległych ministrowi właściwemu do 
spraw finansów publicznych (Dz. U. Nr 137, 
poz. 1302),

69)  ustawą z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu 
pracowników tymczasowych (Dz. U. Nr 166, 
poz. 1608),

70)  ustawą z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie usta-
wy o podatku dochodowym od osób fizycznych 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, 
poz. 1956 oraz z 2004 r. Nr 263, poz. 2619),

71)  ustawą z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcy-
zowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257),

72)  ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towa-
rów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535),

73)  ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy 
o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
Nr 116, poz. 1203, Nr 151, poz. 1596 i Nr 254, 
poz. 2533),

74)  ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych, usta-
wy o podatku dochodowym od osób prawnych 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 93, 
poz. 894, Nr 254, poz. 2533 i Nr 263, poz. 2619),

75)  ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji za-
trudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, 
poz. 1001),

76)  ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidual-
nych kontach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, 
poz. 1205),

77)  ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych 
programach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, 
poz. 1207),

78)  ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu 
w sprawach dotyczących pomocy publicznej 
(Dz. U. Nr 123, poz. 1291),

79)  ustawą z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy 
— Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. Nr 162, poz. 1691),

80)  ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków pub-
licznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135),

81)  ustawą z dnia 18 listopada 2004 r. o zmianie usta-
wy o podatku dochodowym od osób fizycznych 
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 
Nr 263, poz. 2619 oraz  z 2005 r. Nr 30, poz. 262),

82)  ustawą z dnia 16 grudnia 2004 r. o rekompensacie 
przysługującej w związku z odstąpieniem w roku 
2002 od waloryzacji dodatku kombatanckiego 
(Dz. U. Nr 281, poz. 2779),

83)  ustawą z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy 
o systemie oświaty oraz ustawy o podatku docho-
dowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 281, 
poz. 2781),

84)  ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu 
pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, 
poz. 202),

85)  ustawą z dnia 15 kwietnia 2005 r. o rekompensacie 
przysługującej w związku z odstąpieniem w roku 
2002 od waloryzacji świadczeń pieniężnych przy-
sługujących żołnierzom zastępczej służby wojsko-
wej przymusowo zatrudnianym w kopalniach wę-
gla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i bata-
lionach budowlanych oraz osobom deportowa-
nym do pracy przymusowej oraz osadzonym 
w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjali-
stycznych Republik Radzieckich (Dz. U. Nr 85, 
poz. 725),
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 86)  ustawą z dnia 20 maja 2005 r. o dodatku pienięż-
nym dla niektórych emerytów, rencistów i osób 
pobierających świadczenie przedemerytalne albo 
zasiłek przedemerytalny (Dz. U. Nr 102, poz. 852 
oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 219),

 87)  ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie usta-
wy — Ordynacja podatkowa oraz o zmianie nie-
których innych ustaw (Dz. U. Nr 143, poz. 1199),

 88)  ustawą z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy 
o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emery-
talnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
Nr 143, poz. 1202),

 89)  ustawą z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do 
rekompensaty z tytułu pozostawienia nierucho-
mości poza obecnymi granicami Rzeczypospoli-
tej Polskiej (Dz. U. Nr 169, poz. 1418),

 90)  ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolni-
ctwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 oraz 
z 2006 r. Nr 46, poz. 328),

 91)  ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pra-
cy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 
Nr 164, poz. 1366),

 92)  ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie pub-
liczno-prywatnym (Dz. U. Nr 169, poz. 1420),

 93)  ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifiko-
wanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298),

 94)  ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych for-
mach wspierania działalności innowacyjnej 
(Dz. U. Nr 179, poz. 1484),

 95)  ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, 
poz. 1495),

 96)  ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instru-
mentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538),

 97)  ustawą z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie oso-
bom fizycznym niektórych wydatków związanych 
z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, 
poz. 1468),

 98)  ustawą z dnia 26 stycznia 2006 r. o zmianie usta-
wy — Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(Dz. U. Nr 46, poz. 328),

 99)  ustawą z dnia 12 maja 2006 r. o zmianie ustawy 
o niektórych formach wspierania działalności in-
nowacyjnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
Nr 107, poz. 723),

100)  ustawą z dnia 9 czerwca 2006 r. — Przepisy wpro-
wadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Woj-
skowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego 
oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby 
Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywia-
du Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 711),

101)  wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 
20 lipca 2006 r. sygn. akt K 40/05 (Dz. U. Nr 136, 
poz. 970),

102)  ustawą z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad ryn-
kiem finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119),

103)  ustawą z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tona-
żowym (Dz. U. Nr 183, poz. 1353),

104)  ustawą z dnia 8 września 2006 r. o finansowym 
wsparciu rodzin w nabywaniu własnego miesz-
kania (Dz. U. Nr 183, poz. 1354),

105)  ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie usta-
wy o podatku dochodowym od osób fizycznych 
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 
Nr 217, poz. 1588),

106)  ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu 
pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cy-
wilnym niewidomym ofiarom działań wojennych 
(Dz. U. Nr 249, poz. 1824),

107)  ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy 
o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, 
rencistów i osób pobierających świadczenie 
przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 35, 
poz. 219),

108)  ustawą z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy 
o kombatantach oraz niektórych osobach będą-
cych ofiarami represji wojennych i okresu powo-
jennego oraz ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych (Dz. U. Nr 99, poz. 658),

109)  ustawą z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie usta-
wy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz 
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 115, 
poz. 791),

110)  ustawą z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie usta-
wy o zatrudnieniu socjalnym oraz o zmianie nie-
których innych ustaw (Dz. U. Nr 115, poz. 793),

111)  ustawą z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie usta-
wy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw 
(Dz. U. Nr 176, poz. 1243),

112)  ustawą z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie usta-
wy — Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. Nr 181, poz. 1288),

113)  ustawą z dnia 7 września 2007 r. o zasadach na-
bywania od Skarbu Państwa akcji w procesie 
konsolidacji spółek sektora elektroenergetyczne-
go (Dz. U. Nr 191, poz. 1367),

114)  ustawą z dnia 25 kwietnia 2008 r. o zmianie usta-
wy o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(Dz. U. Nr 97, poz. 623),

115)  ustawą z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy 
o swobodzie działalności gospodarczej oraz 
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 141, 
poz. 888)

116)  ustawą z dnia 25 lipca 2008 r. o szczególnych roz-
wiązaniach dla podatników uzyskujących niektó-
re przychody poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. Nr 143, poz. 894),
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117)  ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie usta-
wy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
ustawy o podatku dochodowym od osób praw-
nych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, 
poz. 1316 oraz z 2009 r. Nr 201, poz. 1542),

118)  ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie 
ustawy — Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz nie-
których innych ustaw (Dz. U. Nr 220, poz. 1431),

119)  ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie 
ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 220, 
poz. 1432),

120)  ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu 
termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, 
poz. 1459),

121)  ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach 
kapitałowych (Dz. U. Nr 228, poz. 1507),

122)  ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzo-
wym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11),

123)  ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie usta-
wy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33),

124)  ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie 
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, 
poz. 100),

125)  ustawą z dnia 5 marca 2009 r. o zmianie ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 
ustawy o podatku dochodowym od osób praw-
nych (Dz. U. Nr 69, poz. 587),

126)  ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach 
i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666),

127)  ustawą z dnia 7 maja 2009 r. o zadośćuczynieniu 
rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień wolnościo-
wych w latach 1956—1989 (Dz. U. Nr 91, 
poz. 741),

128)  ustawą z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich 
świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. Nr 97, 
poz. 800),

129)  ustawą z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy pań-
stwa w spłacie niektórych kredytów mieszkanio-
wych udzielonych osobom, które utraciły pracę 
(Dz. U. Nr 115, poz. 964),

130)  ustawą z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skut-
ków kryzysu ekonomicznego dla pracowników 
i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 125, poz. 1035),

131)  ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(Dz. U. Nr 125, poz. 1037),

132)  ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absol-
wenckich (Dz. U. Nr 127, poz. 1052),

133)  ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. — Przepisy 
wprowadzające ustawę o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 157, poz. 1241),

134)  ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie usta-
wy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczy-
pospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. Nr 161, poz. 1278),

135)  ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej 
(Dz. U. Nr 168, poz. 1323),

136)  ustawą z dnia 23 października 2009 r. o zmianie 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku 
dochodowym od niektórych przychodów osią-
ganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 201, 
poz. 1541),

137)  ustawą z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazar-
dowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540),

138)  ustawą z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie usta-
wy o działalności pożytku publicznego i o wolon-
tariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
Nr 28, poz. 146)

oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych 
przed dniem 26 lutego 2010 r.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszcze-
nia jednolity tekst ustawy nie obejmuje:

1)  art. 46—51 i art. 55 i 56 ustawy z dnia 26 lipca 
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych (Dz. U. Nr 80, poz. 350), które stanowią:

„Art. 46.  W ustawie z dnia 16 grudnia 1972 r. o po-
datku dochodowym (Dz. U. z 1989 r. 
Nr 27, poz. 147 i Nr 74, poz. 443 oraz 
z 1991 r. Nr 9, poz. 30, Nr 35, poz. 155 
i Nr 60, poz. 253) w art. 9 w ust. 1 pkt 22 
otrzymuje brzmienie:

„22)  przychody podatników zatrudniają-
cych osoby niepełnosprawne w za-
kresie i na zasadach określonych 
w odrębnej ustawie o zatrudnianiu 
i rehabilitacji zawodowej osób nie-
pełnosprawnych,”.

Art. 47.  W ustawie z dnia 26 lutego 1982 r. o opo-
datkowaniu jednostek gospodarki uspo-
łecznionej (Dz. U. z 1987 r. Nr 12, poz. 77, 
z 1989 r. Nr 3, poz. 12, Nr 35, poz. 192 
i Nr 74, poz. 443, z 1990 r. Nr 21, poz. 126 
oraz z 1991 r. Nr 9, poz. 30) wprowadza 
się następujące zmiany:

1) skreśla się art. 23,

2) w art. 26 skreśla się pkt 6.

Art. 48.  W ustawie z dnia 14 grudnia 1982 r. o za-
opatrzeniu emerytalnym pracowników 
i ich rodzin (Dz. U. Nr 40, poz. 267, 
z 1984 r. Nr 52, poz. 268 i 270, z 1986 r. 
Nr 1, poz. 1, z 1989 r.Nr 35, poz. 190 i 192, 
z 1990 r. Nr 10, poz. 58 i 61, Nr 36, 
poz. 206, Nr 66, poz. 390 i Nr 87, poz. 506 
oraz z 1991 r. Nr 7, poz. 24) w art. 107 
wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 1 po wyrazach „Organ rentowy” 
dodaje się wyrazy „— po odliczeniu 
należnego podatku dochodowego —”,
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2)  w ust. 3 po wyrazach „Świadczenia ali-
mentacyjne” dodaje się wyrazy „— po 
odliczeniu należnego podatku docho-
dowego —”.

Art. 49.  W ustawie z dnia 24 października 1986 r. 
o zakładowych funduszach socjalnym 
i mieszkaniowym w jednostkach gospo-
darki uspołecznionej (Dz. U. z 1990 r. 
Nr 58, poz. 343) w art. 4 i w art. 7 dodaje 
się ust. 2a w brzmieniu:

„2a.  W 1992 r. podstawę odpisów, o któ-
rych mowa w ust. 2, zwiększa się 
o 20 %.”

Art. 50.  W ustawie z dnia 31 stycznia 1989 r. o po-
datku dochodowym od osób prawnych 
(Dz. U. z 1991 r. Nr 49, poz. 216) w art. 9 
w ust. 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11)  dochody podatników zatrudniają-
cych osoby niepełnosprawne w za-
kresie i na zasadach określonych 
w odrębnej ustawie o zatrudnianiu 
i rehabilitacji zawodowej osób nie-
pełnosprawnych,”.

Art. 51.  W ustawie z dnia 9 maja 1991 r. o zatrud-
nianiu i rehabilitacji zawodowej osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 46, 
poz. 201) wprowadza się następujące 
zmiany:

1) art. 7 otrzymuje brzmienie:

„Art. 7.  Wpłaty, o których mowa 
w art. 4 ust. 1 i art. 6 ust. 2, nie 
stanowią kosztu uzyskania 
przychodów w rozumieniu 
przepisów o podatku docho-
dowym.”;

2) w art. 8:

a)  w ust. 1 wyrazy „art. 4 i art. 6 ust. 2” 
zastępuje się wyrazami „art. 4, art. 6 
ust. 2, art. 17 ust. 3 i art. 20 ust. 3 
pkt 1”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.  Zakłady pracy dokonują wpłat, 
o których mowa w art. 4 ust. 1, 
art. 6 ust. 2, art. 17 ust. 1 
i w art. 20 ust. 3, w terminie do 
dnia 20 następnego miesiąca po 
miesiącu, w którym zaistniały 
okoliczności powodujące po-
wstanie obowiązku wpłat, skła-
dając równocześnie Zarządowi 
Państwowego Funduszu Reha-
bilitacji Osób Niepełnospraw-
nych deklarację według ustalo-
nego wzoru.”,

c) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3.  Od decyzji Prezesa Zarządu Pań-
stwowego Funduszu Rehabilita-
cji Osób Niepełnosprawnych 
dotyczących wpłat, o których 
mowa w art. 4 ust. 1, art. 6 ust. 2, 
art. 17 ust. 3 i art. 20 ust. 3 pkt 1, 
zakładom pracy przysługuje od-
wołanie do Ministra Pracy i Poli-
tyki Socjalnej.”;

3)  w art. 17 w ust. 1 wyrazy „w podatku 
dochodowym, podatku od płac lub od 
wynagrodzeń” zastępuje się wyrazami 
„w podatku dochodowym i w podatku 
od płac”;

4)  w art. 20 dotychczasowy ust. 4 ozna-
cza się jako ust. 5 i dodaje nowy ust. 4 
w brzmieniu:

„4.  Termin przekazania środków, o któ-
rych mowa w ust. 3 oraz w art. 17 
ust. 3, ustala się na 20 dzień każ-
dego miesiąca następującego po 
miesiącu, za który przysługują 
zwolnienia podatkowe.”;

5) w art. 22 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.  Minister Pracy i Polityki Socjalnej 
w porozumieniu z Ministrami 
Finansów oraz Zdrowia i Opieki 
Społecznej, w drodze rozporządze-
nia, określa zasady wykorzystywa-
nia środków funduszu rehabilitacji 
oraz tryb ustalania zakładowego 
regulaminu wykorzystywania tych 
środków.”;

„Art. 55. 1.  Zakłady pracy podwyższą pracowni-
kom wynagrodzenie należne za styczeń 
1992 r., przeliczając je w taki sposób, 
aby po potrąceniu podatku dochodo-
wego od tego wynagrodzenia nie było 
ono niższe niż wynagrodzenie za ten 
miesiąc przed przeliczeniem, z zastrze-
żeniem ust. 2—5. W wypadku gdy wy-
nagrodzenie należne za styczeń 1992 r. 
zostanie wypłacone przed dniem 
1 stycznia tego roku, zakład pracy pod-
wyższa wynagrodzenie należne za luty 
1992 r.

2.  Za wynagrodzenie, o którym mowa 
w ust. 1, uważa się należne ze stosun-
ku służbowego, stosunku pracy, spół-
dzielczego stosunku pracy oraz z tytułu 
umowy o pracę nakładczą wszelkiego 
rodzaju wypłaty pieniężne oraz war-
tość pieniężną świadczeń w naturze 
bądź ich ekwiwalenty, wynikające 
z obowiązujących w zakładzie pracy 
przepisów o wynagradzaniu.

3.  Wynagrodzenie pracownika po przeli-
czeniu, o którym mowa w ust. 1, nie 
może być wyższe niż 125 % wynagro-
dzenia przed przeliczeniem.

4.  Składniki wynagrodzenia wypłacane 
za okresy dłuższe niż jeden miesiąc, 
przysługujące pracownikowi po dniu 
31 grudnia 1991 r., z wyjątkiem wymie-
nionych w ust. 5, w wysokości wynika-
jącej z ostatniej ich wypłaty i obliczo-
nej na okres 1 miesiąca, dodaje się 
do wynagrodzenia, o którym mowa 
w ust. 1, przed jego przeliczeniem.

5.  Przy przeliczaniu wynagrodzeń, o któ-
rych mowa w ust. 1, nie uwzględnia 
się:
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1)  odpraw emerytalno-rentowych, na-
gród jubileuszowych oraz innych 
jednorazowych wypłat wynagro-
dzeń i świadczeń związanych z pra-
cą,

2) nagród,

3)  wynagrodzeń zwolnionych od po-
datku dochodowego,

4)  składników wynagrodzeń, których 
wysokość ustalana jest w relacji do 
najniższego wynagrodzenia ustalo-
nego z uwzględnieniem podatku do-
chodowego,

5)  wynagrodzenia otrzymywanego 
przez pracownika w innym zakładzie 
pracy oraz dochodów z innych tytu-
łów.

6.  Organy rentowe podwyższą należne 
od dnia 1 stycznia 1992 r. krajowe 
emerytury i renty przeliczając je w taki 
sposób, aby po potrąceniu podatku 
dochodowego od tych emerytur i rent 
emerytury i renty nie były niższe niż 
przed przeliczeniem, a także wskaźniki 
wysokości świadczeń oraz wysokości 
wynagrodzenia nie uległy obniżeniu. 
Przepis ust. 3 stosuje się odpowied-
nio.

7. (skreślony).a)

8.  Ilekroć w przepisach o ubezpieczeniu 
społecznym jest mowa o wynagrodze-
niu, uposażeniu, przychodzie, docho-
dzie, podstawie wymiaru składek, 
przeciętnym wynagrodzeniu, przewi-
dywanym przeciętnym wynagrodzeniu 
— należy przez to rozumieć po dniu 
31 grudnia 1991 r. kwoty uwzględnia-
jące podatek dochodowy, z zastrzeże-
niem ust. 9 i 10.

9.  Wskaźnik pierwszej w 1992 r. walory-
zacji emerytur i rent ustala się dzieląc 
kwotę przewidywanego na dany kwar-
tał przeciętnego wynagrodzenia bez 
uwzględnienia zwiększeń wynagrodze-
nia z tytułu wprowadzenia podatku do-
chodowego przez kwotę przewidywa-
nego przeciętnego wynagrodzenia sta-
nowiącego podstawę ostatnio prze-
prowadzonej waloryzacji. Kwotę prze-
widywanego przeciętnego wynagro-
dzenia bez uwzględnienia zwiększeń 
wynagrodzenia z tytułu wprowadzenia 
podatku dochodowego ogłosi Prezes 
Głównego Urzędu Statystycznego 
w trybie określonym w odrębnej usta-
wie o zaopatrzeniu emerytalnym pra-
cowników i ich rodzin.

10.  Przy ustalaniu wysokości świadczeń, 
o które wniosek zgłoszono w okresie 
kwartału, w którym wskaźnik walory-
zacji ustala się w myśl ust. 9, podsta-
wę wymiaru tych świadczeń oblicza 
się mnożąc kwotę przewidywanego 
przeciętnego wynagrodzenia w kwar-
tale, w którym przeprowadzono po-
przednią waloryzację, przez wskaźnik 
wysokości wynagrodzenia.

11.  Przy ustalaniu wysokości świadczeń, 
o które wniosek zgłoszono poczynając 
od kwartału następnego po kwartale, 
w którym wskaźnik waloryzacji ustalo-
no w myśl ust. 9, podstawę wymiaru 
tych świadczeń oblicza się mnożąc 
kwotę przewidywanego przeciętnego 
wynagrodzenia w poprzednim kwarta-
le w rozumieniu ust. 8 przez wskaźnik 
wysokości wynagrodzenia.

12.  Minister Pracy i Polityki Socjalnej 
w porozumieniu z Ministrem Finan-
sów określi sposób przeliczenia wyna-
grodzeń, o których mowa w ust. 1—5, 
oraz emerytur i rent, o których mowa 
w ust. 6, i zasiłków z ubezpieczenia 
społecznego.

Art. 56. 1.  W związku z wprowadzeniem podatku 
dochodowego wysokość zasiłków (do-
datków), które były określone od kwo-
ty najniższej emerytury lub przeciętne-
go wynagrodzenia, ulega ponownemu 
określeniu. Nowa wysokość tych 
świadczeń nie może być niższa od kwot 
tych zasiłków (dodatków) przysługują-
cych w dniu 31 grudnia 1991 r.

2.  Rada Ministrów, w drodze rozporzą-
dzenia, określi wysokość zasiłków (do-
datków) o których mowa w ust. 1, w re-
lacji do przeciętnego wynagrodzenia 
obejmującego podatek dochodowy.”;

2)  art. 59 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli 
skarbowej (Dz. U. Nr 100, poz. 442), który stanowi:

„Art. 59.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 
3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjąt-
kiem art. 8 ust. 2 i 3, art. 9 ust. 3, art. 10, 
art. 40 i art. 57 ust. 1, które wchodzą w ży-
cie z dniem ogłoszenia.”;

3)  art. 41 i 42 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podat-
ku dochodowym od osób prawnych oraz o zmia-
nie niektórych ustaw regulujących zasady opodat-
kowania (Dz. U. Nr 21, poz. 86), które stanowią:

„Art. 41.  Minister Finansów ogłosi w Dzienniku 
Ustaw jednolite teksty ustaw, o których 
mowa w art. 30, 32 i 35, z uwzględnieniem 
zmian wynikających z przepisów ogłoszo-
nych przed dniem wydania jednolitego 
tekstu i z zastosowaniem ciągłej numera-
cji artykułów, ustępów i punktów.

Art. 42.  Ustawa wchodzi w życie z dniem ogło-
szenia z mocą od dnia 1 stycznia 1992 r., 
z wyjątkiem art. 30 i 33, które wchodzą 
w życie z dniem ogłoszenia.”;

a)  Przez art. 35 pkt 23 lit. c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. 
o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmia-
nie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkownia 
(Dz. U. Nr 21, poz. 86), która weszła w życie z dniem 
10 marca 1992 r. z mocą od dnia 1 stycznia 1999 r.
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4)  art. 66 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach loso-
wych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, 
poz. 341), który stanowi:

„Art. 66.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 
90 dni od dnia ogłoszenia.”;

5)  art. 48 ustawy z dnia 30 października 1992 r. 
o ochronie topografii układów scalonych (Dz. U. 
Nr 100, poz. 498), który stanowi:

„Art. 48.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 
30 dni od dnia ogłoszenia.”;

6)  art. 15 i 17 ustawy z dnia 6 marca 1993 r. o zmianie 
niektórych ustaw regulujących zasady opodatko-
wania oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 28, 
poz. 127), które stanowią:

„Art. 15. 1.  Podatnicy, którzy zawarli umowy okreś- 
lone w art. 14 ust. 4 i art. 23 ust. 1 
pkt 2 i 3 ustawy wymienionej w art. 1 
oraz w art. 12 ust. 4a i art. 16 ust. 1 
pkt 2 i 3 ustawy wymienionej w art. 2 
przed dniem ogłoszenia ustawy, obo-
wiązani są w terminie 14 dni od tej da-
ty zawiadomić urzędy skarbowe, właś-
ciwe ze względu na miejsce zamieszka-
nia lub siedzibę podatnika, o zawarciu 
takich umów i przesłać tym urzędom 
ich wykazy, zawierające dane dotyczą-
ce stron umów, rodzaju i wartości 
transakcji określonej w umowie oraz 
okresu, na jaki umowa została zawarta. 
Przepisy stosuje się do umów zawar-
tych, licząc od dnia ogłoszenia ustawy. 
Do umów zawartych przed dniem ogło-
szenia ustawy stosuje się przepisy do-
tychczasowe.

2.  Przepisy art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy wy-
mienionej w art. 1 oraz art. 16 ust. 1 
pkt 4 ustawy wymienionej w art. 2 sto-
suje się do podatników, którzy nabyli 
lub przyjęli do używania samochody, 
licząc od dnia ogłoszenia ustawy.

3.  Przepisy art. 39 ust. 1 ustawy wymie-
nionej w art. 1 stosuje się do docho-
dów podatnika uzyskanych począwszy 
od 1993 r.

4.  Przepis w zakresie dotyczącym skreśle-
nia w art. 54 ust. 4 ustawy wymienio-
nej w art. 1 oraz przepisy art. 27 ust. 1 
i 2 ustawy wymienionej w art. 2 mają 
zastosowanie również do opodatkowa-
nia dochodów i rozliczenia podatku za 
rok 1992.

5.  W latach 1993—1995 do kosztów uzy-
skania przychodów w bankach zalicza 
się tworzone zgodnie z przepisami pra-
wa bankowego rezerwy na pokrycie 
wierzytelności (bez odsetek) z tytułu 
udzielonych pożyczek (kredytów) dłuż-
nikom postawionym w stan upadłości 
lub likwidacji albo których miejsce po-
bytu nie jest znane.

6.  Wydatki ponoszone w roku podatko-
wym na nabycie lub objęcie akcji 
(udziałów) albo na zakup obligacji, 
o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 10 
ustawy wymienionej w art. 1, odlicza 
się od dochodu pod warunkiem, że do 
dnia 31 grudnia 1995 r. podatnik nie 
dokona ich zbycia.

7.  Wolne od podatku są dochody z tytułu 
udziału w spółce wydatkowane w roku 
podatkowym na nabycie udziałów (ak-
cji) lub na zakup obligacji, o których 
mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy wy-
mienionej w art. 2, pod warunkiem że 
do dnia 31 grudnia 1995 r. podatnik nie 
dokona ich zbycia.

8.  W okresie do dnia 5 lipca 1993 r. nie 
uważa się za koszty uzyskania przycho-
dów, o których mowa w art. 23 ust. 1 
ustawy wymienionej w art. 1 oraz 
w art. 16 ust. 1 ustawy wymienionej 
w art. 2, podatku obrotowego od nad-
miernych ubytków produktów i zawi-
nionych ubytków produktów.

9.  W przypadku spółek przejmujących do 
odpłatnego korzystania mienie przed-
siębiorstwa lub jego zorganizowanych 
części na podstawie przepisów o pry-
watyzacji przedsiębiorstw państwo-
wych, przepis art. 47 ustawy wymie-
nionej w art. 6 stosuje się od dnia prze-
jęcia tego mienia na własność spół-
ki.”,

„Art. 17.  Ustawa wchodzi w życie:

1)  z dniem ogłoszenia w zakresie przepi-
sów:

—  art. 1 pkt 9 lit. e i pkt 15 (dotyczą-
cych art. 14 ust. 4 i 5, art. 23 ust. 1 
pkt 2—4 oraz pkt 46 w części doty-
czącej obowiązku prowadzenia ewi-
dencji przebiegu pojazdu),

—  art. 2 pkt 6 lit. g i h oraz pkt 10 (do-
tyczących art. 12 ust. 4a i 7 i art. 16 
ust. 1 pkt 2—4 oraz pkt 51 w części 
dotyczącej obowiązku prowadzenia 
ewidencji przebiegu pojazdu),

—  art. 10,

—  art. 14, 15 i 16,

2)  z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 
1 stycznia 1993 r. w zakresie przepi-
sów:

—  art. 1 pkt 1—8, pkt 9 lit. a—c i d 
(z wyjątkiem części dotyczącej opro-
centowania zwrotu różnicy podatku 
od towarów i usług), pkt 10, 11, 13, 
14, pkt 15 (z wyjątkiem art. 23 ust. 1 
pkt 2—4 i pkt 43—44 oraz pkt 46 
w części dotyczącej obowiązku pro-
wadzenia ewidencji przebiegu po-
jazdu), pkt 16, 17 lit. a i c, pkt 18, 
pkt 20—28, pkt 29 lit. a (z wyjątkiem 
art. 41 ust. 1 pkt 3 i 4), lit. b, c, d, 
pkt 30—36,
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—  art. 2 pkt 1—5, pkt 6 lit. a—e, f (z wy-
jątkiem części dotyczącej oprocen-
towania zwrotu różnicy podatku od 
towarów i usług oraz pkt 9 i 10), 
pkt 7 lit. a i b, pkt 8 lit. a, pkt 9, pkt 10 
(z wyjątkiem art. 16 ust. 1 pkt 2—4 
i pkt 46—47 oraz pkt 51 w części 
dotyczącej obowiązku prowadzenia 
ewidencji przebiegu pojazdu), 
pkt 11, pkt 12 lit. a, pkt 13—17,

—  art. 5,

—  art. 11 pkt 1, 3, 4,

—  art. 12 pkt 1,

—  art. 13,

3)  z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 
1 października 1992 r. w zakresie prze-
pisów art. 12 pkt 2,

4)  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 
w zakresie przepisów:

—  art. 1 pkt 19 i pkt 29 lit. a (dotyczą-
cego art. 41 ust. 1 pkt 3 i 4),

—  art. 8 i 9,

—  art. 11 pkt 2,

5)  po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia 
w zakresie przepisów art. 3 i 4 oraz 
6 i 7,

6)  z dniem 5 lipca 1993 r. w zakresie prze-
pisów:

—  art. 1 pkt 9 lit. d (w części dotyczącej 
oprocentowania zwrotu różnicy po-
datku od towarów i usług) i lit. e 
(w części dotyczącej dodania ust. 6), 
pkt 12, 15, 17 lit. b (dotyczących 
art. 14 ust. 3 pkt 4 i ust. 6, art. 20a, 
23 ust. 1 pkt 43 i 44 i art. 26 ust. 1a),

—  art. 2 pkt 6 lit. f i h, 7 lit. c, 8 lit. b, 
10, 12 lit. b (dotyczących art. 12 
ust. 4 pkt 7 w części dotyczącej 
oprocentowania zwrotu różnicy po-
datku od towarów i usług oraz pkt 9 
i 10 i ust. 8, a także art. 13 ust. 3, 
art. 14 ust. 4, art. 16 ust. 1 pkt 46 
i 47 i art. 18 ust. 1a).”;

7)  art. 53 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodo-
wych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyza-
cji (Dz. U. Nr 44, poz. 202), który stanowi:

„Art. 53.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem 
art. 42 pkt 2, który wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 1996 r.”;

8)  art. 9—11 ustawy z dnia 16 grudnia 1993 r. o zmia-
nie niektórych ustaw regulujących zasady opodat-
kowania i niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 134, 
poz. 646), które stanowią:

„Art. 9. 1.  Podatnicy, którzy przed dniem 1 stycznia 
1994 r. nabyli prawo do odliczenia wy-
datków poniesionych na cele określone 
w art. 26 ust. 1 pkt 5 lit. g) ustawy wy-
mienionej w art. 1 i nie odliczyli przed 
tym dniem przysługującej im kwoty, za-
chowują prawo do odliczenia pozostałej 
części wydatków od dochodów uzyska-
nych po tym dniu.

2.  Przepis art. 26 ust. 6 ustawy wymienio-
nej w art. 1, w części dotyczącej możli-
wości odliczania wydatków udokumen-
towanych fakturą (rachunkiem) wysta-
wioną wyłącznie przez podatnika podat-
ku od towarów i usług nie korzystające-
go ze zwolnienia od tego podatku, 
w 1994 r. nie ma zastosowania u tych 
podatników, którzy przed dniem ogło-
szenia ustawy zawarli umowy o wyko-
nanie czynności określonych w art. 26 
ust. 1 pkt 5 lit. b) oraz lit. d)—g) i w pkt 6 
z osobami korzystającymi ze zwolnienia 
od podatku od towarów i usług oraz 
w terminie do dnia 31 stycznia 1994 r. 
zawiadomili o zawarciu tych umów 
urzędy skarbowe właściwe w sprawach 
opodatkowania podatkiem dochodo-
wym od osób fizycznych.

3.  Przepis art. 26 ust. 10, w brzmieniu obo-
wiązującym w latach 1992 i 1993, usta-
wy wymienionej w art. 1 ma zastosowa-
nie również do spłaty kredytów lub po-
życzek podlegających odliczeniu na pod-
stawie przepisów obowiązujących przed 
wejściem w życie niniejszej ustawy.

4.  Przepis art. 37 ust. 3 ustawy wymienio-
nej w art. 3, w części dotyczącej utraty 
prawa do zwolnienia z powodu ogłosze-
nia upadłości spółki, ma zastosowanie 
do spółek, które korzystają ze zwolnienia 
w dniu ogłoszenia ustawy lub uzyskają 
zwolnienie do dnia 31 marca 1994 r.

5.  Przepis art. 22 ust. 1a ustawy wymienio-
nej w art. 4 ma zastosowanie, jeżeli de-
cyzja o odroczeniu terminu zapłaty lub 
rozłożeniu podatku na raty została wy-
dana po dniu 1 stycznia 1994 r.

6.  Podmioty gospodarcze prowadzące, 
zgodnie z odrębnymi przepisami, podat-
kową księgę przychodów i rozchodów 
są zobowiązane do posiadania rachun-
ku bankowego nie później niż przed 
upływem 60 dni od dnia ogłoszenia 
ustawy; art. 3 ust. 3 ustawy wymienio-
nej w art. 5 stosuje się od dnia otwarcia 
rachunku.

7.  Zawiadomień, o których mowa w art. 3 
ust. 3 ustawy wymienionej w art. 5, na-
leży dokonać w ciągu 30 dni od dnia 
ogłoszenia ustawy, z wyjątkiem pod-
miotów gospodarczych prowadzących 
podatkową księgę przychodów i rozcho-
dów, dla których termin ten wynosi do 
60 dni.

 Art. 10.  Minister Finansów ogłosi w Dzienniku 
Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jednolite 
teksty ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych, ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych oraz 
ustawy o urzędzie Ministra Finansów oraz 
urzędach i izbach skarbowych, z uwzględ-
nieniem zmian wynikających z przepisów 
ogłoszonych przed dniem wydania jed-
nolitych tekstów.
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 Art. 11.  Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz-
nia 1994 r., z tym że przepisy art. 1 i 2 
stosuje się do opodatkowania dochodów 
uzyskanych od tego dnia, z wyjątkiem 
przepisów art. 1 pkt 15 lit. c) oraz pkt 21 
lit. d), które stosuje się również do roz-
liczenia podatku dochodowego za 
1993 r.”;

9)  art. 23 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakłado-
wym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 43, 
poz. 163), który stanowi:

„Art. 23.  Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłosze-
nia z mocą od dnia 1 stycznia 1994 r.”;

10)  art. 15 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zmianie usta-
wy — Prawo spółdzielcze oraz o zmianie niektó-
rych innych ustaw (Dz. U. Nr 90, poz. 419 oraz 
z 1995 r. Nr 5, poz. 25), który stanowi:

„Art. 15.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 
30 dni od dnia ogłoszenia, z tym że art. 3 
i 6 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 
1995 r.”;

11)  art. 20 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o zmianie 
ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych 
ustaw (Dz. U. Nr 113, poz. 547), który stanowi:

„Art. 20.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 13, 17 
i 19, które wchodzą w życie z dniem ogło-
szenia, oraz art. 18 ust. 4, który wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 1995 r.”;

12)  art. 12 ustawy z dnia 21 października 1994 r. o po-
datku od sprzedaży akcji w publicznym obrocie 
(Dz. U. Nr 123, poz. 602), który stanowi:

„Art. 12.  Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz-
nia 1995 r., z wyjątkiem przepisu art. 5 
ust. 4, który wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia.”;

13)  art. 6 i 7 ustawy z dnia 2 grudnia 1994 r. o zmianie 
niektórych ustaw regulujących zasady opodatko-
wania oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
z 1995 r. Nr 5, poz. 25), które stanowią:

„Art. 6. 1.  Przy ustalaniu podstawy obliczenia po-
datku, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy 
wymienionej w art. 1, podatnik może 
w latach 1995—1999 odliczyć od docho-
du wydatki poniesione na spłatę zadłu-
żenia z tytułu zaciągniętych przez spół-
dzielnie mieszkaniowe do dnia 31 maja 
1992 r. kredytów na budownictwo 
mieszkaniowe, o których mowa w prze-
pisach dotyczących wykupu odsetek od 
tych kredytów ze środków budżetu pań-
stwa. Kwota tych odliczeń w każdym ro-
ku podatkowym nie może przekroczyć 
20 % kwoty określonej w art. 26 ust. 3 tej 
ustawy; art. 26 ust. 3, 7 pkt 1 i ust. 8—10a 
stosuje się odpowiednio.

2.  Do opodatkowania dochodów uzyska-
nych i nie wydatkowanych w 1994 r. 
przez podatników wymienionych 
w art. 17 ust. 1 pkt 4, 4a, 4b, 4d, 4f—6 

oraz pkt 7 i 8 ustawy, o której mowa 
w art. 2, stosuje się przepisy obowiązu-
jące od 1995 r.

3.  Przepisy art. 29 ustawy wymienionej 
w art. 1 i art. 21 ustawy wymienionej 
w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą 
ustawą, stosuje się do podatników, któ-
rzy zawarli umowy po dniu 31 grudnia 
1994 r. Podatnicy, którzy zawarli umowy 
do końca 1994 r., są obowiązani, w ter-
minie 14 dni od dnia wejścia w życie 
ustawy, zawiadomić urząd skarbowy 
właściwy w sprawach opodatkowania 
osób zagranicznych o zawarciu tych 
umów i przesłać temu urzędowi ich wy-
kazy zawierające dane dotyczące stron 
umów, rodzaju i wartości transakcji oraz 
okresu, na jaki została zawarta umowa.

4.  W 1995 r. nie stanowią kosztów uzyska-
nia przychodów rezerwy utworzone 
zgodnie z ustawą z dnia 29 września 
1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, 
poz. 591), z wyjątkiem rezerw wymie-
nionych w ustawach, o których mowa 
w art. 1 i 2.

5.  Kwota wydatków na cele określone 
w art. 26 ust. 1 pkt 5 lit. b)—f) ustawy, 
o której mowa w art. 1, odliczonych od 
dochodu uzyskanego w 1995 r., nie mo-
że przekroczyć kwoty limitu obowiązują-
cego w 1994 r.

 Art. 7.  Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
1995 r., z tym że art. 1 i 2 mają zastosowa-
nie do dochodów uzyskanych od tego 
dnia.”;

14)  art. 44 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o nie-
których formach popierania budownictwa miesz-
kaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 
Nr 133, poz. 654), który stanowi:

„Art. 44.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 
30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem 
przepisów art. 35, 38 i 39, które wchodzą 
w życie z dniem 1 stycznia 1996 r.”;

15)  art. 67 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze 
fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz. 113), który stanowi:

„Art. 67.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 
30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem 
przepisów art. 59 i 60, które wchodzą 
w życie z dniem 1 stycznia 1996 r. i mają 
zastosowanie do dochodów uzyskiwa-
nych od tego dnia.”;

16)  art. 10 ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o świadcze-
niu pieniężnym przysługującym osobom deporto-
wanym do pracy przymusowej oraz osadzonym 
w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjali-
stycznych Republik Radzieckich (Dz. U. Nr 87, 
poz. 395), który stanowi:

„Art. 10.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem 
przepisów art. 4 ust. 1 i art. 5 ust. 1, które 
wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy 
od dnia ogłoszenia.”;
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17)  art. 2—7 i 9 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. 
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych (Dz. U. Nr 137, poz. 638 oraz 
z 1998 r. Nr 74, poz. 471), które stanowią:

„Art. 2. 1.  Jeżeli podatnik w latach 1992—1996 ko-
rzystał, na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 
ustawy wymienionej w art. 1 w brzmie-
niu obowiązującym przed dniem 1 stycz-
nia 1997 r., z odliczenia od dochodu 
(przychodu) wydatków poniesionych na 
budowę budynku mieszkalnego, z prze-
znaczeniem znajdujących się w nim 
lokali mieszkalnych na wynajem:

1)  zachowuje prawo do odliczania wy-
datków ponoszonych na ten cel po 
dniu 1 stycznia 1997 r., na zasadach 
określonych w tej ustawie,

2)  sprzedaż lub zamiana takiego budyn-
ku, jego części lub lokali stanowi 
źródło przychodów, gdy sprzedaż lub 
zamiana nastąpiła przed upływem 
dziesięciu lat licząc od końca roku po-
datkowego, w którym nastąpiło wy-
budowanie.

2.  Podatnikom, którzy w zeznaniach za lata 
1992—1996 odliczyli od dochodu (przy-
chodu) wydatki na cele określone w na-
stępujących przepisach ustawy wymie-
nionej w art. 1, w brzmieniu nadanym 
niniejszą ustawą:

1)  w art. 27a w ust. 1 pkt 1 lit. a) — kwo-
tę przysługującego odliczenia od po-
datku, ustaloną zgodnie z art. 27a 
ust. 3 pkt 2, zmniejsza się o 19 % kwo-
ty wydatków odliczonych w latach 
1992—1996,

2)  w art. 27a w ust. 1 pkt 1 lit. b)—f) oraz 
w pkt 2 — kwotę przysługującego od-
liczenia od podatku, ustaloną zgodnie 
z art. 27a ust. 3 pkt 1 lit. a) i b), zmniej-
sza się o 19 % kwoty wydatków odli-
czonych w latach 1992—1996.

2a.  Kwotę przysługującego odliczenia od 
podatku, ustaloną zgodnie z art. 27a 
ust. 3 pkt 1 lit. a) i b), zmniejsza się rów-
nież o 19 % wydatków odliczonych od 
dochodu na podstawie ust. 4a.

3.  Do kwoty wydatków, o których mowa 
w ust. 2, odliczonych od dochodu (przy-
chodu) w latach 1992—1996, dolicza się 
wydatki, które nie znalazły pokrycia 
w dochodach (przychodach) uzyskanych 
w tych latach, a także wydatki, o których 
mowa w ust. 4a, które nie znalazły po-
krycia w dochodach (przychodach) uzys- 
kanych w 1997 r. i w latach następnych.

4.  Podatnikom, którzy w latach 1992—1996 
nabyli prawo do odliczenia od dochodu 
wydatków poniesionych na cele okreś-
lone w art. 26 ust. 1 pkt 5, 5a i 6 ustawy 
wymienionej w art. 1 w brzmieniu obo-
wiązującym przed dniem 1 stycznia 
1997 r., a wydatki te nie znalazły pokry-
cia w dochodach osiągniętych w tych 

latach, przysługuje prawo do odliczenia 
tych wydatków na zasadach określo-
nych w art. 26 ust. 9 ustawy wymienio-
nej w art. 1 w brzmieniu obowiązującym 
przed dniem 1 stycznia 1997 r.

4a.  Podatnikom, którzy w latach 1992—1996 
nabyli prawo do odliczenia od dochodu 
wydatków poniesionych na cele okreś-
lone w art. 26 ust. 1 pkt 5 lit. b), e) i f) 
ustawy wymienionej w art. 1, w brzmie-
niu obowiązującym przed dniem 1 stycz-
nia 1997 r., i po tym dniu dokonali dal-
szych wydatków na budowę tego bu-
dynku mieszkalnego, nadbudowę lub 
rozbudowę tego budynku na cele miesz-
kalne lub przebudowę tego strychu, su-
szarni albo przystosowanie innego po-
mieszczenia na cele mieszkalne oraz 
wykończenie tego lokalu mieszkalnego 
w nowo wybudowanym budynku miesz-
kalnym, do dnia zasiedlenia tego lokalu, 
przysługuje prawo do odliczania tych 
wydatków na zasadach określonych 
w art. 26 ustawy wymienionej w art. 1 
w brzmieniu obowiązującym przed 
dniem 1 stycznia 1997 r.

4b.  Jeżeli w okresie obowiązywania ustawy 
podatnik, o którym mowa w ust. 4 lub 
4a, nabył prawo do odliczenia od podat-
ku kwot, o których mowa w art. 27a 
ust. 3 pkt 1 lit. a) i b) — limit odliczenia 
od dochodu, określony w art. 26 ust. 3 
ustawy wymienionej w art. 1 w brzmie-
niu obowiązującym przed dniem 1 stycz-
nia 1997 r., pomniejsza się o kwotę 
wydatków podlegających odliczeniu od 
dochodu oraz o kwotę wydatków stano-
wiących podstawę do dokonania odli-
czeń od podatku, o których mowa 
w art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. b)—f) oraz 
pkt 2.

5.  Zasadę określoną w ust. 4 stosuje się 
odpowiednio do podatników, którzy 
w latach 1994—1996 nabyli prawo do 
odliczenia poniesionych wydatków od 
przychodów.

6.  Przepisy ust. 1—5 stosuje się odpowied-
nio w sytuacjach, o których mowa 
w art. 27a ust. 8 ustawy wymienionej 
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą 
ustawą.

7.  Podatnicy, którzy w latach 1995—1996 
nabyli prawo do odliczenia od dochodu 
wydatków na zakup przyrządów i pomo-
cy naukowych, o których mowa w art. 26 
ust. 1 pkt 7b ustawy wymienionej 
w art. 1 w brzmieniu obowiązującym 
przed dniem 1 stycznia 1997 r., nie odli-
czoną, w zeznaniach za lata 1995 i 1996, 
kwotę wydatków mogą odliczyć na za-
sadach określonych w art. 26 ust. 5a 
ustawy wymienionej w art. 1 w brzmie-
niu obowiązującym przed dniem 1 stycz-
nia 1997 r.
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 Art. 3.  Przy ustalaniu podstawy obliczenia podat-
ku, zgodnie z art. 26 ustawy wymienionej 
w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą 
ustawą, podatnik może w latach 
1997—1999 odliczyć od dochodu wydatki 
poniesione na spłatę zadłużenia z tytułu 
zaciągniętych przez spółdzielnie mieszka-
niowe, do dnia 31 maja 1992 r., kredytów 
na budownictwo mieszkaniowe. Kwota 
tych odliczeń w każdym roku podatko-
wym nie może przekroczyć 19 % kwoty 
stanowiącej iloczyn 70 m2 powierzchni 
użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego 
1 m2 powierzchni użytkowej budynku 
mieszkalnego, ustalanego do celów ob- 
liczania premii gwarancyjnej od wkła- 
dów na oszczędnościowych książeczkach 
mieszkaniowych za III kwartał roku po-
przedzającego rok podatkowy. Przepisy 
art. 26 ust. 4, art. 27a ust. 7, 8, 12 i 14—17, 
art. 34 ust. 9 pkt 2 i art. 37 ust. 1 pkt 2 
ustawy wymienionej w zdaniu pierwszym 
stosuje się odpowiednio.

 Art. 4.  Przepis art. 1 pkt 9:

1)  w części dotyczącej art. 23 ust. 1 pkt 4 
ustawy wymienionej w art. 1 w brzmie-
niu nadanym niniejszą ustawą — ma 
zastosowanie do odpisów amortyzacyj-
nych z tytułu zużycia samochodu o do-
puszczalnej ładowności nie przekracza-
jącej 500 kg, nabytego albo przyjętego 
do odpłatnego korzystania i zaliczonego 
do środków trwałych podatnika — po-
cząwszy od dnia 1 stycznia 1997 r.,

2)  w części dotyczącej art. 23 ust. 1 pkt 22 
ustawy wymienionej w art. 1 w brzmie-
niu nadanym niniejszą ustawą — ma 
zastosowanie do rezerw utworzonych 
od dnia wejścia w życie niniejszej usta-
wy,

3)  w części dotyczącej art. 23 ust. 1 pkt 57 
w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą 
— ma zastosowanie do umów ubezpie-
czenia zawartych od dnia wejścia w ży-
cie niniejszej ustawy.

 Art. 5. 1.  Podatnicy, którzy przed dniem 1 stycznia 
1997 r. ponieśli wydatki inwestycyjne 
i nabyli prawo do odliczeń zgodnie 
z przepisami wydanymi na podstawie 
art. 26 ust. 13 ustawy, o której mowa 
w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, 
zachowują to prawo do czasu wyczerpa-
nia — w zakresie i na zasadach określo-
nych w tych przepisach.

2.  Do dnia 31 grudnia 1998 r. zachowują 
moc przepisy wydane na podstawie 
art. 26 ust. 13 ustawy wymienionej 
w art. 1, dotyczące odliczeń od dochodu 
wydatków inwestycyjnych oraz obniżek 
podatku dochodowego przez podatni-
ków mających swą siedzibę w rejonach 
administracyjnych (gminach) zagrożo-
nych szczególnie wysokim bezrobociem 
strukturalnym oraz województwach lub 
rejonach administracyjnych (gminach) 

określonych jako zagrożone recesją i de-
gradacją społeczną w odrębnych przepi-
sach. Podatnicy, którzy nabędą prawo 
do tych odliczeń lub obniżek do dnia 
31 grudnia 1998 r., zachowują to prawo 
do czasu wyczerpania — w zakresie i na 
zasadach określonych w tych przepi-
sach.

 Art. 6.  Z dniem 1 stycznia 1997 r. traci moc art. 6 
ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 1994 r. 
o zmianie niektórych ustaw regulujących 
zasady opodatkowania oraz niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 5, poz. 25).

 Art. 7.  W ustawie z dnia 9 maja 1996 r. o wykony-
waniu mandatu posła i senatora (Dz. U. 
Nr 73, poz. 350) w art. 42 ust. 2 otrzymuje 
brzmienie:

„2.  Dieta parlamentarna jest wolna od po-
datku dochodowego od osób fizycz-
nych w granicach określonych w od-
rębnych przepisach dla diet otrzymy-
wanych z tytułu pełnienia obowiązków 
obywatelskich i nie może być zajęta 
w drodze egzekucji.”

„Art. 9.  Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
1997 r. i ma zastosowanie do opodatkowa-
nia dochodów uzyskanych od tego dnia, 
z wyjątkiem przepisów art. 1 pkt 8 lit. a), 
pkt 12 w części dotyczącej art. 26 ust. 14, 
pkt 14 lit. c) oraz pkt 15 w części dotyczącej 
art. 27a ust. 18—21 — które wchodzą w ży-
cie z dniem ogłoszenia.”;

18)  art. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie 
ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjal-
nych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 
Nr 147, poz. 686), który stanowi:

„Art. 5.  Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
1997 r.”;

19)  art. 10 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o zasadach 
realizacji przedpłat na samochody osobowe (Dz. U. 
Nr 156, poz. 776), który stanowi:

„Art. 10.  Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz-
nia 1997 r.”;

20)  art. 172 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszech-
nym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, 
poz. 153), który stanowi:

„Art. 172.  Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz-
nia 1999 r., z wyjątkiem art. 167 i 168, 
które wchodzą w życie z dniem ogłosze-
nia.”;

21)  art. 32 ustawy z dnia 6 marca 1997 r. o zrekompen-
sowaniu okresowego niepodwyższania płac w sfe-
rze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów 
lub dodatków do emerytur i rent (Dz. U. Nr 30, 
poz. 164), który stanowi:

„Art. 32.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia.”;

22)  art. 46 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. o Inspekcji 
Celnej (Dz. U. Nr 71, poz. 449), który stanowi:

„Art. 46.  Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 
1997 r.”;
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23)  art. 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1997 r. o kasach 
oszczędnościowo-budowlanych i wspieraniu przez 
państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe 
(Dz. U. Nr 85, poz. 538), który stanowi:

„Art. 19.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 
3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjąt-
kiem art. 17, który wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 1998 r.”;

24)  art. 68 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpa-
dach (Dz. U. Nr 96, poz. 592), który stanowi:

„Art. 68.  Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz-
nia 1998 r., z tym że przepisy rozdziału 4 
oraz art. 47, 48 i art. 64 pkt 3 i 10 wchodzą 
w życie po upływie 3 miesięcy od dnia 
ogłoszenia.”;

25)  art. 99 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. — Przepi-
sy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze 
Sądowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770), który stanowi:

„Art. 99.  Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz-
nia 2001 r., z tym że przepisy art. 12—98 
wchodzą w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia.”;

26)  art. 70 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabili-
tacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776), 
który stanowi:

„Art. 70.  Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz-
nia 1998 r., z tym że:

1)  art. 6 ust. 7 wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia z mocą od dnia 1 września 
1997 r.,

2)  art. 21 wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 1999 r.,

3)  art. 31 ust. 1 pkt 2 oraz art. 59 wchodzą 
w życie z dniem ogłoszenia.”;

27)  art. 344 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordy-
nacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926), który 
stanowi:

„Art. 344.  Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz-
nia 1998 r., z tym że przepisy art. 22 § 6, 
art. 28 § 3, art. 46 § 3, art. 48 § 3, art. 56 
§ 3, art. 58, art. 67 § 3, art. 79 § 3, art. 82 
§ 3, art. 83, art. 84 § 2, art. 87 § 5, art. 119, 
art. 196 § 4, art. 283 § 3, art. 303, art. 314 
pkt 2 i 3, art. 316 pkt 1 oraz art. 328 wcho-
dzą w życie z dniem ogłoszenia.”;

28)  art. 46 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o pracow-
niczych programach emerytalnych (Dz. U. Nr 139, 
poz. 932), który stanowi:

„Art. 46.  Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz-
nia 1999 r.”;

29)  art. 161 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o fundu-
szach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 139, poz. 933), 
który stanowi:

„Art. 161.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 
trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.”;

30)  art. 231 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organi-
zacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych 
(Dz. U. Nr 139, poz. 934), który stanowi:

„Art. 231.  Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz-
nia 1999 r., z wyjątkiem:

1)  art. 199—214 i art. 230, które wcho-
dzą w życie z dniem 1 maja 1998 r.,

2)  art. 1—60, art. 147, 152, art. 157—164, 
art. 197, art. 215—222, które wchodzą 
w życie z dniem 1 sierpnia 1998 r.”;

31)  art. 97 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach 
administracji rządowej (Dz. U. Nr 141, poz. 943 
oraz z 1998 r. Nr 162, poz. 1122), który stanowi:

„Art. 97.  Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 kwiet-
nia 1999 r.”;

32)  art. 48 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o fundu-
szach przemysłowych i ich prywatyzacji w związku 
z reformą systemu ubezpieczeń społecznych 
(Dz. U. Nr 141, poz. 945), który stanowi:

„Art. 48.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia, z tym że art. 45 
wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy 
od dnia ogłoszenia.”;

33)  art. 2 ustawy z dnia 8 maja 1998 r. o zmianie usta-
wy o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(Dz. U. Nr 66, poz. 430), który stanowi:

„Art. 2.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycz-
nia 1998 r.”;

34)  art. 3 i 4 ustawy z dnia 8 maja 1998 r. o zmianie 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych oraz o zmianie ustawy zmieniającej ustawę 
o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 
Nr 74, poz. 471), które stanowią:

„Art. 3.  Wydatki odliczone od dochodu, zgodnie 
z art. 2, nie mogą zmniejszać podatku z za-
stosowaniem zasad określonych w art. 27a 
ustawy, o której mowa w art. 1.

 Art. 4.  Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłosze-
nia i ma zastosowanie do odliczania wy-
datków, o których mowa w art. 1 i 2, ponie-
sionych od dnia 1 stycznia 1997 r.”;

35)  art. 20 ustawy z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach 
i kredytach studenckich (Dz. U. Nr 108, poz. 685), 
który stanowi:

„Art. 20.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia.”;

36)  art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 1998 r. o zmianie 
ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowot-
nym oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 
Nr 117, poz. 756), który stanowi:

„Art. 15.  Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz-
nia 1999 r., z wyjątkiem następujących 
przepisów ustawy wymienionej w art. 1:

1)  art. 18, art. 21 ust. 3, art. 26 ust. 6, 
art. 54, 54a, 56, 166, 167, 167a, 168a, 
art. 169, 169a, 169b i 169c, które wcho-
dzą w życie z dniem ogłoszenia,



Dziennik Ustaw Nr 51 — 4481 — Poz. 307

 

2)  art. 55a, który wchodzi w życie z dniem 
1 lipca 1999 r.,

3)  art. 4a, który wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2002 r.”;

37)  art. 127 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o sy-
stemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, 
poz. 887), który stanowi:

„Art. 127.  Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz-
nia 1999 r., z wyjątkiem:

1)  art. 24—31, 33, 73 ust. 2, art. 74 ust. 1 
i 5, art. 75 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 9 i 10 
oraz ust. 3, art. 109, 117 ust. 2—4, 
art. 119 i 120, które wchodzą w życie 
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia,

2)  art. 108, który wchodzi w życie 
z dniem 1 grudnia 1998 r.,

3)  art. 39 ust. 1—4, który wchodzi w ży-
cie z dniem 1 października 1999 r.,

4)  art. 15 ust. 2, art. 22 ust. 1 pkt 4 
i ust. 2, które wchodzą w życie 
z dniem 1 stycznia 2000 r.,

5)  art. 22 ust. 4, który wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2002 r.”;

38)  art. 58 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczał-
towanym podatku dochodowym od niektórych 
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 
(Dz. U. Nr 144, poz. 930), który stanowi:

„Art. 58.  Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz-
nia 1999 r., z tym że przepisy art. 16, 
art. 35 ust. 4, art. 52 ust. 2 oraz art. 56 
pkt 4 lit. e) wchodzą w życie z dniem ogło-
szenia.”;

39)  art. 19 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspiera-
niu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. 
Nr 162, poz. 1121), który stanowi:

„Art. 19.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia.”;

40)  art. 26 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej 
Organizacji Turystycznej (Dz. U. Nr 62, poz. 689), 
który stanowi:

„Art. 26.  Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz-
nia 2000 r., z wyjątkiem przepisów roz-
działu 2 i art. 24, które wchodzą w życie 
z dniem ogłoszenia.”;

41)  art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 1999 r. o zmianie usta-
wy o zrekompensowaniu okresowego niepodwyż-
szania płac w sferze budżetowej oraz utraty niektó-
rych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent 
(Dz. U. Nr 72, poz. 801), który stanowi:

„Art. 8.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia.”; 

42)  art. 6 ustawy z dnia 10 września 1999 r. o zmianie 
ustawy o dodatku i uprawnieniach przysługują-
cych żołnierzom zastępczej służby wojskowej przy-
musowo zatrudnianym w kopalniach węgla, ka-
mieniołomach i zakładach wydobywania rud ura-
nu (Dz. U. Nr 80, poz. 902), który stanowi:

„Art. 6.  Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
2000 r.”;

43)  art. 8 ustawy z dnia 29 czerwca 2000 r. o uchyleniu 
ustawy o funduszach przemysłowych i ich prywa-
tyzacji w związku z reformą systemu ubezpieczeń 
społecznych oraz o zmianie niektórych ustaw 
(Dz. U. Nr 60, poz. 703), który stanowi:

„Art. 8.  Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłosze-
nia.”;

44)  art. 7 i 8 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o zmia-
nie ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 
(Dz. U. Nr 104, poz. 1104, z 2002 r. Nr 141, 
poz. 1182 oraz z 2003 r. Nr 202, poz. 1956), które 
stanowią:

„Art. 7. 1.  Przepisy art. 1 pkt 5 lit. c)—f) mają zasto-
sowanie także do strat poniesionych 
przez podatników za rok 2000.

2.  Przepisy art. 1 pkt 19:

1)  w części dotyczącej art. 22g ust. 19 
stosuje się odpowiednio do korekty 
wartości początkowej środków trwa-
łych oraz wartości niematerialnych 
i prawnych oddanych do używania 
lub ulepszonych przed dniem 1 stycz-
nia 2001 r.; w tym przypadku dla 
określenia wartości początkowej tych 
środków i wartości stosuje się przepi-
sy obowiązujące w miesiącu oddania 
ich do używania lub ich ulepszenia, 
przy uwzględnieniu przyjętych w tej 
dacie zasad dokonywania odpisów 
amortyzacyjnych,

2)  w części dotyczącej art. 22i ust. 1—6 
można stosować także do środków 
trwałych oddanych do używania 
przed dniem 1 stycznia 2000 r.

3.  Ilekroć w ustawie jest mowa o dokona-
nych odpisach amortyzacyjnych — ro-
zumie się przez to również odpisy amor-
tyzacyjne dokonane zgodnie z przepisa-
mi wydanymi na podstawie art. 22 ust. 7 
ustawy wymienionej w art. 1 w brzmie-
niu obowiązującym przed dniem 1 stycz-
nia 2001 r.

4.  Podatnicy, którzy przed dniem 1 stycz-
nia 2001 r. przekazali do używania sa-
mochody, o których mowa w art. 23 
ust. 1 pkt 4, 46 i 47 oraz w przepisach 
wydanych na podstawie art. 22 ust. 7 
ustawy wymienionej w art. 1 w brzmie-
niu obowiązującym przed dniem 1 stycz-
nia 2001 r., określają wysokość kosztów 
uzyskania przychodów zgodnie z wy-
mienionymi przepisami w brzmieniu 
obowiązującym do dnia 31 grudnia 
2000 r.

5.  Dla środków trwałych oddanych do uży-
wania przed dniem 1 stycznia 2001 r. 
podatnicy:

1)  kontynuują stosowanie metody amor-
tyzacji określonej dla danego środka 
trwałego w miesiącu rozpoczęcia jego 
amortyzowania do czasu pełnego za-
mortyzowania,
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2)  mogą stosować stawki amortyzacyj-
ne przyjęte po dniu 31 grudnia 1999 r. 
albo stawki amortyzacyjne z Wykazu 
stawek amortyzacyjnych, stanowiące-
go załącznik nr 1 do ustawy wymie-
nionej w art. 1; postanowienia art. 22i 
ust. 2—5 ustawy wymienionej w art. 1 
w brzmieniu obowiązującym od dnia 
1 stycznia 2001 r. stosuje się odpo-
wiednio.

6.  Zmiana symbolu grupy, podgrupy i ro-
dzaju środków trwałych z tytułu zastą-
pienia Klasyfikacji Rodzajowej Środków 
Trwałych (KRŚT) nową Klasyfikacją 
Środków Trwałych (KŚT) nie może po-
wodować zmiany wysokości stosowa-
nej stawki amortyzacyjnej dla środków 
trwałych oddanych do używania do dnia 
31 grudnia 2000 r.

7.  Dla środków trwałych oddanych do uży-
wania przed dniem 1 stycznia 2001 r., 
kwalifikowanych według Klasyfikacji 
Rodzajowej Środków Trwałych do gru-
py 5 i 6, a które zgodnie z Klasyfikacją 
Środków Trwałych kwalifikuje się od 
dnia 1 stycznia 2001 r. do grupy 2, sto-
suje się metody i zasady ich amortyzacji 
przyjęte w przepisach wydanych na 
podstawie art. 22 ust. 7 ustawy wymie-
nionej w art. 1 w brzmieniu obowiązują-
cym do dnia 31 grudnia 2000 r.

8.  Przepis art. 1 pkt 18 lit. b) ma zastoso-
wanie do odpłatnego zbycia udziałów 
(akcji) w spółce albo wkładów w spół-
dzielni objętych po dniu 31 grudnia 
2000 r.

9.  W przypadku odpłatnego zbycia udzia-
łów (akcji) w spółce albo wkładów 
w spółdzielni objętych przed dniem 
1 stycznia 2001 r. w zamian za wkład 
niepieniężny, koszt uzyskania przycho-
dów określa się na podstawie przepisów 
obowiązujących w roku objęcia tych 
udziałów (akcji) lub wkładów; zasada ta 
ma zastosowanie także w przypadku 
połączenia spółek, o którym mowa 
w art. 24 ust. 8 ustawy wymienionej 
w art. 1.

10.  Przepisy art. 14 ust. 3 pkt 6 i art. 23 ust. 1 
pkt 40 ustawy wymienionej w art. 1 
w brzmieniu obowiązującym przed 
dniem 1 stycznia 2001 r. dotyczące umo-
rzenia pożyczek (kredytów) związanych 
z bankowym postępowaniem ugodo-
wym w rozumieniu przepisów o restruk-
turyzacji finansowej przedsiębiorstw 
i banków mają zastosowanie do czasu 
zakończenia tego bankowego postępo-
wania.

11.  Przepisy art. 1 pkt 24 i 27 lit. b) stosuje 
się do transakcji dokonywanych po dniu 
31 grudnia 2000 r. oraz transakcji wyni-
kających z umów zawartych po tym 
dniu, a w przypadkach, w których zapła-
ta należności wynikających z transakcji 

dokonywana jest na rzecz podmiotu 
mającego miejsce zamieszkania, siedzi-
bę lub zarząd na terytorium lub w kraju 
stosującym szkodliwą konkurencję po-
datkową — do dokonanych transakcji 
albo umów zawartych w roku kalenda-
rzowym następującym po roku, w któ-
rym minister właściwy do spraw finan-
sów publicznych określi wykaz krajów 
i terytoriów stosujących szkodliwą kon-
kurencję podatkową.

12.  Podatnicy, którzy przed dniem 1 stycz-
nia 2001 r. ponieśli wydatki na budowę 
budynku mieszkalnego wielorodzinne-
go z przeznaczeniem znajdujących się 
w nim lokali mieszkalnych na wynajem 
oraz wydatki na zakup działki pod budo-
wę tego budynku i nabyli prawo do od-
liczeń, na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 
ustawy wymienionej w art. 1 w brzmie-
niu obowiązującym przed dniem 1 stycz-
nia 1997 r. oraz art. 26 ust. 1 pkt 8 usta-
wy wymienionej w art. 1 w brzmieniu 
obowiązującym przed dniem 1 stycznia 
2001 r., zachowują prawo do odliczania 
na zasadach określonych w tej ustawie 
wydatków, które nie znalazły pokrycia 
w uzyskanych dochodach.

13.  Podatnikom, którzy przed dniem 1 stycz-
nia 2001 r. ponieśli wydatki, o których 
mowa w ust. 12 i nabyli prawo do odli-
czeń na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 
ustawy wymienionej w art. 1 w brzmie-
niu obowiązującym przed dniem 1 stycz-
nia 1997 r. oraz art. 26 ust. 1 pkt 8 usta-
wy wymienionej w art. 1 w brzmieniu 
obowiązującym przed dniem 1 stycznia 
2001 r. i po tym dniu dokonali dalszych 
wydatków na zakup tej działki lub udzia-
łu we współwłasności tej działki oraz na 
budowę tego budynku, przysługuje pra-
wo do odliczania, na zasadach określo-
nych w tej ustawie, wydatków poniesio-
nych od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 
31 grudnia 2003 r.

14.  Podatnicy, którzy korzystali z odliczeń, 
o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 8 
ustawy wymienionej w art. 1, w brzmie-
niu obowiązującym w latach 1997—2000 
i przed upływem dziesięciu lat, licząc od 
końca roku kalendarzowego, w którym:

1)  nastąpiło zbycie budynku, lokalu 
mieszkalnego, udziału we współwłas-
ności lub

2)  wynajęto budynek albo lokal miesz-
kalny osobom, które w stosunku do 
właściciela lub chociażby do jednego 
ze współwłaścieli zaliczone są do 
I grupy podatkowej w rozumieniu 
przepisów ustawy o podatku od spad-
ków i darowizn, lub

3)  dokonano zmiany przeznaczenia bu-
dynku lub lokaku z mieszkalnego na 
użytkowy albo przeznaczono budynek 
lub lokal mieszkalny na potrzeby 
właściciela lub współwłaściciela, lub
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4)  zbyto działkę lub prawo wieczystego 
użytkowania gruntu pod budowę te-
go budynku

— są obowiązani doliczyć do dochodów 
roku podatkowego, w którym nastąpiły 
te okoliczności, uprzednio odliczone 
kwoty.

14a.  Dziesięcioletni okres, o którym mowa 
w ust. 14:

1)  w pkt 1—3 — liczy się od końca roku 
podatkowego, w którym otrzymano 
decyzję właściwego organu o pozwo-
leniu na użytkowanie budynku lub 
lokalu, w związku z budową którego 
dokonano odliczeń,

2)  w pkt 4 — liczy się od końca roku po-
datkowego, w którym nabyto działkę 
lub prawo wieczystego użytkowania 
gruntu pod budowę tego budynku.

15.  Jeżeli podatnik korzystał z odliczenia od 
dochodu wydatków poniesionych na 
budowę budynku mieszkalnego wielo-
rodzinnego z przeznaczeniem znajdują-
cych się w nim lokali mieszkalnych na 
wynajem oraz na zakup działki pod bu-
dowę tego budynku i zbył działkę lub 
budynek, jego część lub lokal (lokale) 
przed upływem dziesięciu lat, licząc od 
końca roku podatkowego, w którym na-
stąpiło wybudowanie, przychód uzyska-
ny z tego zbycia podlega opodatkowa-
niu zgodnie z art. 28 ustawy wymienio-
nej w art. 1. Przepis ten stosuje się od-
powiednio w przypadku zbycia działki, 
z tym że okres dziesięcioletni liczy się 
od końca roku, w którym nastąpiło na-
bycie tej działki lub udziału we współ-
własności działki.

16.  W przypadku małżonków, w stosunku 
do których na podstawie odrębnych 
przepisów orzeczono separację, pono-
szących wydatki określone w ust. 12, 
stosuje się odpowiednio przepisy 
art. 27a ust. 8 ustawy wymienionej 
w art. 1 w brzmieniu obowiązującym od 
dnia 1 stycznia 2001 r.

17.  Wydatki na cele wymienione w ust. 12, 
z wyjątkiem wydatków na zakup gruntu, 
mogą być udokumentowane wyłącznie 
fakturami wystawionymi przez podatni-
ków podatku od towarów i usług nie ko-
rzystających ze zwolnienia od tych po-
datków lub dowodami odprawy celnej.

18.  Podatnicy, którzy przed dniem 1 stycz-
nia 2001 r. ponieśli wydatki inwestycyj-
ne i nabyli prawo do odliczeń, na pod-
stawie art. 26a ustawy wymienionej 
w art. 1, w brzmieniu obowiązującym 
przed dniem 1 stycznia 2001 r., zacho-
wują prawo do tych odliczeń po dniu 
31 grudnia 2000 r., w zakresie i na zasa-
dach w niej określonych.

19.  Utrata prawa do odliczeń, o których mo-
wa w ust. 18, następuje po dniu 31 grud-
nia 2000 r. na podstawie art. 26a ustawy 

wymienionej w art. 1 w brzmieniu obo-
wiązującym przed dniem 1 stycznia 
2001 r.; w tym przypadku podatnicy są 
obowiązani do zwiększenia przychodu 
z działalności, o której mowa w art. 10 
ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy wymienionej 
w art. 1 w brzmieniu obowiązującym od 
dnia 1 stycznia 2001 r., za miesiąc, 
w którym utracili prawo do odliczeń, 
a gdy utrata prawa wystąpi w ostatnim 
miesiącu roku podatkowego — w rocz-
nym rozliczeniu podatku.

20.  Przepisy ust. 18 i 19 stosuje się odpo-
wiednio do podatników, którzy poczy-
nając od dnia 1 stycznia 2001 r., nie dłu-
żej jednak niż do dnia 31 grudnia 2003 r., 
poniosą zgodnie z art. 26a ustawy wy-
mienionej w art. 1 w brzmieniu obowią-
zującym przed dniem 1 stycznia 2001 r. 
wydatki inwestycyjne na kontynuację 
objętej ulgą inwestycji rozpoczętej przed 
dniem 1 stycznia 2001 r.

21.  Przy ocenie nabycia prawa do odliczeń 
na podstawie art. 26a ustawy wymie-
nionej w art. 1 w brzmieniu obowiązują-
cym przed dniem 1 stycznia 2001 r., wa-
runek określony w ust. 9 pkt 4 tego prze-
pisu uważa się za spełniony, mimo wy-
stąpienia zaległości przewyższającej od-
powiednio 3 % kwoty należnego podat-
ku, jeżeli podatnik dokona korekty i ure-
guluje tę zaległość wraz z należnymi od-
setkami albo w terminie 14 dni od 
dnia otrzymania decyzji organu pierw-
szej instancji określającej zobowiązanie 
podatkowe ureguluje taką zaległość 
wraz z należnymi odsetkami.

22.  Przy ocenie utraty prawa do odliczeń na 
podstawie art. 26a ustawy wymienionej 
w art. 1 w brzmieniu obowiązującym 
przed dniem 1 stycznia 2001 r., z przy-
czyn, o których mowa w ust. 22 pkt 1 te-
go przepisu, uznaje się, że nie występu-
je utrata tego prawa, jeżeli podatnik 
dokona korekty deklaracji podatkowej 
i ureguluje tę zaległość wraz z należny-
mi odsetkami albo w terminie 14 dni od 
dnia otrzymania decyzji organu pierw-
szej instancji określającej zobowiązanie 
podatkowe ureguluje taką zaległość 
wraz z należnymi odsetkami.

23.  Zasady, o których mowa w ust. 21 i 22, 
mają zastosowanie również do podatni-
ków, którzy korzystali z odliczeń od do-
chodu przed dniem 1 stycznia 2001 r., 
którym przysługuje prawo do odliczeń 
na podstawie art. 4 ustawy z dnia 
27 sierpnia 1997 r. o stosowaniu szcze-
gólnych rozwiązań podatkowych 
w związku z likwidacją skutków powo-
dzi, która miała miejsce w lipcu 1997 r. 
(Dz. U. Nr 113, poz. 736 i z 1998 r. Nr 94, 
poz. 593).

24.  Przepis art. 27a ust. 5a ustawy wymie-
nionej w art. 1 w brzmieniu obowiązu-
jącym po dniu 31 grudnia 2000 r. ma 
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zastosowanie do wydatków na cele, 
o których mowa w art. 27a ust. 1 pkt 1 
lit. b)—f) ustawy wymienionej w art. 1, 
które zostały odliczone od podatku po 
dniu 31 grudnia 2000 r., w związku z in-
westycją podjętą po tym dniu.

25.  Wydatki, o których mowa w art. 27a 
ust. 1 pkt 3 lit. d) ustawy wymienionej 
w art. 1 w brzmieniu obowiązującym 
przed dniem 1 stycznia 2001 r., ponie-
sione w 2001 r., podlegają odliczeniu od 
podatku obliczonego za 2001 r. w wy-
sokości i na zasadach określonych 
w art. 27a ust. 3 pkt 1 lit. f), ust. 6 pkt 3, 
ust. 7 pkt 3, ust. 9 i ust. 16 ustawy wy-
mienionej w art. 1 w brzmieniu obowią-
zującym przed dniem 1 stycznia 2001 r.

26.  Przepisy ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3, 5—7, 
12—17 i ust. 23—25 stosuje się odpo-
wiednio do podatników, o których mo-
wa w art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowa-
nym podatku dochodowym.

27.  Minister właściwy do spraw finansów 
publicznych ogłasza, do dnia 31 grudnia 
roku poprzedzającego rok podatkowy 
2001, 2002, 2003, w drodze obwieszcze-
nia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypo-
spolitej Polskiej „Monitor Polski”, wyso-
kość kwoty, o której mowa w art. 26 
ust. 3 ustawy wymienionej w art. 1 
w brzmieniu obowiązującym przed 
dniem 1 stycznia 1997 r. oraz w art. 26 
ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1 
w brzmieniu obowiązującym w latach 
1997—2000, z zastrzeżeniem ust. 28.

28.  W 2003 r. wysokość kwoty, o której mo-
wa w art. 26 ust. 3 ustawy wymienionej 
w art. 1 w brzmieniu obowiązującym 
przed dniem 1 stycznia 1997 r. oraz 
w art. 26 ust. 2 ustawy wymienionej 
w art. 1 w brzmieniu obowiązującym 
w latach 1997—2000, nie może ulec 
zmniejszeniu. W tym celu dla ustalenia 
wysokości kwoty, o której mowa 
w art. 26 ust. 3 ustawy wymienionej 
w art. 1 w brzmieniu obowiązującym 
przed dniem 1 stycznia 1997 r. oraz 
w art. 26 ust. 2 ustawy wymienionej 
w art. 1 w brzmieniu obowiązującym 
w latach 1997—2000, przyjmuje się naj-
wyższy w okresie obowiązywania usta-
wy wskaźnik przeliczeniowy 1 m2 po-
wierzchni użytkowej budynku mieszkal-
nego, ustalonego do celów obliczania 
premii gwarancyjnej od wkładów na 
oszczędnościowych książeczkach miesz-
kaniowych za III kwartał.

 Art. 8.  Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
2001 r. i ma zastosowanie do opodatkowa-
nia dochodów (strat) uzyskanych od tego 
dnia.”;

45)  art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o zmianie 
ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych 
oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 117, 
poz. 1228), który stanowi:

„Art. 7.  Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
2001 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 1 i pkt 3, art. 2 
i art. 6, które wchodzą w życie z dniem 
ogłoszenia.”;

46)  art. 7 ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie 
ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowot-
nym, ustawy o podatku dochodowym od osób  
fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od 
osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym 
podatku dochodowym od niektórych przychodów 
osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 122, 
poz. 1324), który stanowi:

„Art. 7.  Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
2001 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 1, 3—10, 
12—15, 19 lit. c), pkt 20—29 i 31—34 oraz 
art. 3, które wchodzą w życie z dniem 
30 czerwca 2001 r.”;

47)  art. 17 ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o zmianie 
ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 8, poz. 64), któ-
ry stanowi:

„Art. 17.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1)  art. 1 pkt 2, 3, 4 i 6 lit. b), które wcho-
dzą w życie z mocą obowiązującą od 
dnia 1 stycznia 1999 r.,

2)  art. 1 pkt 1 lit. a) pierwsze, drugie 
i trzecie tiret, pkt 5, 11 lit. a)—b) i f)—h) 
i pkt 18 lit. a)—c) oraz art. 5 i 8, które 
wchodzą w życie po upływie 3 miesię-
cy od dnia wejścia w życie ustawy.”;

48)  art. 17 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przezna-
czeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. Nr 73, 
poz. 764), który stanowi:

„Art. 17.  Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz-
nia 2002 r.”;

49)  art. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 2001 r. o zmianie 
ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach 
przysługujących żołnierzom zastępczej służby woj-
skowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach 
węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania 
rud uranu oraz ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych i ustawy o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 
Nr 89, poz. 968), który stanowi:

„Art. 4.  Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
2002 r.”;

50)  art. 21 ustawy z dnia 25 lipca 2001 r. o krajowym 
systemie ewidencji gospodarstw rolnych i zwie-
rząt gospodarskich oraz o zmianie niektórych 
ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 1363), który stanowi:

„Art. 21.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia.”;

51)  art. 17 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie 
ustawy — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 
Nr 110, poz. 1190), który stanowi:

„Art. 17.  Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz-
nia 2002 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 14 w za-
kresie dotyczącym art. 26a ustawy, o któ-
rej mowa w art. 1, który wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;
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52)  art. 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie 
ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. Nr 102, poz. 1117), który stanowi:

„Art. 5.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia, w wyjątkiem art. 4, 
który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
2002 r.”;

53)  art. 4 i 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o zmianie 
ustaw: o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych, o podatku dochodowym od osób prawnych 
oraz o podatku od towarów i usług oraz o podatku 
akcyzowym (Dz. U. Nr 106, poz. 1150), które stano-
wią:

„Art. 4.  Do umów najmu lub dzierżawy rzeczy lub 
praw majątkowych oraz umów o podob-
nym charakterze zawartych przed dniem 
1 października 2001 r. stosuje się odpowied-
nio przepisy ustaw wymienionych w art. 1 
albo w art. 2 w brzmieniu obowiązującym 
przed dniem 1 października 2001 r.

 Art. 5.  Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 paź-
dziernika 2001 r. i ma zastosowanie do 
umów zawartych poczynając od tego dnia, 
z wyjątkiem przepisów art. 1 pkt 5 lit. a) 
tiret drugie i pkt 8 oraz art. 2 pkt 1, 3 i pkt 5 
lit. a) tiret drugie, które wchodzą w życie 
z dniem 1 stycznia 2002 r.”;

54)  art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o zmianie 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych (Dz. U. Nr 125, poz. 1370), który stanowi:

„Art. 2.  Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
2002 r.”;

55)  art. 4—14 pkt 1, art. 15 i art. 16 ustawy z dnia 
21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy 
o zryczałtowanym podatku dochodowym od nie-
których przychodów osiąganych przez osoby 
fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 141, 
poz. 1182 oraz z 2003 r. Nr 202, poz. 1956), które 
stanowią:

„Art. 4. 1.  Podatnikom, którzy w latach 1997—2001 
nabyli prawo do odliczania od podatku 
wydatków poniesionych na cele okreś-
lone w art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. a)—f) 
i pkt 2 ustawy wymienionej w art. 1, 
w brzmieniu obowiązującym przed 
dniem 1 stycznia 2002 r., a odliczenia te 
nie znalazły pokrycia w podatku obliczo-
nym za te lata, przysługuje prawo do 
dokonywania tych odliczeń na zasadach 
określonych w tej ustawie.

2.  Podatnikom, którzy w latach 1997—2001 
nabyli prawo do odliczania od podatku 
wydatków poniesionych na cele okreś-
lone w art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. a)—f) 
ustawy wymienionej w art. 1, w brzmie-
niu obowiązującym przed dniem 1 stycz-
nia 2002 r., przysługuje, na zasadach 
określonych w tej ustawie, prawo do 
odliczania od podatku dalszych wydat-
ków na kontynuację danej inwestycji — 
poniesionych od dnia 1 stycznia 2002 r. 
do dnia 31 grudnia 2004 r.

3.  Podatnikom, którzy zawarli umowę 
o kredyt kontraktowy z bankiem prowa-
dzącym kasę mieszkaniową o systema-
tyczne gromadzenie oszczędności, we-
dług zasad określonych w przepisach 
o niektórych formach popierania bu-
downictwa mieszkaniowego, i przed 
dniem 1 stycznia 2002 r. nabyli prawo 
do odliczania od podatku wydatków po-
niesionych na cel określony w art. 27a 
ust. 1 pkt 2 ustawy wymienionej w art. 1, 
w brzmieniu obowiązującym przed 
dniem 1 stycznia 2002 r., przysługuje, 
na zasadach określonych w tej ustawie, 
prawo do odliczania od podatku dal-
szych kwot wpłaconych oszczędności na 
kontynuację systematycznego groma-
dzenia oszczędności wyłącznie na tym 
samym rachunku oszczędnościowo-kre-
dytowym i w tym samym banku prowa-
dzącym kasę mieszkaniową, poniesio-
nych od dnia 1 stycznia 2002 r., do upły-
wu określonego przed dniem 1 stycznia 
2002 r. terminu systematycznego gro-
madzenia oszczędności, wynikającego 
z umowy o kredyt kontraktowy.

 Art. 5. 1.  Jeżeli w latach 1992—2001 podatnik, 
o którym mowa w art. 3 ust. 2 i art. 4 
ust. 1, nabył prawo do odliczenia od po-
datku kwot, o których mowa w art. 27a 
ust. 3 pkt 1 lit. a) i b) ustawy wymienio-
nej w art. 1, w brzmieniu obowiązują-
cym przed dniem 1 stycznia 2002 r. — 
limit odliczenia od dochodu, określony 
w art. 26 ust. 3 ustawy wymienionej 
w art. 1, w brzmieniu obowiązującym 
przed dniem 1 stycznia 1997 r., pomniej-
sza się o kwotę wydatków podlegają-
cych odliczeniu od dochodu oraz o kwo-
tę wydatków stanowiących podstawę 
do dokonania odliczeń od podatku, 
o których mowa w art. 27a ust. 1 pkt 1 
lit. b)—f) i pkt 2 ustawy wymienionej 
w art. 1, w brzmieniu obowiązującym 
przed dniem 1 stycznia 2002 r.

2.  Jeżeli w latach 1992—2001 podatnik, 
o którym mowa w ust. 1 i art. 4 ust. 2 
i 3, nabył prawo do odliczenia od do-
chodu kwot, o których mowa w art. 26 
ust. 1 pkt 5 lit. b)—f) ustawy wymienio-
nej w art. 1, w brzmieniu obowiązują-
cym przed dniem 1 stycznia 1997 r. — 
limit odliczenia od podatku, określony 
w art. 27a ust. 2 ustawy wymienionej 
w art. 1, w brzmieniu obowiązującym 
przed dniem 1 stycznia 2002 r., pomniej-
sza się o 19 % kwoty wydatków podle-
gających odliczeniu od dochodu oraz 
19 % kwoty wydatków stanowiących 
podstawę do dokonania odliczeń od po-
datku, o których mowa w art. 27a ust. 1 
pkt 1 lit. b)—f), oraz 30 % kwoty wydat-
ków stanowiących podstawę do doko-
nania odliczeń, o których mowa 
w art. 27a ust. 1 pkt 2 ustawy wymienio-
nej w art. 1, w brzmieniu obowiązują-
cym przed dniem 1 stycznia 2002 r.
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 Art. 6. 1.  Przepis art. 27a ust. 13 ustawy wymie-
nionej w art. 1, w brzmieniu obowiązują-
cym przed dniem 1 stycznia 2002 r., ma 
zastosowanie do wymienionych w nim 
zdarzeń powstałych po dniu 1 stycznia 
2002 r.

2.  Przepis art. 45 ust. 3a ustawy wymienio-
nej w art. 1, w brzmieniu obowiązują-
cym przed dniem 1 stycznia 2002 r., ma 
zastosowanie do podatników, którzy 
przed dniem 1 stycznia 2002 r. odliczyli 
od podatku wydatki poniesione na za-
kup gruntu lub odpłatne przeniesienie 
prawa wieczystego użytkowania gruntu, 
a następnie po dniu 1 stycznia 2002 r. 
zbyli ten grunt lub to prawo.

 Art. 7. 1.  Spółdzielnie mieszkaniowe są obowią-
zane sporządzić za rok kalendarzowy, 
w trzech egzemplarzach, według ustalo-
nego wzoru, imienne informacje o wy-
sokości wycofanego wkładu budowla-
nego lub mieszkaniowego wniesionego 
do spółdzielni od dnia 1 stycznia 1992 r., 
chyba że podatnik złoży spółdzielni 
oświadczenie, że wycofany wkład nie 
był odliczony od jego dochodu lub od 
podatku. W terminie do dnia 31 stycznia 
roku następującego po roku podatko-
wym spółdzielnie przekazują jeden eg-
zemplarz informacji osobom, które wy-
cofały ze spółdzielni wkład budowlany 
lub mieszkaniowy, a drugi egzemplarz 
urzędowi skarbowemu właściwemu we-
dług miejsca zamieszkania podatnika.

2.  Banki prowadzące kasy mieszkaniowe są 
obowiązane sporządzić za rok kalenda-
rzowy, w trzech egzemplarzach, według 
ustalonego wzoru, imienne informacje 
w przypadkach, o których mowa 
w art. 27a ust. 13 pkt 4 i 5 ustawy wymie-
nionej w art. 1, w brzmieniu obowiązują-
cym przed dniem 1 stycznia 2002 r., chy-
ba że podatnik złoży oświadczenie, że 
wycofane oszczędności nie były odliczo-
ne od jego dochodu lub podatku ani od 
dochodu lub podatku jego rodziców, al-
bo że wycofane oszczędności, po okreś- 
lonym w umowie o kredyt kontraktowy 
okresie systematycznego oszczędzania, 
zostaną wydatkowane zgodnie z celami 
systematycznego oszczędzania na ra-
chunku prowadzonym przez kasę miesz-
kaniową. W terminie do dnia 31 stycznia 
roku następującego po roku podatko-
wym banki prowadzące kasy mieszka-
niowe przekazują jeden egzemplarz in-
formacji podatnikowi, a drugi egzem-
plarz urzędowi skarbowemu właściwe-
mu według miejsca zamieszkania po-
datnika.

3.  (uchylony).

4.  Informacje określone w ust. 1 i 2 są 
sporządzane na formularzu według 
wzoru określonego, w drodze rozporzą-
dzenia, przez ministra właściwego do 
spraw finansów publicznych.

 Art. 8. 1.  Wydatki, o których mowa w art. 27a 
ust. 1 pkt 1 lit. g) ustawy wymienionej 
w art. 1, w brzmieniu obowiązującym 
przed dniem 1 stycznia 2002 r., ponie-
sione do dnia 31 grudnia 2001 r., które 
nie znalazły pokrycia w podatku obliczo-
nym za lata 1997—2001, podlegają odli-
czeniu od podatku na zasadach określo-
nych w art. 27a ust. 15 ustawy wymie-
nionej w art. 1, w brzmieniu obowiązują-
cym przed dniem 1 stycznia 2002 r.

2.  Wydatki, o których mowa w art. 27a 
ust. 1 pkt 1 lit. g) ustawy wymienionej 
w art. 1, w brzmieniu obowiązującym 
przed dniem 1 stycznia 2002 r., ponie-
sione w 2002 r. podlegają odliczeniu od 
podatku, obliczonego za 2002 r., 
w wysokości i na zasadach określonych 
w art. 27a ustawy wymienionej w art. 1, 
w brzmieniu obowiązującym przed 
dniem 1 stycznia 2002 r.

 Art. 9.  Przepisy art. 3 ust. 1 i art. 4—8 stosuje się 
odpowiednio do podatników, o których 
mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listo-
pada 1998 r. o zryczałtowanym podatku 
dochodowym od niektórych przychodów 
osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. 
Nr 144, poz. 930, z 2000 r. Nr 104, poz. 1104 
i Nr 122, poz. 1324 oraz z 2001 r. Nr 74, 
poz. 784, Nr 88, poz. 961 i Nr 125, poz. 1363 
i 1369).

 Art. 10. 1.  W latach 2002—2003 nie mają zasto-
sowania przepisy art. 22 ust. 2, 2a 
i ust. 11 ustawy wymienionej w art. 1, 
w brzmieniu obowiązującym przed 
dniem 1 stycznia 2002 r.

2.  W 2002 r.:

1)  koszty uzyskania przychodów z tytu-
łu stosunku służbowego, stosunku 
pracy, spółdzielczego stosunku pra-
cy oraz pracy nakładczej wynoszą 
96 zł 26 gr miesięcznie, a za rok po-
datkowy nie więcej niż 1.155 zł 
12 gr,

2)  jeżeli podatnik uzyskuje przychody, 
o których mowa w pkt 1, równocześ-
nie od kilku zakładów pracy, koszty 
uzyskania przychodu za rok podat-
kowy nie mogą przekroczyć łącznie 
1.732 zł 72 gr,

3)  jeżeli miejsce stałego lub czasowe-
go zamieszkania podatnika jest po-
łożone poza miejscowością, w której 
znajduje się zakład pracy, a podatnik 
nie uzyskuje dodatku za rozłąkę, 
miesięczne koszty uzyskania przy-
chodu wynoszą 120 zł 33 gr, a za rok 
podatkowy łącznie nie więcej niż 
1.443 zł 90 gr,

4)  jeżeli podatnik uzyskuje przychody, 
o których mowa w pkt 1, równocześ-
nie od kilku zakładów pracy, a miej-
sce stałego lub czasowego zamiesz-
kania podatnika jest położone poza 
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miejscowością, w której znajduje się 
zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje 
dodatku za rozłąkę, koszty uzyskania 
przychodu za rok podatkowy nie mo-
gą przekroczyć łącznie 2.165 zł 90 gr.

3.  W 2003 r.:

1)  koszty uzyskania przychodów z tytu-
łu stosunku służbowego, stosunku 
pracy, spółdzielczego stosunku pra-
cy oraz pracy nakładczej wynoszą 
99 zł 96 gr miesięcznie, a za rok po-
datkowy nie więcej niż 1.199 zł 52 gr,

2)  jeżeli podatnik uzyskuje przychody, 
o których mowa w pkt 1, równocześ-
nie od kilku zakładów pracy, koszty 
uzyskania przychodu za rok podat-
kowy nie mogą przekroczyć łącznie 
1.799 zł 37 gr,

3)  jeżeli miejsce stałego lub czasowe-
go zamieszkania podatnika jest po-
łożone poza miejscowością, w której 
znajduje się zakład pracy, a podatnik 
nie uzyskuje dodatku za rozłąkę, 
miesięczne koszty uzyskania przy-
chodu wynoszą 124 zł 95 gr, a za rok 
podatkowy łącznie nie więcej niż 
1.499 zł 40 gr,

4)  jeżeli podatnik uzyskuje przychody, 
o których mowa w pkt 1, równocześ-
nie od kilku zakładów pracy, a miej-
sce stałego lub czasowego zamiesz-
kania podatnika jest położone poza 
miejscowością, w której znajduje się 
zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje 
dodatku za rozłąkę, koszty uzyskania 
przychodu za rok podatkowy nie 
mogą przekroczyć łącznie 2.249 zł 
21 gr.

4.  Jeżeli roczne koszty uzyskania przy-
chodów, określone w ust. 2 i 3, są niż-
sze od wydatków na dojazd do zakładu 
pracy lub zakładów pracy środkami 
transportu autobusowego, kolejowe-
go, promowego lub komunikacji miej-
skiej, w rocznym rozliczeniu podatku 
koszty te mogą być przyjęte w wysoko-
ści wydatków faktycznie poniesionych, 
udokumentowanych wyłącznie imien-
nymi biletami okresowymi.

5.  W latach 2002—2003 przepisy ust. 1—4 
uwzględnia się odpowiednio przy po-
borze podatku lub zaliczek na podatek 
przez płatników oraz w zeznaniu podat-
kowym, zgodnie z przepisami rozdziału 
7 i 8 ustawy wymienionej w art. 1.

 Art. 11. 1.  W zakresie odliczania składek na po-
wszechne ubezpieczenie zdrowotne od 
podatku dochodowego ustalonego 
zgodnie z przepisami ustaw wymienio-
nych w art. 1 i 2, nie ma zastosowania 
art. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. 
o zmianie ustawy o powszechnym 
ubezpieczeniu zdrowotnym oraz nie-
których innych ustaw (Dz. U. Nr 88, 
poz. 961).

2.  W zakresie ustalenia skali podatku do-
chodowego na 2002 r. nie ma zastoso-
wania art. 27 ust. 4 ustawy wymienio-
nej w art. 1, w brzmieniu obowiązują-
cym przed dniem 1 stycznia 2002 r.

 Art. 12.  Minister właściwy do spraw finansów 
publicznych ogłasza, do dnia 31 grudnia 
roku poprzedzającego rok podatkowy 
2002, 2003 i 2004, w drodze obwieszcze-
nia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypo-
spolitej Polskiej „Monitor Polski”, wyso-
kość kwoty, o której mowa w art. 26 ust. 3 
ustawy wymienionej w art. 1, w brzmie-
niu obowiązującym przed dniem 1 stycz-
nia 1997 r., oraz wysokość kwoty, o której 
mowa w art. 27a ust. 2 ustawy wymienio-
nej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym 
w latach 1997—2001, z zastrzeżeniem 
art. 12a.

 Art. 12a.  W latach 2003—2004 wysokość kwoty, 
o której mowa w art. 26 ust. 3 ustawy 
wymienionej w art. 1 w brzmieniu obo-
wiązującym przed dniem 1 stycznia 
1997 r. oraz w art. 27a ust. 2 ustawy wy-
mienionej w art. 1 w brzmieniu obowią-
zującym w latach 1997—2001, nie może 
ulec zmniejszeniu. W tym celu dla usta-
lenia wysokości kwoty, o której mowa 
w art. 26 ust. 3 ustawy wymienionej 
w art. 1 w brzmieniu obowiązującym 
przed dniem 1 stycznia 1997 r. oraz 
w art. 27a ust. 2 ustawy wymienionej 
w art. 1 w brzmieniu obowiązującym 
w latach 1997—2001, przyjmuje się naj-
wyższy w okresie obowiązywania usta-
wy wskaźnik przeliczeniowy 1 m2 po-
wierzchni użytkowej budynku mieszkal-
nego, ustalonego do celów obliczania 
premii gwarancyjnej od wkładów na 
oszczędnościowych książeczkach miesz-
kaniowych za III kwartał.

 Art. 13.  Dotychczasowe akty wykonawcze zacho-
wują moc do czasu wydania aktów wy-
konawczych na podstawie upoważnień 
ustawowych zmienianych niniejszą usta-
wą. 

 Art. 14.  Z dniem 1 stycznia 2002 r. traci moc:

„1)  art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 
1996 r. o zmianie ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych 
(Dz. U. Nr 137, poz. 638 i z 1998 r. 
Nr 74, poz. 471),”

„Art. 15.  Przepisy niniejszej ustawy mają zastoso-
wanie do opodatkowania dochodów 
(strat) uzyskanych od dnia 1 stycznia 
2002 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 9 lit. a) tiret 
drugie, który ma zastosowanie do docho-
dów (przychodów) uzyskanych począw-
szy od dnia 1 marca 2002 r.

 Art. 16.  Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz-
nia 2002 r., z wyjątkiem:

1)  art. 1 pkt 1 lit. a) tiret pierwsze, drugie, 
czwarte i tiret piąte w zakresie dotyczą-
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cym skreślenia pkt 56 i 57, i lit. b) oraz 
pkt 2 — które wchodzą w życie z dniem 
1 marca 2002 r.,

2)  art. 11 ust. 2 — który wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia.”;

56)  art. 81 ustawy z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach 
w organizacji i funkcjonowaniu centralnych orga-
nów administracji rządowej i jednostek im podpo-
rządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw 
(Dz. U. Nr 25, poz. 253, Nr 200, poz. 1689 i Nr 230, 
poz. 1923), który stanowi:

„Art. 81.  Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 kwiet-
nia 2002 r., z wyjątkiem:

1)  art. 31, który wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 
2002 r.,

2)  art. 52 pkt 12 lit. a), art. 59, art. 62 pkt 1, 
art. 71 ust. 2 i art. 79, które wchodzą 
w życie z dniem ogłoszenia,

3)  art. 1 ust. 1 pkt 1, ust. 5 oraz ust. 6 
i art. 10 pkt 1, które wchodzą w życie 
z dniem 31 marca 2002 r.,

4)  art. 50 pkt 7, który wchodzi w życie 
z dniem 6 kwietnia 2002 r.,

5)  art. 2 ust. 3, art. 25, art. 36 pkt 1, 2 i 4, 
art. 41, art. 48, art. 52 pkt 5, art. 63 
pkt 1 oraz art. 80 ust. 1 pkt 1, które 
wchodzą w życie z dniem 1 lipca 
2002 r.,

6)  art. 27 i art. 52 pkt 13 w zakresie doty-
czącym art. 33a ust. 1 pkt 9, które 
wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 
2003 r.

7)  art. 2 ust. 1, art. 14, art. 33, art. 35, 
art. 46 pkt 1 i 4, art. 52 pkt 2, art. 54 
oraz art. 63 pkt 3, które wchodzą w ży-
cie z dniem 1 stycznia 2004 r.”;

57)  art. 235 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji 
Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676), który stanowi:

„Art. 235.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem 
art. 227 i art. 233, które wchodzą w życie 
z dniem ogłoszenia.”;

58)  art. 32 ustawy z dnia 7 czerwca 2002 r. o zniesieniu 
Generalnego Inspektora Celnego, o zmianie usta-
wy o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych 
innych ustaw (Dz. U. Nr 89, poz. 804), który stano-
wi:

„Art. 32.  Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 
2002 r., z wyjątkiem:

1)  art. 27 ust. 2, który wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia,

2)  art. 2, który wchodzi w życie z dniem 
30 czerwca 2002 r.,

3)  art. 9 pkt 7 i art. 21, które wchodzą 
w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.”;

59)  art. 14 ustawy z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie 
ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych 
innych ustaw (Dz. U. Nr 135, poz. 1146), który sta-
nowi:

„Art. 14.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 
3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjąt-
kiem:

1)  art. 1 pkt 11, 14, 22, 26, 28, 32—38 oraz 
art. 3 pkt 1—3 i 5, art. 4, 5 i 12 ustawy, 
które wchodzą w życie pierwszego 
dnia roku kalendarzowego następują-
cego po roku kalendarzowym, w któ-
rym ustawa wchodzi w życie,

2)  art. 2, 3 pkt 4 i 6 oraz art. 10, które 
wchodzą w życie pierwszego dnia 
siódmego miesiąca roku kalendarzo-
wego następującego po roku kalenda-
rzowym, w którym ustawa wchodzi 
w życie.”;

60)  art. 7 i 8 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 
(Dz. U. Nr 141, poz. 1182 i Nr 200, poz. 1679), które 
stanowią:

„Art. 7.  Dotychczasowe akty wykonawcze zacho-
wują moc do czasu wydania aktów wyko-
nawczych na podstawie upoważnień usta-
wowych zmienianych niniejszą ustawą, 
nie dłużej jednak niż do dnia 30 kwietnia 
2003 r., o ile nie są sprzeczne z niniejszą 
ustawą.

 Art. 8.  Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
2003 r. i ma zastosowanie do dochodów 
(strat) uzyskanych od tego dnia, z wyjąt-
kiem art. 1 pkt 21, który wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia.”;

61)  art. 5 i 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o zmia-
nie ustawy o podatku dochodowym od osób fi-
zycznych, ustawy o podatku dochodowym 
od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym 
podatku dochodowym od niektórych przychodów 
osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 169, 
poz. 1384), które stanowią:

„Art. 5.  Przepisy ustawy, z wyjątkiem art. 2 pkt 1—4 
oraz art. 6, stosuje się do podatników, któ-
rzy po raz pierwszy rozpoczęli prowadze-
nie działalności gospodarczej począwszy 
od dnia jej wejścia w życie.”

„Art. 7.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 2 
pkt 1—4 i art. 6, które wchodzą w życie 
z dniem 1 stycznia 2003 r. i mają zastoso-
wanie do dochodów (strat) uzyskanych od 
tego dnia.”;

62)  art. 23 ust. 1 i art. 26 ustawy z dnia 10 października 
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 
(Dz. U. Nr 200, poz. 1679), które stanowią:

Art. 23. „1.  Wysokość ulgi uczniowskiej, o której 
mowa w art. 27c ust. 1 ustawy wymie-
nionej w art. 14 — dla podatników, któ-
rzy zakończyli szkolenie uczniów przed 
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dniem 1 stycznia 2003 r. i szkolenie to 
zostało zakończone pozytywnym wyni-
kiem egzaminu — ustala się w wysoko-
ści określonej na podstawie art. 27c 
ust. 6 ustawy, o której mowa w art. 14, 
w brzmieniu obowiązującym przed 
dniem 1 stycznia 2003 r.”

„Art. 26.  Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz-
nia 2003 r.”;

63)  art. 12 ustawy z dnia 11 października 2002 r. o zmia-
nie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych 
i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o kombatan-
tach oraz niektórych osobach będących ofiarami 
represji wojennych i okresu powojennego, ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 
ustawy o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych 
i wychowawczych (Dz. U. Nr 181, poz. 1515), który 
stanowi:

„Art. 12.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem 
art. 1 pkt 3 i 4, art. 2 pkt 2 lit. b tiret drugie, 
lit. d i pkt 4 oraz art. 3—5, które wchodzą 
w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.”;

64)  art. 18 i 19 ustawy z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmia-
nie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz 
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 7, poz. 79), które stanowią:

„Art. 18.  Przepisu art. 3 pkt 4 nie stosuje się do 
płatników, którzy status zakładu pracy 
chronionej utracili przed dniem 1 stycznia 
2004 r.

 Art. 19.  Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym ustawa została ogłoszona, 
z wyjątkiem:

1)  art. 1 pkt 44 lit. b, który wchodzi w ży-
cie z dniem 1 lipca 2003 r.;

2)  art. 1 pkt 9 w zakresie dotyczącym 
art. 10b ust. 3—5, pkt 15, pkt 16, pkt 18, 
pkt 24 w zakresie dotyczącym art. 32 
ust. 1 pkt 4 oraz art. 3—5, które wcho-
dzą w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.;

3)  art. 2, 7 i 8, które wchodzą w życie 
z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 
1 stycznia 2003 r.”;

65)  art. 30 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczegól-
nych zasadach rozwiązywania z pracownikami 
stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pra-
cowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844), który stanowi:

„Art. 30.  Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz-
nia 2004 r., z wyjątkiem art. 15, który 
wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2003 r.”;

66)  art. 24 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. — Przepi-
sy wprowadzające ustawę o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, 
poz. 874), który stanowi:

„Art. 24.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 
30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem 
art. 3 i 4, art. 6—14, art. 16—19 oraz art. 22 
i 23, które wchodzą w życie z dniem 
1 stycznia 2004 r.”;

67)  art. 29 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrud-
nieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143), który 
stanowi:

„Art. 29.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 
30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem 
art. 22 pkt 1, który wchodzi w życie 
z dniem 16 lipca 2003 r.”;

68)  art. 30 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie 
socjalnej (Dz. U. Nr 135, poz. 1268), który stanowi:

„Art. 30.  Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 paź-
dziernika 2003 r., z wyjątkiem:

1)  art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 26 ust. 4 i 5, 
które wchodzą w życie z dniem 1 sierp-
nia 2003 r.;

2)  art. 2 pkt 3, który wchodzi w życie 
z dniem uzyskania przez Rzeczpospoli-
tą Polską członkostwa w Unii Europej-
skiej.”;

69)  art. 40 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworze-
niu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz 
o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania 
i kompetencje organów oraz organizację jednostek 
organizacyjnych podległych ministrowi właściwe-
mu do spraw finansów publicznych (Dz. U. Nr 137, 
poz. 1302), który stanowi:

„Art. 40.  Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 wrześ-
nia 2003 r., z wyjątkiem:

1)  art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy wymienionej 
w art. 8 w brzmieniu nadanym niniej-
szą ustawą, który wchodzi w życie 
z dniem przystąpienia Rzeczypospoli-
tej Polskiej do Unii Europejskiej;

2)  art. 5 ust. 9a i 9b oraz art. 7 ustawy wy-
mienionej w art. 15 w brzmieniu nada-
nym niniejszą ustawą, które wchodzą 
w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.;

3)  art. 32, który wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia ustawy.”;

70)  art. 33 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu 
pracowników tymczasowych (Dz. U. Nr 166, 
poz. 1608), który stanowi:

„Art. 33.  Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz-
nia 2004 .”;

71)  art. 8—25 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. 
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. Nr 202, poz. 1956 oraz z 2004 r. Nr 263, 
poz. 2619), które stanowią:

„Art. 8.  Przepisy art. 14 ust. 3 pkt 6, art. 23 ust. 1 
pkt 40 i ust. 3 pkt 2 ustawy wymienionej 
w art. 1 w brzmieniu obowiązującym do 
dnia 31 grudnia 2003 r. zachowują moc po 
tym dniu do otwartego do dnia 30 wrześ-
nia 2003 r. postępowania układowego 
w rozumieniu przepisów o postępowaniu 
układowym oraz mają zastosowanie 
w okresie od dnia 1 października 2003 r. do 
dnia 31 grudnia 2003 r. do postępowania 
upadłościowego z możliwością zawarcia 
układu w rozumieniu przepisów prawa 
upadłościowego i naprawczego w przy-
padku ogłoszenia upadłości po dniu 
30 września 2003 r.
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 Art. 9.  Przepisy art. 23 ust. 1 pkt 57 ustawy wy-
mienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym 
niniejszą ustawą, mają zastosowanie także 
do umów zawartych lub odnowionych do 
dnia 31 grudnia 2003 r., do których miały 
zastosowanie przepisy art. 23 ust. 1 pkt 57 
ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu 
obowiązującym przed dniem 1 stycznia 
2004 r.

Art. 10.  Podatnicy, którzy odsetki od kredytu lub 
pożyczki odliczali lub odliczają na podsta-
wie art. 26b ustawy wymienionej w art. 1, 
nie mogą korzystać ze zwolnienia określo-
nego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e ustawy 
wymienionej w art. 1, w brzmieniu obo-
wiązującym przed dniem 1 stycznia 
2004 r.

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

1)  został udzielony kredyt (pożyczka) na 
inwestycję, o której mowa w art. 26b 
ust. 1 pkt 2 albo 3 ustawy wymienionej 
w art. 1, ukończoną w tych latach, i

2)  nie skorzystali z odliczenia wyłącznie 
z powodu, że nie został spełniony waru-
nek dotyczący trzyletniego okresu trwa-
nia inwestycji, określony w art. 26b 
ust. 2 pkt 4 ustawy wymienionej 
w art. 1, w brzmieniu obowiązującym 
przed dniem 1 stycznia 2004 r.

— a począwszy od dnia 1 stycznia 2004 r. 
spełnione są wszystkie warunki określo-
ne w art. 26b ustawy wymienionej 
w art. 1,  w brzmieniu obowiązującym od 
dnia 1 stycznia 2004 r., przysługuje prawo 
odliczenia od dochodu uzyskanego w la-
tach 2004—2005, oprócz wydatków na 
spłatę odsetek od tego kredytu poniesio-
nych w latach 2004—2005, również odse-
tek zapłaconych w latach 2002—2003, od 
części kredytu, która nie przekracza kwoty 
189 000 zł.

 Art. 12. 1.  Podatnicy, którzy w 2003 r. wydatki, 
o których mowa w art. 27a ust. 1 pkt 1 
ustawy wymienionej w art. 1, w brzmie-
niu obowiązującym w 2003 r., odliczali 
od podatku, a odliczenie to nie znalazło 
pokrycia w podatku za 2003 r., zacho-
wują prawo do ich odliczania od podat-
ku w latach następnych, aż do całkowi-
tego ich odliczenia. Przepisy art. 27a 
ust. 14 i art. 45 ust. 3a pkt 1 ustawy wy-
mienionej w art. 1, w brzmieniu obo-
wiązującym w 2003 r. stosuje się odpo-
wiednio.

2.  Wydatki, o których mowa w art. 27a 
ust. 1 pkt 1 ustawy wymienionej 
w art. 1, w brzmieniu obowiązującym 
w 2003 r., poniesione w latach  
2004—2005 podlegają odliczeniu od 
podatku, w wysokości i na zasadach 
określonych w art. 27a i art. 45 ust. 3a 
pkt 1 ustawy wymienionej w art. 1, 
w brzmieniu obowiązującym w 2003 r.

 Art. 13. 1.  Podatnikom, którzy przed dniem 
1 stycznia 2004 r. nabyli prawo do ob-
niżki podatku dochodowego o kwotę 
ulgi uczniowskiej w zakresie i na zasa-
dach określonych w art. 27c ustawy 
wymienionej w art. 1, w brzmieniu 
obowiązującym przed dniem 1 stycznia 
2004 r., a odliczenia te nie znalazły po-
krycia w podatku dochodowym obli-
czonym za lata poprzedzające rok 2004, 
przysługuje prawo do dokonywania 
tych odliczeń na zasadach określonych 
w ustawie wymienionej w art. 1, 
w brzmieniu obowiązującym przed 
dniem 1 stycznia 2004 r.

2.  Podatnicy, którzy przed dniem 1 stycz-
nia 2004 r. zawarli z uczniami lub szko-
łami właściwe umowy, o których mo-
wa w art. 27c ustawy wymienionej 
w art. 1, w brzmieniu obowiązującym 
przed dniem 1 stycznia 2004 r., oraz 
rozpoczęli praktyczną naukę zawodu 
lub szkolenie w celu przygotowania 
zawodowego nie później niż w roku 
szkolnym 2003/2004, nabywają prawo 
do ulgi uczniowskiej po dniu 31 grud-
nia 2003 r. w zakresie i na zasadach 
określonych w art. 27c ustawy wymie-
nionej w art. 1, w brzmieniu obowiązu-
jącym przed dniem 1 stycznia 2004 r.

3.  Wnioski o przyznanie ulgi uczniow-
skiej, o której mowa w art. 27c ustawy 
wymienionej w art. 1, w brzmieniu 
obowiązującym przed dniem 1 stycznia 
2004 r., złożone przed tym dniem, pod-
legają rozpatrzeniu w zakresie i na za-
sadach określonych w art. 27c ustawy 
wymienionej w art. 1, w brzmieniu 
obowiązującym przed dniem 1 stycznia 
2004 r.

4.  Podatnicy, o których mowa w ust. 1 i 2, 
którym przysługuje prawo do korzysta-
nia z ulgi uczniowskiej po dniu 31 grud-
nia 2003 r., mają prawo do obniżenia 
podatku opłacanego na zasadach okreś- 
lonych w art. 27 ustawy wymienionej 
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniej-
szą ustawą, pod warunkiem że kwoty 
te nie zostały odliczone od podatku 
opłacanego w formie ryczałtu od przy-
chodów ewidencjonowanych lub 
w formie karty podatkowej.

5.  W latach 2004—2007 kwoty wymienio-
ne w art. 27c ust. 6 ustawy wymienio-
nej w art. 1, w brzmieniu obowiązują-
cym przed dniem 1 stycznia 2004 r., 
podlegają w każdym roku podatkowym 
podwyższeniu w stopniu odpowiadają-
cym wzrostowi cen towarów i usług 
konsumpcyjnych w okresie pierwszych 
trzech kwartałów w roku poprzedzają-
cym ten rok podatkowy w stosunku do 
analogicznego okresu roku poprzed-
niego.
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6.  Wzrost cen, o którym mowa w ust. 5, 
jest określany przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego w komunikacie 
w sprawie wskaźnika cen towarów 
i usług konsumpcyjnych w okresie 
pierwszych trzech kwartałów roku po-
przedzającego rok podatkowy w sto-
sunku do tego samego okresu roku 
poprzedniego, ogłaszanym na podsta-
wie przepisów o podatkach i opłatach 
lokalnych w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Pol-
ski”.

7.  Minister właściwy do spraw finansów 
publicznych, w terminie do dnia 30 lis-
topada roku poprzedzającego rok po-
datkowy, w latach 2003—2006 ogłasza, 
w drodze rozporządzenia, na rok na-
stępny na podstawie komunikatu, 
o którym mowa w ust. 6, kwoty, o któ-
rych mowa w art. 27c ust. 6 ustawy 
wymienionej w art. 1, w brzmieniu 
obowiązującym przed dniem 1 stycznia 
2004 r., z uwzględnieniem terminów 
i zasad określonych w ust. 5.

 Art. 14.  Zwolnienie, o którym mowa w art. 21 
ust. 1 pkt 47b i 48 ustawy wymienionej 
w art. 1, w brzmieniu obowiązującym 
przed dniem 1 stycznia 2004 r., stosuje 
się w zakresie i na zasadach dotychczaso-
wych do dnia 31 grudnia 2006 r. Przepis 
art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy wymienionej 
w art. 1, w brzmieniu obowiązującym 
przed dniem 1 stycznia 2004 r., stosuje 
się odpowiednio.

 Art. 15.  Do odpraw i odszkodowań otrzymanych 
na podstawie ustawy z dnia 28 grudnia 
1989 r. o szczególnych zasadach rozwią-
zywania z pracownikami stosunków pra-
cy z przyczyn dotyczących zakładów pra-
cy (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 980, 
Nr 135, poz. 1146 i Nr 200, poz. 1679 oraz 
z 2003 r. Nr 90, poz. 844) stosuje się art. 21 
ust. 1 pkt 3 ustawy wymienionej w art. 1, 
w brzmieniu obowiązującym przed dniem 
1 stycznia 2004 r.

 Art. 16. 1.  Przepisu art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a i e 
ustawy, o której mowa w art. 1, 
w brzmieniu nadanym niniejszą usta-
wą, nie stosuje się do podatników, któ-
rzy przychody ze sprzedaży nierucho-
mości i praw majątkowych określonych 
w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a—c ustawy, 
o której mowa w art. 1, uzyskali przed 
dniem 1 stycznia 2004 r.

2.  Do podatników, o których mowa 
w ust. 1, stosuje się przepisy art. 21 
ust. 1 pkt 32 lit. a i e ustawy wymienio-
nej w art. 1, w brzmieniu obowiązują-
cym przed dniem 1 stycznia 2004 r.

 Art. 17.  W przypadku odpłatnego zbycia po dniu 
31 grudnia 2003 r. udziałów (akcji) w spół-
kach mających osobowość prawną, albo 
wkładów w spółdzielniach, nabytych (ob-
jętych) przed dniem 1 stycznia 2004 r., 

w zamian za wkład niepieniężny, koszty 
uzyskania przychodów ustala się na pod-
stawie przepisów ustawy wymienionej 
w art. 1, w brzmieniu obowiązującym 
w roku nabycia (objęcia) tych udziałów 
(akcji) albo wkładów; zasada ta ma także 
zastosowanie w przypadku połączenia 
i podziału spółek kapitałowych.

 Art. 18.  W razie zwrotu kwot przekazanych w la-
tach 1995—1997 z dochodu uzyskanego 
przez spółdzielnie, a przeznaczonego na 
powiększenie udziałów, spółdzielnie po-
bierają zryczałtowany podatek dochodo-
wy, jeżeli w latach tych nie pobierały zry-
czałtowanego podatku. Podatek wynosi 
20 % kwoty wypłaty i jest pobierany 
w dniu jej dokonania. Rolnicze spółdziel-
nie produkcyjne i inne spółdzielnie zaj-
mujące się produkcją rolną ustalają kwo-
tę wypłat podlegającą opodatkowaniu 
w takim stosunku, w jakim w roku po-
przedzającym te wypłaty przychody 
z działalności innej niż wymieniona 
w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy wymienionej 
w art. 1 pozostają w ogólnej kwocie przy-
chodów. Przepis art. 42 ust. 1 ustawy wy-
mienionej w art. 1, w brzmieniu obowią-
zującym od dnia 1 stycznia 2004 r., stosu-
je się odpowiednio.

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

1)  z odpłatnego zbycia nabytych przed 
dniem 1 stycznia 2003 r. obligacji 
Skarbu Państwa wyemitowanych po 
dniu 1 stycznia 1989 r. oraz obligacji 
wyemitowanych przez jednostki sa-
morządu terytorialnego po dniu 
1 stycznia 1997 r.;

2)  z odpłatnego zbycia papierów war-
tościowych, o których mowa 
w art. 52 pkt 1 lit. b ustawy wymie-
nionej w art. 1, w brzmieniu obowią-
zującym przed dniem 1 stycznia 
2004 r., pod warunkiem że papiery 
te zostały nabyte przed dniem 
1 stycznia 2004 r.;

3)  z realizacji praw wynikających z pa-
pierów wartościowych, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. — Prawo o pub-
licznym obrocie papierami wartoś-
ciowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, 
poz. 447 i Nr 240, poz. 2055 oraz 
z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 84, 
poz. 774, Nr 124, poz. 1151 i Nr 170, 
poz. 1651), nabytych przed dniem 
1 stycznia 2004 r.

2.  Przepisu ust. 1 nie stosuje się do od-
płatnego zbycia papierów wartościo-
wych, o których mowa w ust. 1, doko-
nywanego w ramach prowadzonej 
działalności gospodarczej.
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 Art. 20.  Podatnikom opodatkowanym w sposób 
określony w art. 30c ustawy wymienionej 
w art. 1 nie przysługuje prawo do doko-
nywania odliczeń i zwolnień od dochodu 
oraz od podatku obliczonych na zasadach 
określonych w art. 30c ustawy wymienio-
nej w art. 1, o których mowa w:

1)  art. 11—13 niniejszej ustawy;

2)  art. 21 ust. 1 pkt 36 i 63a ustawy wy-
mienionej w art. 1;

3)  art. 9 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 16 grud-
nia 1993 r. o zmianie niektórych ustaw 
regulujących zasady opodatkowania 
i niektórych innych ustaw (Dz. U. 
Nr 134, poz. 646),

4)  art. 3 i 5, w części dotyczącej nabycia 
i zachowania prawa do kontynuacji 
odliczeń, ustawy z dnia 21 listopada 
1996 r. o zmianie ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych 
(Dz. U. Nr 137, poz. 638, z 1998 r. Nr 74, 
poz. 471 oraz z 2001 r. Nr 134, 
poz. 1509);

5)  art. 7 ust. 12—14a, 18 i 20, w części do-
tyczącej nabycia i zachowania prawa 
do kontynuacji odliczeń, oraz ust. 23 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. 
o zmianie ustawy o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych oraz o zmia-
nie niektórych innych ustaw (Dz. U. 
Nr 104, poz. 1104, z 2002 r. Nr 141, 
poz. 1182 oraz z 2003 r. Nr 202, 
poz. 1956);

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

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

 Art. 21.  Do czasu wejścia w życie przepisów wy-
konawczych na podstawie upoważnień 
zmienianych niniejszą ustawą zachowują 
moc przepisy dotychczasowe, nie dłużej 
jednak niż do dnia 30 czerwca 2004 r.

 Art. 22.  W zakresie ustalenia skali podatku docho-
dowego na 2004 r. oraz kwot określonych 
w art. 27 ust. 4, ust. 5a oraz w art. 30 ust. 1 
pkt 3 ustawy wymienionej w art. 1, 
w brzmieniu obowiązującym przed dniem 

1 stycznia 2004 r., nie ma zastosowania 
art. 27 ust. 7 ustawy wymienionej w art. 1, 
w brzmieniu obowiązującym przed dniem 
1 stycznia 2004 r.

 Art. 23.  W zakresie ustalenia na 2004 r. kwot okreś- 
lonych w lp. 8 załącznika nr 2 do ustawy 
wymienionej w art. 1, nie ma zastosowa-
nia art. 24 ust. 7 tej ustawy.

 Art. 24.  Przepisy ustawy mają zastosowanie do 
dochodów (poniesionych strat) uzyska-
nych począwszy od dnia 1 stycznia 
2004 r.

 Art. 25.  Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz-
nia 2004 r., z wyjątkiem:

1)  art. 1 pkt 20 lit. d w części dotyczącej 
ust. 11, art. 4, art. 5, art. 7, art. 8, art. 13 
ust. 5—7, art. 22 oraz art. 23 — które 
wchodzą w życie z dniem ogłoszenia;

2)  art. 1 pkt 10 lit. a w części dotyczącej 
pkt 47d — który wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2005 r.”;

72)  art. 127 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podat-
ku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257), który sta-
nowi:

„Art. 127.  Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 mar-
ca 2004 r., z tym że przepisy art. 1—26, 
art. 27 ust. 2—7, art. 28 i 29, art. 30 
ust. 1, 2 i 4, art. 36, art. 39—42, art. 46 
ust. 2, art. 54—60, art. 62—122 oraz 
art. 124—126 wchodzą w życie z dniem 
1 maja 2004 r.”;

73)  art. 155 i 176 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o po-
datku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), 
które stanowią:

„Art. 155.  W przypadkach nieuregulowanych w od-
rębnych przepisach, do przychodów 
opodatkowanych podatkiem dochodo-
wym od osób fizycznych nie zalicza się 
należnego podatku od towarów i usług 
oraz zwróconej różnicy podatku od to-
warów i usług.”

„Art. 176.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia, z tym że:

1)  art. 23 ust. 5, 6 i 17, art. 24 ust. 4 i 5, 
art. 114 ust. 1 i art. 159 stosuje się od 
dnia ogłoszenia ustawy;

2)  art. 96—98, art. 157 i art. 158 stosuje 
się po upływie 7 dni od dnia ogłosze-
nia ustawy;

3)  art. 1—14, art. 15 ust. 1—6, 
art. 16—22, art. 23 ust. 1—4 
i ust. 7—16, art. 24 ust. 1—3 
i ust. 6—12, art. 25—40, art. 41 
ust. 1—11 i 13—16, art. 42—95, 
art. 99—113, art. 114 ust. 2—5, 
art. 115—146, art. 148—151, art. 153, 
art. 156 i art. 162—171 stosuje się od 
dnia 1 maja 2004 r.;

4)  art. 41 ust. 12 stosuje się od dnia 
1 stycznia 2008 r.”;
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74)  art. 30 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie 
ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. Nr 116, poz. 1203 i Nr 254, poz. 2533), który 
stanowi:

„Art. 30.  Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 
2004 r., z wyjątkiem:

1)  art. 1 pkt 6, który wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;

2)  art. 7, który wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2005 r.”;

75)  art. 9 i 10 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmia-
nie ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od 
osób prawnych oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. Nr 93, poz. 894, Nr 254, poz. 2533 i Nr 263, 
poz. 2619), które stanowią:

„Art. 9.  Ustawa ma zastosowanie do dochodów 
uzyskanych od dnia wejścia w życie niniej-
szej ustawy, z wyjątkiem przepisów art. 21 
ust. 1 pkt 20 i 23a ustawy wymienionej 
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą 
ustawą, które mają zastosowanie do do-
chodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 
2004 r., oraz z wyjątkiem przepisów art. 42c 
i art. 42d ustawy wymienionej w art. 1, 
art. 4 pkt 2 oraz art. 6 i art. 7, które mają 
zastosowanie do dochodów uzyskanych 
od dnia 1 lipca 2005 r. 

Art. 10.  Ustawa wchodzi w życie z dniem przystą-
pienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii 
Europejskiej, z wyjątkiem:

1)  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 
wchodzą w życie z dniem 1 lipca 
2005 r.;

2)  art. 2 pkt 4 i 5, który wchodzi w życie 
z dniem 1 maja 2012 r.”;

76)  art. 152 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promo-
cji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 
Nr 99, poz. 1001), który stanowi:

„Art. 152.  Ustawa wchodzi w życie pierwszego 
dnia miesiąca następującego po miesią-
cu ogłoszenia, z wyjątkiem:

1)  art. 138 pkt 5—7, które wchodzą w ży-
cie z dniem 1 maja 2004 r.;

2)  art. 12 ust. 2, który wchodzi w życie 
z dniem 1 września 2004 r.;

3)  art. 101 ust. 2, który wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2005 r.”;

77)  art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywi-
dualnych kontach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, 
poz. 1205), który stanowi:

„Art. 49.  Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 wrześ-
nia 2004 r., z wyjątkiem art. 13 ust. 4 
i art. 48, które wchodzą w życie z dniem 
ogłoszenia.”;

78)  art. 62 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracow-
niczych programach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, 
poz. 1207), który stanowi:

„Art. 62.  Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 czerw-
ca 2004 r., z wyjątkiem art. 8 ust. 2 pkt 6, 7 
i 8, art. 18 ust. 6, art. 25 ust. 4 i art. 43 
ust. 2 pkt 2, 3 i 4, które wchodzą w życie 
z dniem 1 września 2004 r.”;

79)  art. 72 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postę-
powaniu w sprawach dotyczących pomocy pub-
licznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291), który stanowi:

„Art. 72.  Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłosze-
nia.”;

80)  art. 6 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie 
ustawy — Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz nie-
których innych ustaw (Dz. U. Nr 162, poz. 1691), 
który stanowi:

„Art. 6.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 mie-
sięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 
pkt 18, art. 2 pkt 1 i 2 oraz art. 5 ust. 7, które 
wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.”;

81)  art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świad-
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135), 
który stanowi:

„Art. 252.  Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 paź-
dziernika 2004 r., z wyjątkiem:

1)  art. 201, który wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2005 r.;

2)  art. 239 ust. 1 i 2, które wchodzą w ży-
cie z dniem ogłoszenia ustawy.”;

82)  art. 6—9 ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. o zmia-
nie ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 
(Dz. U. Nr 263, poz. 2619 oraz z 2005 r. Nr 30, 
poz. 262), które stanowią:

„Art. 6. 1.  Podatnikom, którzy w terminie od dnia 
1 stycznia 2005 r. do dnia złożenia ze-
znania podatkowego za 2004 r., nie póź-
niej jednak niż do dnia 30 kwietnia 
2005 r., dokonali wpłaty na rzecz organi-
zacji pożytku publicznego, działającej na 
podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, 
poz. 873 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593, 
Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135), 
przysługuje prawo do pomniejszenia 
należnego podatku dochodowego za 
2004 r. wynikającego z zeznania, o któ-
rym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy, o któ-
rej mowa w art. 1, zgodnie z art. 27d 
ustawy, o której mowa w art. 1, 
w brzmieniu obowiązującym w 2004 r.

2.  Do zmniejszenia, o którym mowa 
w ust. 1, stosuje się art. 27d ust. 5 usta-
wy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu 
nadanym niniejszą ustawą.
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3.  Wpłaty, odliczone zgodnie z ust. 1, nie 
mogą być podstawą do zmniejszenia:

1)  dochodu, na zasadach określonych 
w art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy, o której 
mowa w art. 1;

2)  podatku, na zasadach określonych 
w art. 27d ustawy, o której mowa 
w art. 1, w brzmieniu nadanym ni-
niejszą ustawą;

3)  przychodu, na zasadach określonych 
w ustawie, o której mowa w art. 2;

4)  ryczałtu od przychodów ewidencjo-
nowanych, na zasadach określonych 
w art. 14a ustawy, o której mowa 
w art. 2, w brzmieniu nadanym ni-
niejszą ustawą.

 Art. 7. 1.  Podatnikom opodatkowanym w formie 
ryczałtu od przychodów ewidencjono-
wanych, którzy w terminie od dnia 
1 stycznia 2005 r. do dnia złożenia ze-
znania podatkowego za 2004 r., nie póź-
niej jednak niż do dnia 31 stycznia 
2005 r., dokonali wpłaty na rzecz organi-
zacji pożytku publicznego działającej na 
podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publiczne-
go i o wolontariacie, przysługuje prawo 
do pomniejszenia ryczałtu od przycho-
dów ewidencjonowanych za 2004 r., wy-
nikającego z zeznania, zgodnie z art. 14a 
ustawy, o której mowa w art. 2, 
w brzmieniu obowiązującym w 2004 r.

2.  Do zmniejszenia, o którym mowa 
w ust. 1, stosuje się art. 14a ust. 5 usta-
wy, o której mowa w art. 2, w brzmieniu 
nadanym niniejszą ustawą.

3.  Wpłaty, odliczone zgodnie z ust. 1, nie 
mogą być podstawą do zmniejszenia:

1)  ryczałtu od przychodów ewidencjo-
nowanych, na zasadach określonych 
w art. 14a ustawy, o której mowa 
w art. 2, w brzmieniu nadanym niniej-
szą ustawą;

2)  przychodu, na zasadach określonych 
w ustawie, o której mowa w art. 2;

3)  podatku, na zasadach określonych 
w art. 27d ustawy, o której mowa 
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniej-
szą ustawą;

4)  dochodu, na zasadach określonych 
w art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy, o której 
mowa w art. 1.

 Art. 8. 1.  Przepisy ustawy mają zastosowanie 
do dochodów (poniesionych strat) uzy-
skanych od dnia 1 stycznia 2005 r., z wy-
jątkiem:

1)  art. 1 pkt 3, który ma zastosowanie 
do dochodów uzyskanych od dnia 
1 stycznia 2004 r.;

2)  art. 30a ust. 10 oraz art. 30b ust. 5c 
i ust. 8 ustawy, o której mowa 
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniej-
szą ustawą, które mają zastosowanie 
do dochodów uzyskanych od dnia 
1 lipca 2005 r.

2.  Podatnik, o którym mowa w art. 6a 
ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, 
w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 
wraz ze składanym zeznaniem podatko-
wym, o którym mowa w art. 45 ust. 1 
ustawy wymienionej w art. 1, składa 
wniosek o wznowienie postępowania 
na podstawie art. 240 § 1 pkt 8 ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja 
podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, 
z późn. zm.b)), jeżeli została wydana de-
cyzja ostateczna w sprawie ustalenia zo-
bowiązania podatkowego lub stwierdze-
nia nadpłaty na podstawie art. 104 usta-
wy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordyna-
cja podatkowa.

 Art. 9.c)  Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz-
nia 2005 r., z wyjątkiem:

1)  art. 3—5, które wchodzą w życie 
z dniem 31 grudnia 2004 r.;

2)  art. 30a ust. 10 oraz art. 30b ust. 5c 
i ust. 8 ustawy, o której mowa w art. 1, 
w brzmieniu nadanym niniejszą usta-
wą, które wchodzą w życie z dniem 
1 lipca 2005 r.”;

b)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, 
Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, 
Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 
i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, 
poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671, z 2008 r. 
Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109 
i Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, 
Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 131, poz. 1075, Nr 157, 
poz. 1241, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, 
poz. 1652 i Nr 216, poz. 1676.

c)  Utracił moc z dniem 18 lutego 2005 r. w zakresie, w którym 
ustala dzień 1 stycznia 2005 r. jako datę wejścia w życie:
a)  art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. w zakre-

sie, w jakim w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ze zm.) wprowadza 
czwarty szczebel skali podatkowej w brzmieniu  
„600 000 — 227 992 zł 48 gr + 50 % nadwyżki ponad 
600 000 zł”,

b)  art. 1 pkt 19 lit. a powołanej na wstępie ustawy z dnia 
18 listopada 2004 r. w zakresie, w jakim w art. 32 ust. 1 
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. dodaje pkt 4,

c)  art. 1 pkt 19 lit. b powołanej na wstępie ustawy z dnia 
18 listopada 2004 r. w zakresie, w jakim w art. 32 ust. 1a 
pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. wprowadza przepis 
oznaczony lit. c,

d)  art. 1 pkt 22 powołanej na wstępie ustawy z dnia 
18 listopada 2004 r. w zakresie, w jakim w art. 41a in fine 
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. wprowadza słowa „lub 
50 %”,

e)  art. 1 pkt 26 powołanej na wstępie ustawy z dnia 
18 listopada 2004 r. w zakresie, w jakim w art. 44 ust. 3a 
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. w dodanym zdaniu czwar-
tym in fine wprowadza słowa „lub 50 %”, na podstawie 
wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lutego 
2005 r. sygn. akt K 48/04 (Dz. U. Nr 30, poz. 262).
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83)  art. 12 ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o rekom-
pensacie przysługującej w związku z odstąpieniem 
w roku 2002 od waloryzacji dodatku kombatan-
ckiego (Dz. U. Nr 281, poz. 2779), który stanowi:

„Art. 12.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem 
art. 9 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 
1 lutego 2005 r., oraz art. 11, który wcho-
dzi w życie z dniem 31 grudnia 2004 r.”;

84)  art. 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie 
ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 281, 
poz. 2781), który stanowi:

„Art. 7.  Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
2005 r.”;

85)  art. 63 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklin-
gu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. 
Nr 25, poz. 202), który stanowi:

„Art. 63.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 
30 dni od dnia ogłoszenia, z tym że prze-
pisy:

1)  art. 7, art. 8, art. 44, art. 45, art. 57 pkt 2 
i art. 62 wchodzą w życie po upływie 
6 miesięcy od dnia ogłoszenia;

2)  art. 11—17, art. 28, art. 47, art. 55, 
art. 56, art. 57 pkt 3, art. 58 pkt 1 i 3 
w zakresie dotyczącym art. 401 ust. 11 
i 12 i art. 415 ust. 5a i 5b, w brzmieniu 
nadanym niniejszą ustawą, i art. 60 
wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 
2006 r.;

3)  art. 23 ust. 3 w stosunku do pojazdów 
wprowadzonych na terytorium kraju 
przed dniem 1 lipca 2002 r. stosuje się 
od dnia 1 stycznia 2007 r.;

4)  art. 58 pkt 1 w zakresie dotyczącym 
art. 401 ust. 1—10 i 13—16, w brzmie-
niu nadanym niniejszą ustawą, wcho-
dzą w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia.”

86)  art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o rekom-
pensacie przysługującej w związku z odstąpieniem 
w roku 2002 od waloryzacji świadczeń pieniężnych 
przysługujących żołnierzom zastępczej służby woj-
skowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach 
węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i ba-
talionach budowlanych oraz osobom deportowa-
nym do pracy przymusowej oraz osadzonym 
w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjali-
stycznych Republik Radzieckich (Dz. U. Nr 85, 
poz. 725), który stanowi:

„Art. 11.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem 
art. 9 i 10, które wchodzą w życie z dniem 
1 czerwca 2005 r.”;

87)  art. 25 ustawy z dnia 20 maja 2005 r. o dodatku 
pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów 
i osób pobierających świadczenie przedemerytal-
ne albo zasiłek przedemerytalny (Dz. U. Nr 102, 
poz. 852 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 219), który sta-
nowi:

„Art. 25.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem 
art. 23, który wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia.”;

88)  art. 27 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie 
ustawy — Ordynacja podatkowa oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 143, poz. 1199), 
który stanowi:

„Art. 27.  Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 wrześ-
nia 2005 r., z wyjątkiem:

1)  art. 1 pkt 71, pkt 105, pkt 107, pkt 112, 
pkt 113 oraz pkt 114, które wchodzą 
w życie z dniem ogłoszenia;

2)  art. 7 pkt 5 i 6, które wchodzą w życie 
z dniem ogłoszenia i mają zastosowa-
nie do przychodów (dochodów) uzys-
kanych od dnia 1 lipca 2005 r.;

3)  art. 1 pkt 1, pkt 5 w zakresie dodawa-
nego pkt 3, pkt 8, pkt 30, pkt 94, pkt 96 
lit. b, pkt 106, pkt 108, pkt 109 lit. b 
i pkt 110, art. 6, art. 7 pkt 1—4, art. 10, 
art. 16 pkt 1 oraz art. 17, które wcho-
dzą w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.;

4)  art. 1 pkt 2—4, pkt 29, pkt 63, 
pkt 65—69, pkt 72 lit. a i pkt 73, art. 3, 
art. 4, art. 5, art. 12, art. 13, art. 14 oraz 
art. 16 pkt 2—4, które wchodzą w życie 
z dniem 16 sierpnia 2006 r.;

5)  art. 1 pkt 5 w zakresie dodawanego 
pkt 5, pkt 49 lit. a, b i d oraz art. 18, któ-
re wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 
2007 r.”;

89)  art. 7 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie usta-
wy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy eme-
rytalnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
Nr 143, poz. 1202), który stanowi:

„Art. 7.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia.”;

90)  art. 29 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji pra-
wa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieru-
chomości poza obecnymi granicami Rzeczypospo-
litej Polskiej (Dz. U. Nr 169, poz. 1418), który stano-
wi:

„Art. 29.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 
30 dni od dnia ogłoszenia.”;

91)  art. 277 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo 
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 
oraz z 2006 r. Nr 46, poz. 328), który stanowi:

„Art. 277.  Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 wrześ-
nia 2005 r., z tym że:

1)  art. 94, 151, 155 oraz 157 wchodzą 
w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.;

2)  art. 107—150 oraz art. 152—154, 156 
oraz 158 wchodzą w życie z dniem 
1 września 2006 r.;

3)  art. 99 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz art. 199 
wchodzą w życie z dniem 1 paździer-
nika 2006 r.”;
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92)  art. 22 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie 
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach ryn-
ku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw 
(Dz. U. Nr 164, poz. 1366), który stanowi:

„Art. 22.  Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia 
trzeciego miesiąca następującego po 
miesiącu ogłoszenia, z wyjątkiem:

1)  art. 1 pkt 6 lit. b, pkt 7, 32, 35, 39 lit. b, 
pkt 64 i 67 lit. c, które wchodzą w życie 
z dniem 1 stycznia 2006 r.;

2)  art. 1 pkt 13 lit. a, który wchodzi w ży-
cie z dniem 30 czerwca 2006 r.;

3)  art. 2 pkt 1, który wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie 
do dochodów uzyskanych od dnia 
1 stycznia 2005 r.;

4)  art. 11 pkt 1—3 i 5—9, które wchodzą 
w życie z dniem 1 września 2005 r.;

5)  art. 11 pkt 4 i 10, które wchodzą w ży-
cie z dniem ogłoszenia.”;

93)  art. 45 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o partner-
stwie publiczno-prywatnym (Dz. U. Nr 169, 
poz. 1420), który stanowi:

„Art. 45.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 
30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem 
art. 44, który wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2006 r.”;

94)  art. 82 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie 
kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298), który 
stanowi:

„Art. 82.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1)  art. 70 ust. 4 i art. 71, które wchodzą 
w życie z dniem ogłoszenia;

2)  art. 60 i art. 61, które wchodzą w życie 
z dniem 1 stycznia 2006 r.;

3)  art. 45, który wchodzi w życie po upły-
wie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.”;

95)  art. 32 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych 
formach wspierania działalności innowacyjnej 
(Dz. U. Nr 179, poz. 1484), który stanowi:

„Art. 32.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 
30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem 
przepisów art. 12—22 oraz art. 26, 27 i 29, 
które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 
2006 r.”;

96)  art. 96 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym 
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 
Nr 180, poz. 1495), który stanowi:

„Art. 96.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 
30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1)  art. 18—20, które wchodzą w życie 
z dniem 1 stycznia 2006 r.;

2)  art. 6—14, art. 24, art. 31, art. 39, 
art. 40, art. 42, art. 51, art. 56, art. 71, 
art. 72 pkt 4 i 7, art. 75 pkt 3, art. 76 
pkt 3—5, art. 77 pkt 4, art. 78 pkt 3, 
art. 80, art. 85 i art. 88, które wchodzą 
w życie z dniem 1 lipca 2006 r.;

3)  art. 21, art. 33, art. 72 pkt 1 i art. 84, 
które wchodzą w życie z dniem 1 paź-
dziernika 2006 r.;

4)  art. 28, art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 2 
i ust. 3—6, art. 64—69, art. 82, art. 83, 
art. 87, art. 89 i art. 93, które wchodzą 
w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.;

5)  art. 30 ust. 2 pkt 1, który wchodzi w ży-
cie z dniem 1 stycznia 2009 r.”;

 97)  art. 225 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 
instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, 
poz. 1538), który stanowi:

„Art. 225.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 
30 dni od dnia ogłoszenia.”;

 98)  art. 12 ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie 
osobom fizycznym niektórych wydatków związa-
nych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. 
Nr 177, poz. 1468), który stanowi:

„Art. 12.  Ustawa wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2006 r.”;

 99)  art. 3 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 2006 r. o zmia-
nie ustawy — Prawo o szkolnictwie wyższym oraz 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych (Dz. U. Nr 46, poz. 328), które stanowią:

„Art. 3.  Przepis art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy zmie-
nianej w art. 2, w brzmieniu nadanym 
niniejszą ustawą, ma zastosowanie także 
do dochodów uzyskanych od dnia 
1 września 2005 r. do dnia wejścia w ży-
cie niniejszej ustawy.

 Art. 4.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia.”;

100)  art. 4 ustawy z dnia 12 maja 2006 r. o zmianie 
ustawy o niektórych formach wspierania działal-
ności innowacyjnej oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. Nr 107, poz. 723), który stanowi:

„Art. 4.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni 
od dnia ogłoszenia, z tym że art. 2 i 3 ma-
ją zastosowanie do dochodów uzyska-
nych (strat poniesionych) oraz wydatków 
poniesionych od dnia 1 stycznia 2006 r.”;

101)  art. 80 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. — Przepisy 
wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu 
Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego 
oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby 
Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywia-
du Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 711), który 
stanowi:

„Art. 80.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem 
art. 5—56, oraz art. 77 i art. 78, które 
wchodzą w życie z dniem 1 października 
2006 r.”;

102)  art. 82 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze 
nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157, 
poz. 1119), który stanowi:

„Art. 82.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1)  art. 79, który wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia;
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2)  art. 25 pkt 1 lit. c i pkt 3 lit. a, 
art. 27—30, art. 33 pkt 1 i 5—10, 
art. 34, art. 35 pkt 1, 2 i 4—7, art. 41 
pkt 1, art. 42, art. 45, art. 47, art. 49, 
art. 50 pkt 2 i art. 51, które wchodzą 
w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.”;

103)  art. 19 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podat-
ku tonażowym (Dz. U. Nr 183, poz. 1353), który 
stanowi:

„Art. 19.  Ustawa wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2007 r.”;

104)  art. 17 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finanso-
wym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego 
mieszkania (Dz. U. Nr 183, poz. 1354), który sta-
nowi:

„Art. 17.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia.”;

105)  art. 5—22 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. 
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych 
ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588 oraz z 2008 r. 
Nr 209, poz. 1316), które stanowią:

„Art. 5.  Przepis art. 42 ust. 1a ustawy wymienio-
nej w art. 1 stosuje się także w przypad-
ku, o którym mowa w art. 18 ustawy 
z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie 
ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. Nr 202, poz. 1956 i Nr 222, 
poz. 2201 oraz z 2004 r. Nr 263, 
poz. 2619).

 Art. 6.  Do samochodów nabytych przed dniem 
1 stycznia 2007 r. stosuje się przepisy 
ustawy wymienionej w art. 1, w brzmie-
niu obowiązującym przed dniem 1 stycz-
nia 2007 r.

 Art. 7. 1.  Do przychodu (dochodu) z odpłatnego 
zbycia nieruchomości i praw określo-
nych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a—c usta-
wy wymienionej w art. 1, nabytych lub 
wybudowanych (oddanych do użytko-
wania) do dnia 31 grudnia 2006 r., sto-
suje się zasady określone w ustawie 
wymienionej w art. 1, w brzmieniu 
obowiązującym przed dniem 1 stycz-
nia 2007 r.

2.  Do przychodów z odpłatnego zbycia 
składników majątku, o których mowa 
w art. 12 ust. 10 ustawy wymienionej 
w art. 2, wykorzystywanych w pozarol-
niczej działalności gospodarczej przed 
dniem 1 stycznia 2007 r., mają zasto-
sowanie art. 12 ust. 10 ustawy wymie-
nionej w art. 2, w brzmieniu obowiązu-
jącym przed dniem 1 stycznia 2007 r., 
oraz art. 28 ust. 1 i 2 zdanie pierw- 
sze ustawy wymienionej w art. 1, 
w brzmieniu obowiązującym przed 
dniem 1 stycznia 2007 r.

3.  Do przychodów z odpłatnego zbycia 
składników majątku, o których mowa 
w art. 12 ust. 10a ustawy wymienionej 
w art. 2, wykorzystywanych w pozarol-

niczej działalności gospodarczej przed 
dniem 1 stycznia 2007 r., mają zasto-
sowanie art. 12 ust. 10a ustawy wy-
mienionej w art. 2, w brzmieniu obo-
wiązującym przed dniem 1 stycznia 
2007 r., i art. 28 ustawy wymienionej 
w art. 1, w brzmieniu obowiązującym 
przed dniem 1 stycznia 2007 r.

4.  Minister właściwy do spraw finansów 
publicznych określi, w drodze rozpo-
rządzenia, wzór deklaracji, o której mo-
wa w art. 28 ust. 4 ustawy wymienio-
nej w art. 1, w brzmieniu obowiązują-
cym przed dniem 1 stycznia 2007 r., 
wraz z objaśnieniami co do sposobu 
jej wypełniania, terminu i miejsca skła-
dania; rozporządzenie ma na celu 
umożliwienie identyfikacji podatnika 
i urzędu skarbowego, do którego kie-
rowana jest deklaracja, oraz popraw-
nego obliczenia podatku.

 Art. 8. 1.  Do obliczenia dochodów uzyskanych 
w latach 2007—2008 nie mają zastoso-
wania przepisy art. 22 ust. 2, 9 pkt 5, 
ust. 11, 12 i 13 ustawy wymienionej 
w art. 1.

2.  Do obliczenia dochodu uzyskanego 
w 2007 r. z tytułu stosunku służbowe-
go, stosunku pracy, spółdzielczego 
stosunku pracy oraz pracy nakładczej 
koszty uzyskania przychodów:

1)  wynoszą 108 zł 50 gr miesięcznie, 
a za rok podatkowy nie więcej niż 
1 302 zł, w przypadku gdy podatnik 
uzyskuje przychody z tytułu jedne-
go stosunku służbowego, stosunku 
pracy, spółdzielczego stosunku pra-
cy oraz pracy nakładczej;

2)  nie mogą przekroczyć łącznie 1 953 zł 
23 gr za rok podatkowy, w przypadku 
gdy podatnik uzyskuje przychody 
równocześnie z więcej niż jedne- 
go stosunku służbowego, stosunku 
pracy, spółdzielczego stosunku pracy 
oraz pracy nakładczej;

3)  wynoszą 135 zł 63 gr miesięcznie, 
a za rok podatkowy łącznie nie wię-
cej niż 1 627 zł 56 gr, w przypadku 
gdy miejsce stałego lub czasowego 
zamieszkania podatnika jest położo-
ne poza miejscowością, w której 
znajduje się zakład pracy, a podat-
nik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę;

4)  nie mogą przekroczyć łącznie 2 441 zł 
54 gr za rok podatkowy, w przypadku 
gdy podatnik uzyskuje przychody 
równocześnie z więcej niż jednego 
stosunku służbowego, stosunku pra-
cy, spółdzielczego stosunku pracy 
oraz pracy nakładczej, a miejsce sta-
łego lub czasowego zamieszkania 
podatnika jest położone poza miej-
scowością, w której znajduje się za-
kład pracy, a podatnik nie uzyskuje 
dodatku za rozłąkę.
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3.  Do obliczenia dochodu uzyskanego 
w 2008 r. z tytułu stosunku służbowe-
go, stosunku pracy, spółdzielczego 
stosunku pracy oraz pracy nakładczej 
koszty uzyskania przychodów:

1)  wynoszą 111 zł 25 gr miesięcznie, 
a za rok podatkowy nie więcej niż 
1.335 zł, w przypadku gdy podatnik 
uzyskuje przychody z tytułu jednego 
stosunku służbowego, stosunku pra-
cy, spółdzielczego stosunku pracy 
oraz pracy nakładczej;

2)  nie mogą przekroczyć łącznie 2 002 zł 
05 gr za rok podatkowy, w przypadku 
gdy podatnik uzyskuje przychody 
równocześnie z więcej niż jednego 
stosunku służbowego, stosunku pra-
cy, spółdzielczego stosunku pracy 
oraz pracy nakładczej;

3)  wynoszą 139 zł 06 gr miesięcznie, 
a za rok podatkowy łącznie nie więcej 
niż 1 668 zł 72 gr, w przypadku gdy 
miejsce stałego lub czasowego za-
mieszkania podatnika jest położone 
poza miejscowością, w której znajdu-
je się zakład pracy, a podatnik nie 
uzyskuje dodatku za rozłąkę;

4)  nie mogą przekroczyć łącznie 2 502 zł 
56 gr za rok podatkowy, w przypadku 
gdy podatnik uzyskuje przychody 
równocześnie z więcej niż jednego 
stosunku służbowego, stosunku pra-
cy, spółdzielczego stosunku pracy 
oraz pracy nakładczej, a miejsce sta-
łego lub czasowego zamieszkania 
podatnika jest położone poza miej-
scowością, w której znajduje się za-
kład pracy, a podatnik nie uzyskuje 
dodatku za rozłąkę.

4.  W latach 2007—2008 koszty uzyskania 
przychodów z tytułów określonych 
w art. 13 pkt 5, 7 i 9 ustawy wymienio-
nej w art. 1 ustala się:

1)  w 2007 r. — w wysokości określonej 
w ust. 2 pkt 1, a jeżeli podatnik tego 
samego rodzaju przychody uzyskuje 
od więcej niż jednego podmiotu 
albo od tego samego podmiotu ale 
z tytułu kilku stosunków prawnych, 
roczne koszty uzyskania przychodu 
nie mogą przekroczyć 1 953 zł 23 gr;

2)  w 2008 r. — w wysokości określonej 
w ust. 3 pkt 1, a jeżeli podatnik tego 
samego rodzaju przychody uzyskuje 
od więcej niż jednego podmiotu 
albo od tego samego podmiotu ale 
z tytułu kilku stosunków prawnych, 
roczne koszty uzyskania przychodu 
nie mogą przekroczyć 2 002 zł 05 gr.

5.  W latach 2007—2008 do przychodów, 
o których mowa w art. 14 ustawy wy-
mienionej w art. 1, nie mają zastoso-
wania koszty uzyskania przychodów 
określone w ust. 4 oraz art. 22 ust. 9 
ustawy wymienionej w art. 1.

6.  Jeżeli roczne koszty uzyskania przy-
chodów, o których mowa w ust. 2 i 3, 
w latach 2007—2008 są niższe od wy-
datków na dojazd do zakładu lub zakła-
dów pracy środkami transportu auto-
busowego, kolejowego, promowego 
lub komunikacji miejskiej, w rocznym 
rozliczeniu podatku koszty te mogą 
być przyjęte przez pracownika lub 
przez płatnika pracownika, w wysoko-
ści wydatków faktycznie poniesionych, 
udokumentowanych wyłącznie imien-
nymi biletami okresowymi.

7.  Przepisów ust. 2 pkt 3 i 4 oraz ust. 3 
pkt 3 i 4 nie stosuje się w przypadku, 
gdy pracownik otrzymuje zwrot kosz-
tów dojazdu do zakładu pracy, z wyjąt-
kiem, gdy zwrócone koszty zostały za-
liczone do przychodów podlegających 
opodatkowaniu.

8.  Do przychodów, o których mowa 
w art. 42e ustawy wymienionej 
w art. 1, w latach 2007—2008 stosuje 
się odpowiednio koszty uzyskania 
przychodów, o których mowa w ust. 2 
pkt 1 i 2 oraz w ust. 3 pkt 1 i 2.

 Art. 9. 1.  Podatnikowi, któremu w latach 
2002—2006 został udzielony kredyt 
(pożyczka), o którym mowa w art. 26b 
ustawy wymienionej w art. 1, 
w brzmieniu obowiązującym przed 
dniem 1 stycznia 2007 r., zwany dalej 
„kredytem mieszkaniowym”, przysłu-
guje na zasadach określonych w tej 
ustawie oraz w ustawie wymienionej 
w art. 2, w brzmieniu obowiązującym 
przed dniem 1 stycznia 2007 r., prawo 
do odliczania wydatków na spłatę od-
setek: 

1)  od kredytu mieszkaniowego, 

2)  od kredytu (pożyczki) zaciągniętego 
na spłatę kredytu mieszkaniowego, 

3)  od każdego kolejnego kredytu (po-
życzki) zaciągniętego na spłatę kre-
dytu (pożyczki), o którym mowa 
w pkt 1 lub 2 

— do upływu terminu spłaty określo-
nego w umowie o kredyt mieszkanio-
wy zawartej przed dniem 1 stycznia 
2007 r., nie dłużej jednak niż do dnia 
31 grudnia 2027 r.

1a.  W przypadku gdy kredyt (pożyczka), 
o którym mowa w ust. 1, stanowi część 
kredytu (pożyczki) przeznaczonego na 
spłatę również innych, niż wymienione 
w tym przepisie, zobowiązań kredyto-
wych (pożyczkowych), odliczeniu pod-
legają odsetki od tej części kredytu 
(pożyczki), która proporcjonalnie przy-
pada na spłatę kredytu (pożyczki), 
o którym mowa w ust. 1. 

1b.  Odsetki od kredytu (pożyczki), o któ-
rym mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, zapła-
cone w latach 2002—2007 w związku 
z inwestycją zakończoną przed dniem 
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1 stycznia 2008 r., zgodnie z art. 26b 
ust. 2 pkt 4 ustawy wymienionej 
w art. 1, w brzmieniu obowiązującym 
przed dniem 1 stycznia 2007 r., podle-
gają odliczeniu na zasadach określo-
nych w ustawie wymienionej w art. 1 
lub 2, w brzmieniu obowiązującym 
przed dniem 1 stycznia 2007 r., od do-
chodu (przychodu) uzyskanego w roku 
2008 lub 2009. Do odliczenia wydat-
ków, o których mowa w zdaniu pierw-
szym, nie stosuje się art. 26b ust. 5—7 
ustawy wymienionej w art. 1, 
w brzmieniu obowiązującym przed 
dniem 1 stycznia 2007 r. Przepis ust. 1a 
stosuje się odpowiednio. 

1c.  Przepisy ust. 1 pkt 2 i 3, ust. 1a i 1b sto-
suje się do kredytu (pożyczki) zaciąg-
niętego w banku lub w spółdzielczej 
kasie oszczędnościowo-kredytowej, 
mających siedzibę w państwie człon-
kowskim Unii Europejskiej lub w in-
nym państwie należącym do Europej-
skiego Obszaru Gospodarczego albo 
w Konfederacji Szwajcarskiej.

2.  Do podatników, którzy zaciągnęli kre-
dyt na zasadach określonych w usta-
wie z dnia 8 września 2006 r. o finanso-
wym wsparciu rodzin w nabywaniu 
własnego mieszkania (Dz. U. Nr 183, 
poz. 1354), nie ma zastosowania prze-
pis ust. 1.

3.  Minister właściwy do spraw finansów 
publicznych określi na lata 2007—2027, 
w drodze rozporządzenia, wzór oświad-
czenia, o którym mowa w art. 26b 
ust. 2 pkt 5 ustawy wymienionej 
w art. 1, w brzmieniu obowiązującym 
przed dniem 1 stycznia 2007 r., wraz 
z objaśnieniem co do sposobu jego 
wypełnienia. Rozporządzenie ma na 
celu umożliwienie identyfikacji podat-
nika i urzędu skarbowego, do którego 
kierowany jest formularz, oraz zapew-
nienie kontroli poprawności stosowa-

nia odliczenia, o którym mowa w ust. 1, 
mającego wpływ na wysokość zobo-
wiązania podatkowego podatnika.

4.  Minister właściwy do spraw finan- 
sów publicznych ogłasza na lata 
2007—2027, do dnia 31 grudnia roku 
poprzedzającego rok podatkowy, 
w drodze obwieszczenia, w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 
„Monitor Polski” wysokość kwoty, 
o której mowa w art. 26b ust. 4 pkt 2 
ustawy wymienionej w art. 1, w brzmie-
niu obowiązującym przed dniem 
1 stycznia 2007 r., w celu określenia tej 
części kredytu (pożyczki), od której po-
datnikowi przysługuje prawo do odli-
czenia odsetek, stosownie do postano-
wień określonych w ust. 1.

5.  W kolejnych następujących po sobie 
latach podatkowych kwota, o której 
mowa w art. 26b ust. 4 pkt 2 ustawy 
wymienionej w art. 1, w brzmieniu 
obowiązującym przed dniem 1 stycznia 
2007 r., nie może ulec zmniejszeniu. 
W tym celu dla ustalania tej podstawy 
przyjmuje się najwyższy w okresie 
2001—2026 wskaźnik przeliczeniowy 
1 m2 powierzchni użytkowej budynku 
mieszkalnego, ustalonego do celów 
obliczania premii gwarancyjnej od 
wkładów na oszczędnościowych ksią-
żeczkach mieszkaniowych za III kwar-
tał.

 Art. 10. 1.  Do obliczenia podatku dochodowego 
za lata 2007—2008, o którym mowa 
w art. 27 ustawy wymienionej 
w art. 1, nie ma zastosowania skala 
podatkowa, o której mowa w art. 27 
ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1.

2.  Podatek dochodowy, z zastrzeżeniem 
art. 29—30e oraz art. 44 ust. 4 ustawy 
wymienionej w art. 1, od dochodów 
uzyskanych w 2007 r. pobiera się od 
podstawy jego obliczenia według na-
stępującej skali:

Podstawa obliczenia podatku w złotych
Podatek wynosi

ponad do

43 405 19 % minus kwota zmniejszająca podatek 572 zł 54 gr

43 405 85 528 7 674 zł 41 gr + 30 % nadwyżki ponad 43.405 zł

85 528 20 311 zł 31 gr + 40 % nadwyżki ponad 85 528 zł

3.  Podatek dochodowy, z zastrzeżeniem 
art. 29—30e oraz art. 44 ust. 4 ustawy 
wymienionej w art. 1, od dochodów 

uzyskanych w 2008 r. pobiera się od 
podstawy jego obliczenia według na-
stępującej skali:

Podstawa obliczenia podatku w złotych
Podatek wynosi

ponad do

44 490 19 % minus kwota zmniejszająca podatek 586 zł 85 gr

44 490 85 528 7 866 zł 25 gr + 30 % nadwyżki ponad 44 490 zł

85 528 20 177 zł 65 gr + 40 % nadwyżki ponad 85 528 zł
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4.  Jeżeli przepisy ustaw wymienionych 
w art. 1 i 2 odwołują się do skali po-
datkowej, do przepisów tych w latach 
2007—2008 ma zastosowanie skala 
podatkowa określona w ust. 2 albo 
odpowiednio w ust. 3.

 Art. 11. 1.  Osoba prowadząca gospodarstwo 
domowe zachowuje prawo do odli-
czenia, o którym mowa w art. 27e 
ustawy wymienionej w art. 1, 
w brzmieniu obowiązującym przed 
dniem 1 stycznia 2007 r., na zasadach 
określonych w tej ustawie oraz 
w ustawie wymienionej w art. 2, 
w brzmieniu obowiązującym przed 
dniem 1 stycznia 2007 r., z tytułu wy-
datków ponoszonych do końca obo-
wiązywania umowy zawartej przed 
dniem 1 stycznia 2007 r.

2.  Przepis ust. 1 nie ma zastosowania 
do wydatków ponoszonych w związ-
ku z przedłużeniem umowy, o której 
mowa w ust. 1, dokonanym po dniu 
31 grudnia 2006 r.

 Art. 12. 1.  Jeżeli podatnik w okresie od dnia 
1 maja 2006 r. do dnia 31 grudnia 
2006 r. oraz od dnia 1 stycznia 2007 r. 
do dnia złożenia zeznania za 2006 r., 
nie później jednak niż do dnia upływu 
terminu określonego dla złożenia te-
go zeznania, dokonał darowizny pie-
niężnej, o której mowa w art. 27d 
ustawy wymienionej w art. 1, 
w brzmieniu obowiązującym przed 
dniem 1 stycznia 2007 r., podatek do-
chodowy wynikający z zeznania po-
datkowego za 2006 r. zmniejsza się 
na zasadach określonych w tym arty-
kule, z zastrzeżeniem ust. 2.

2.  Zmniejszenie, o którym mowa 
w ust. 1, stosuje się, jeżeli darowizna 
pieniężna, o której mowa w art. 27d 
ustawy wymienionej w art. 1, 
w brzmieniu obowiązującym przed 
dniem 1 stycznia 2007 r., nie została 
odliczona od dochodu, na podstawie 
art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy wymienio-
nej w art. 1 lub na podstawie odręb-
nych ustaw oraz od przychodu lub 
podatku na podstawie ustawy wy-
mienionej w art. 2.

 Art. 13.  Podatnicy, którzy przed dniem 1 stycz-
nia 2007 r. rozpoczęli amortyzację:

1)  środków trwałych na podstawie 
art. 22j ust. 1 pkt 3 i art. 22k ust. 4—6,

2)  środków transportu na podstawie 
art. 22k ust. 1

— ustawy wymienionej w art. 1, 
w brzmieniu obowiązującym przed 
dniem 1 stycznia 2007 r., stosują do 
amortyzacji tych środków przepisy 
art. 22j ust. 1 pkt 3 oraz art. 22k ust. 1 
i 4—6 ustawy wymienionej w art. 1, 
w brzmieniu obowiązującym przed 
dniem 1 stycznia 2007 r.

 Art. 14. 1.  Przepis art. 45 ust. 3a pkt 3 ustawy 
wymienionej w art. 1, w brzmieniu 
obowiązującym przed dniem 1 stycz-
nia 2007 r., ma zastosowanie do wy-
mienionego w nim zdarzenia powsta-
łego po dniu 31 grudnia 2006 r.

2.  Przepis art. 21 ust. 2a pkt 3 ustawy 
wymienionej w art. 2, w brzmieniu 
obowiązującym przed dniem 1 stycz-
nia 2007 r., ma zastosowanie do wy-
mienionego w nim zdarzenia powsta-
łego po dniu 31 grudnia 2006 r.

 Art. 15. 1.  Podatnicy, o których mowa w art. 6 
ust. 1 i 1a ustawy wymienionej 
w art. 2, którzy w okresie od dnia 1 lu-
tego 2006 r. do dnia 31 grudnia 
2006 r. oraz od dnia 1 stycznia 2007 r. 
do dnia złożenia zeznania za 2006 r., 
nie później jednak niż do dnia upływu 
terminu określonego dla złożenia te-
go zeznania, dokonali darowizny pie-
niężnej na rzecz organizacji pożytku 
publicznego działającej na podstawie 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, 
poz. 873, z późn. zm.d)), podatek do-
chodowy wynikający z zeznania o wy-
sokości uzyskanego przychodu, wy-
sokości dokonanych odliczeń i należ-
nego ryczałtu od przychodów ewi-
dencjonowanych za 2006 r., zmniej-
szają na zasadach określonych 
w art. 14a ustawy wymienionej 
w art. 2, w brzmieniu obowiązującym 
przed dniem 1 stycznia 2007 r.

2.  Zmniejszenie, o którym mowa 
w ust. 1, stosuje się, jeżeli darowizna 
pieniężna, o której mowa w art. 14a 
ustawy wymienionej w art. 2, 
w brzmieniu obowiązującym przed 
dniem 1 stycznia 2007 r., nie została 
odliczona od przychodu na podstawie 
ustawy wymienionej w art. 2 lub na 
podstawie odrębnych ustaw oraz od 
dochodu lub podatku dochodowego 
na podstawie ustawy wymienionej 
w art. 1, w brzmieniu obowiązującym 
przed dniem 1 stycznia 2007 r.

 Art. 16.  Przepisy aktów prawnych wydanych na 
podstawie ustawy wymienionej w art. 1, 
w brzmieniu obowiązującym przed 
dniem 1 stycznia 2007 r., zachowują 
moc do czasu wejścia w życie aktów 
prawnych wydanych na mocy niniejszej 
ustawy, nie dłużej jednak niż do dnia 
31 grudnia 2007 r.

d)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, 
poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, 
Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 94, 
poz. 651.
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 Art. 17.  Podatnicy, którzy przed dniem 1 stycz-
nia 2007 r. określali przychody należne 
na podstawie art. 14 ust. 1g ustawy wy-
mienionej w art. 1, w brzmieniu obo-
wiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r., 
a którzy przed dniem 1 stycznia 2007 r. 
wystawili faktury, których termin płat-
ności określony jest po dniu 31 grudnia 
2006 r., dla ustalenia daty powstania 
przychodu należnego określonego 
w tym przepisie stosują przepis art. 14 
ust. 1g ustawy, o której mowa w art. 1, 
w brzmieniu obowiązującym przed 
dniem 1 stycznia 2007 r.

 Art. 18.  Oświadczenie, o którym mowa w art. 9a 
ust. 7 ustawy wymienionej w art. 1, 
w brzmieniu obowiązującym od dnia 
1 stycznia 2007 r., o wyborze sposobu 
opodatkowania dochodów z działów 
specjalnych produkcji rolnej ustalanych 
na podstawie prowadzonych ksiąg, na 
zasadach określonych w art. 30c ustawy 
wymienionej w art. 1, na rok 2007, po-
datnicy składają w terminie do dnia 
20 stycznia 2007 r.

 Art. 19.  Ilekroć w innych ustawach jest mowa 
o dochodzie określanym na podstawie 
deklaracji miesięcznej, rozumie się przez 
to dochód wykazany w zeznaniu podat-
kowym złożonym za rok poprzedzający 
rok podatkowy.

 Art. 20. 1.  Przepis art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy 
wymienionej w art. 1, w brzmieniu 
nadanym niniejszą ustawą, ma zasto-
sowanie do dochodów uzyskanych 
w 2006 r., z zastrzeżeniem ust. 2.

2.  Przepis ust. 1 nie ma zastosowania, 
jeżeli kwota dochodu korzystającego 
ze zwolnienia na podstawie art. 21 
ust. 1 pkt 20 ustawy wymienionej 
w art. 1, w brzmieniu obowiązującym 
w 2006 r., jest wyższa niż wynikająca 
z zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 20 
ustawy wymienionej w art. 1, 
w brzmieniu nadanym niniejszą usta-
wą.

 Art. 21.  Przepisy art. 1 mają zastosowanie do 
uzyskanych dochodów (poniesionych 
strat) od dnia 1 stycznia 2007 r., z wyjąt-
kiem art. 1 pkt 15 lit. i—k, pkt 28 
lit. a oraz pkt 37 lit. a, które mają zasto-
sowanie do uzyskanych dochodów (po-
niesionych strat) od dnia 1 stycznia 
2009 r.

 Art. 22.  Ustawa wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2007 r., z wyjątkiem:

1)  art. 18, który wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia;

2)  art. 2 pkt 1 lit. b i c, pkt 2 lit. b, które 
wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 
2008 r.;

3)  art. 1 pkt 15 lit. i—k, pkt 28 lit. a oraz 
pkt 37 lit. a, które wchodzą w życie 
z dniem 1 stycznia 2009 r.”;

106)  art. 17 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świad-
czeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługują-
cych cywilnym niewidomym ofiarom działań 
wojennych (Dz. U. Nr 249, poz. 1824), który sta-
nowi:

„Art. 17.  Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz-
nia 2007 r.”;

107)  art. 6 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie 
ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych 
emerytów, rencistów i osób pobierających świad-
czenie przedemerytalne albo zasiłek przedemery-
talny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 35, 
poz. 219), który stanowi:

„Art. 6.  Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłosze-
nia.”;

108)  art. 4 ustawy z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie 
ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach 
będących ofiarami represji wojennych i okresu 
powojennego oraz ustawy o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 99, poz. 658), 
który stanowi:

„Art. 4.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem 
art. 2, który wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 
2007 r.”;

109)  art. 21 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie 
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz 
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 115, 
poz. 791), który stanowi:

„Art. 21.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 
30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1)  art. 1 pkt 5 i art. 13, które wchodzą 
w życie z dniem ogłoszenia, z mocą 
od dnia 1 stycznia 2007 r.;

2)  art. 1 pkt 14, 15, 17 lit. a i pkt 34 oraz 
art. 5, 11 i 12, które wchodzą w życie 
z dniem 1 stycznia 2008 r.;

3)  art. 8, który wchodzi w życie z dniem 
30 czerwca 2007 r.”;

110)  art. 9 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie 
ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 115, poz. 793), 
który stanowi:

„Art. 9.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem 
art. 1 pkt 13 lit. a, art. 4 oraz art. 5 pkt 2, 
które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 
2007 r.”;

111)  art. 7 ust. 7, 9 i 11 i art. 8 ustawy z dnia 24 sierp-
nia 2007 r. o zmianie ustawy o promocji zatrud-
nienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 176, poz. 1243), 
które stanowią:
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Art. 7. „7.  Osoba prowadząca gospodarstwo do-
mowe, która przed dniem wejścia w ży-
cie ustawy zawarła umowę na podsta-
wie art. 61c ustawy wymienionej 
w art. 1 w dotychczasowym brzmieniu, 
jest obowiązana do poboru zaliczki na 
podatek dochodowy oraz do sporzą-
dzania deklaracji i informacji, na zasa-
dach określolnych w art. 35a ustawy 
wymienionej w art. 4 w brzmieniu obo-
wiązującym przed dniem wejścia w ży-
cie niniejszej ustawy, do końca obo-
wiązywania tej umowy.

„9.  Do pobranej przez płatnika zaliczki na 
podatek dochodowy mają zastosowa-
nie deklaracje i informacje określone 
przez ministra właściwego do spraw 
finansów publicznych na podstawie 
art. 45b pkt 1 ustawy wymienionej 
w art. 4 w brzmieniu obowiązującym 
przed dniem wejścia w życie niniejszej 
ustawy.”

„11.  Akt wykonawczy wydany na podsta-
wie art. 45b pkt 1 ustawy wymienionej 
w art. 4 w brzmieniu obowiązującym 
przed dniem wejścia w życie niniejszej 
ustawy, zachowuje moc do czasu wej-
ścia w życie aktu wykonawczego wy-
danego na podstawie art. 45b pkt 1 
ustawy wymienionej w art. 4 w brzmie-
niu obowiązującym od dnia wejścia 
w życie niniejszej ustawy, nie dłużej 
jednak niż do dnia 30 kwietnia 2008 r.”

„Art. 8.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 
30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1)  art. 1 pkt 46 i 47 lit. e, które wchodzą 
w życie z dniem ogłoszenia z mocą od 
dnia 1 kwietnia 2007 r.;

2)  art. 1 pkt 5 lit. b—d, pkt 6, 28 lit. a, 
pkt 42, 47 lit. a i b i pkt 48 lit. a i b, któ-
re wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 
2008 r.”;

112)  art. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie 
ustawy — Kodeks pracy oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. Nr 181, poz. 1288), który stanowi:

„Art. 4.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia.”;

113)  art. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 5 września 2007 r. 
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych (Dz. U. Nr 191, poz. 1361), które 
stanowią:

„Art. 2.  W latach 2007 i 2008 do obliczenia kwoty 
odliczenia, o której mowa w art. 27f usta-
wy wymienionej w art. 1, stosuje się kwo-
ty zmniejszające podatek określone 
w pierwszym przedziale skali, o której 
mowa odpowiednio w art. 10 ust. 2 i 3 
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmia-
nie ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych oraz o zmianie niektó-
rych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, 
poz. 1588).

 Art. 3.  Ustawa ma zastosowanie do uzyskanych 
dochodów (poniesionej straty) od dnia 
1 stycznia 2007 r.

 Art. 4.  Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłosze-
nia.”;

114)  art. 13 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zasa-
dach nabywania od Skarbu Państwa akcji w pro-
cesie konsolidacji spółek sektora elektroenerge-
tycznego (Dz. U. Nr 191, poz. 1367), który stano-
wi:

„Art. 13.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 
30 dni od dnia ogłoszenia.”;

115)  art. 2 ustawy z dnia 25 kwietnia 2008 r. o zmianie 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych (Dz. U. Nr 97, poz. 623), który stanowi:

„Art. 2.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia.”;

116)  art. 14 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie 
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 
Nr 141, poz. 888), który stanowi:

„Art. 14.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 
45 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem 
art. 1 pkt 8—13, które wchodzą w życie 
z dniem 31 marca 2009 r.”;

117)  art. 18 ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o szczegól-
nych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących 
niektóre przychody poza terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej (Dz. U. Nr 143, poz. 894), który 
stanowi:

„Art. 18.  Ustawa wchodzi w życie z dniem ogło-
szenia.”;

118)  art. 8, 10, art. 12 ust. 1 i art. 13—15 ustawy z dnia 
6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych, o podatku do-
chodowym od osób prawnych oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316 oraz 
z 2009 r. Nr 201, poz. 1542), które stanowią:

„Art. 8. 1.  Do przychodu (dochodu) z odpłatnego 
zbycia nieruchomości i praw określo-
nych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a—c usta-
wy zmienianej w art. 1, nabytych lub 
wybudowanych (oddanych do użytko-
wania) w okresie od dnia 1 stycznia 
2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., sto-
suje się zasady określone w ustawie 
zmienianej w art. 1, w brzmieniu obo-
wiązującym na dzień 31 grudnia 
2008 r.

2.  Do przychodów z odpłatnego zbycia 
składników majątku, o których mowa 
w art. 12 ust. 10a ustawy zmienianej 
w art. 4, wykorzystywanych w pozarol-
niczej działalności gospodarczej, które 
zostały nabyte lub wybudowane (od-
dane do użytkowania) w okresie od 
dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grud-
nia 2008 r., mają zastosowanie przepi-
sy art. 12 ust. 10a ustawy zmienianej 
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w art. 4, w brzmieniu obowiązującym 
na dzień 31 grudnia 2008 r., i art. 21 
ust. 1 pkt 126 oraz art. 30e ustawy 
zmienianej w art. 1, w brzmieniu obo-
wiązującym na dzień 31 grudnia 
2008 r.

3.  Podatnicy, do których mają zastosowa-
nie ust. 1 lub ust. 2, oświadczenie, 
o którym mowa w art. 21 ust. 21 usta-
wy zmienianej w art. 1, w brzmieniu 
obowiązującym na dzień 31 grudnia 
2008 r., składają w terminie złożenia 
zeznania, o którym mowa w art. 45 
ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, za 
rok podatkowy, w którym nastąpiło 
odpłatne zbycie nieruchomości i praw 
określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 
lit. a—c ustawy zmienianej w art. 1. 
W przypadku, o którym mowa w zda-
niu pierwszym, 14-dniowy termin 
określony w art. 21 ust. 21 ustawy 
zmienianej w art. 1, w brzmieniu obo-
wiązującym na dzień 31 grudnia 
2008 r., nie ma zastosowania.”

„Art. 10. 1.  Do przekazania 1 % podatku należne-
go wynikającego z zeznań podatko-
wych lub ich korekt za 2008 r. stosuje 
się wykaz, o którym mowa w ust. 5.

2.  Organizacje pożytku publicznego, uję-
te w wykazie, o którym mowa 
w ust. 5, są obowiązane do dnia 
31 stycznia 2009 r. przekazać naczel-
nikowi urzędu skarbowego właściwe-
mu według siedziby organizacji, nu-
mer rachunku bankowego, na który 
ma być przekazany 1 % podatku.

3.  Naczelnik urzędu skarbowego przeka-
zuje 1 % podatku należnego, o którym 
mowa w ust. 1, na rachunek banko-
wy organizacji pożytku publicznego, 
o którym mowa w ust. 2, w trzecim 
lub w czwartym miesiącu licząc od 
końca miesiąca, w którym upłynął 
termin dla złożenia zeznania podatko-
wego. Kwota ta jest pomniejszana 
o koszty przelewu bankowego.

4.  W przypadku, gdy organizacja pożyt-
ku publicznego nie wypełniła obo-
wiązku, o którym mowa w ust. 2, lub 
błędnie podała numer rachunku ban-
kowego, naczelnik urzędu skarbowe-
go odstępuje od przekazania 1 % po-
datku na rzecz tej organizacji.

5.  W terminie do dnia 31 grudnia 2008 r. 
minister właściwy do spraw zabez-
pieczenia społecznego w porozumie-
niu z Ministrem Sprawiedliwości 
ogłasza, w drodze obwieszczenia, 
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypo-
spolitej Polskiej „Monitor Polski” wy-
kaz organizacji mających status orga-
nizacji pożytku publicznego na dzień 
30 listopada 2008 r.; w wykazie tym 

nie uwzględnia się organizacji prowa-

dzących działalność gospodarczą 

polegającą na wytwarzaniu wyrobów 

przemysłu elektronicznego, paliwo-

wego, tytoniowego, spirytusowego, 

winiarskiego, piwowarskiego, a także 

pozostałych wyrobów alkoholowych 

o zawartości alkoholu powyżej 1,5 %, 

oraz wyrobów z metali szlachetnych 

albo z udziałem tych metali, lub han-

dlu tymi wyrobami.”

Art. 12. „1.  Dotychczasowe przepisy wykonawcze 

wydane na podstawie art. 25 ust. 8 

ustawy zmienianej w art. 1, zachowu-

ją moc do czasu wejścia w życie prze-

pisów wykonawczych wydanych na 

podstawie art. 25 ust. 8 ustawy zmie-

nianej w art. 1, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż 

do dnia 31 grudnia 2009 r.”

„Art. 13.  Do dokonywania rocznego obliczenia 
podatku za 2008 r., zgodnie z art. 34 
i art. 37 ustawy zmienianej w art. 1, ma 
zastosowanie art. 37 ust. 1a pkt 4 lit. b 
tej ustawy, w brzmieniu obowiązującym 
do dnia 30 listopada 2008 r.

 Art. 14.  Ustawa ma zastosowanie do uzyska-
nych dochodów (poniesionej straty) od 
dnia 1 stycznia 2009 r., z wyjątkiem:

1)  art. 1 pkt 1—3, pkt 11 lit. a tiret piąte, 
tiret ósme w zakresie dodawanego 
pkt 26a, tiret szesnaste oraz lit. c w za-
kresie dodawanego ust. 23, pkt 19 
lit. a, c i lit. e, 20, 22, pkt 23 lit. a w za-
kresie tiret pierwszego i drugiego 
oraz lit. c, pkt 25, pkt 27, pkt 31, 
pkt 37, pkt 39 lit. g i lit. i, pkt 40 w za-

kresie dodawanego art. 45c ust. 1—3 
i 5, art. 4 pkt 2, 4, pkt 5 lit. b, pkt 6 
w zakresie dodawanego art. 21b 

ust. 1—3 i 5, pkt 7—9 oraz art. 6 i 7, 

które mają zastosowanie do uzyska-
nych dochodów (poniesionej straty) 

od dnia 1 stycznia 2008 r.;

2)  art. 1 pkt 38 lit. b, e, f, h oraz lit. k 

i art. 2 pkt 12 lit. a—d, które mają 
zastosowanie do uzyskanych docho-

dów (poniesionej straty) od dnia 

1 stycznia 2012 r.

 Art. 15.  Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz-

nia 2009 r., z wyjątkiem:

1)  art. 1 pkt 19 lit. a, c i lit. e, 20, 25, 

pkt 27, pkt 31, pkt 37, pkt 39 lit. g 

i pkt 40, art. 3, art. 4 pkt 2, 4, pkt 5 
lit. b, pkt 6—9 oraz art. 6 i 10, które 

wchodzą w życie z dniem 1 grudnia 

2008 r.;

2)  art. 1 pkt 38 lit. b, e, f, h oraz lit. k 

i art. 2 pkt 12 lit. a—d, które wchodzą 

w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.”;
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119)  art. 10 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie 
ustawy — Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz nie-
których innych ustaw (Dz. U. Nr 220, poz. 1431), 
który stanowi:

„Art. 10.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 
6 miesięcy od dnia ogłoszenia.”;

120)  art. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie 
ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 220, 
poz. 1432), który stanowi:

„Art. 4.  Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz-
nia 2009 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 3 i art. 3 
pkt 2, które wchodzą w życie z dniem 
ogłoszenia.”;

121)  art. 32 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspie-
raniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. 
Nr 223, poz. 1459), który stanowi:

„Art. 32.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 
3 miesięcy od dnia ogłoszenia.”;

122)  art. 46 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o eme-
ryturach kapitałowych (Dz. U. Nr 228, poz. 1507), 
który stanowi:

„Art. 46.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia.”;

123)  art. 169 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku 
akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11), który 
stanowi:

„Art. 169.  Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 mar-
ca 2009 r.”;

124)  art. 40 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmia-
nie ustawy o promocji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33), który 
stanowi:

„Art. 40.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1)  art. 39, który wchodzi w życie z dniem 
wejścia w życie ustawy, z mocą od 
dnia 1 stycznia 2009 r.;

2)  art. 1 pkt 75 i art. 18, które wchodzą 
w życie z dniem 1 lipca 2009 r.;

3)  art. 1 pkt 49, który wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2010 r.”;

125)  art. 38 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partner-
stwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. 
Nr 19, poz. 100), który stanowi:

„Art. 38.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 
21 dni od dnia ogłoszenia.”;

126)  art. 3—7 ustawy z dnia 5 marca 2009 r. o zmianie 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych oraz ustawy o podatku dochodowym od 
osób prawnych (Dz. U. Nr 69, poz. 587), które sta-
nowią:

„Art. 3.  Do kosztów prac rozwojowych rozpoczę-
tych przed dniem 1 stycznia 2009 r. sto-
suje się przepisy dotychczasowe.

 Art. 4. 1.  Podatnicy, którzy w związku z podwyż-
szeniem limitu przychodów, o którym 
mowa w art. 5a pkt 20 ustawy zmienia-
nej w art. 1, w brzmieniu nadanym ni-
niejszą ustawą, i art. 4a pkt 10 ustawy 
zmienianej w art. 2, w brzmieniu nada-
nym niniejszą ustawą, stali się małymi 
podatnikami, mogą wpłacać zaliczki 
kwartalne, o których mowa w art. 44 
ust. 3g ustawy zmienianej w art. 1 oraz 
w art. 25 ust. 1b ustawy zmienianej 
w art. 2, począwszy od pierwszego 
kwartału następującego po kwartale, 
w którym weszła w życie niniejsza 
ustawa.

2.  Przepis ust. 1 stosuje się w przypadku 
złożenia przez podatnika zawiadomie-
nia, o którym mowa w art. 44 ust. 3i 
ustawy zmienianej w art. 1 oraz 
w art. 25 ust. 1e ustawy zmienianej 
w art. 2, w terminie do 20 dnia drugie-
go miesiąca kwartału następującego 
po kwartale, w którym weszła w życie 
niniejsza ustawa.

 Art. 5. 1.  W latach podatkowych rozpoczynają-
cych się w 2009 r. i 2010 r. kwota limi-
tu odpisów amortyzacyjnych, o której 
mowa w art. 22k ust. 7 ustawy zmie-
nianej w art. 1 oraz art. 16k ust. 7 
ustawy zmienianej w art. 2, wynosi 
100.000 euro w każdym z tych lat po-
datkowych.

2.  Podatnicy podatku dochodowego od 
osób fizycznych, którzy w roku 2008 
lub 2009 rozpoczęli prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej, mogą zgodnie 
z zasadami określonymi w art. 22k 
ust. 7—13 ustawy zmienianej w art. 1 
dokonywać odpisów amortyzacyjnych, 
do kwoty limitu określonej w ust. 1, 
także w roku podatkowym następują-
cym bezpośrednio po roku podatko-
wym, w którym rozpoczęli prowadze-
nie działalności gospodarczej.

3.  Podatnicy podatku dochodowego od 
osób prawnych, którzy w roku 2008 
lub 2009 rozpoczęli prowadzenie dzia-
łalności, mogą zgodnie z zasadami 
określonymi w art. 16k ust. 7—13 usta-
wy zmienianej w art. 2 dokonywać od-
pisów amortyzacyjnych, do kwoty li-
mitu określonej w ust. 1, także w roku 
podatkowym następującym bezpo-
średnio po roku podatkowym, w któ-
rym rozpoczęli prowadzenie działalno-
ści.

4.  Przepisu ust. 3 nie stosuje się do po-
datników podatku dochodowego od 
osób prawnych, których pierwszy rok 
podatkowy kończy się w dniu 31 grud-
nia 2010 r.
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 Art. 6.  Ustawa ma zastosowanie do uzyskanych 
dochodów (poniesionych strat) od dnia 
1 stycznia 2009 r., z tym że do podatni-
ków podatku dochodowego od osób 
prawnych, którzy rozpoczęli działalność 
w 2008 r., a których rok podatkowy jest 
inny niż kalendarzowy i zakończy się po 
dniu 31 grudnia 2008 r., do końca przyję-
tego przez siebie roku podatkowego prze-
pisy art. 5 nie mają zastosowania.

 Art. 7.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia.”;

127)  art. 122 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bate-
riach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666), 
który stanowi:

„Art. 122.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjąt-
kiem:

1)  art. 11 ust. 2 i 3, art. 15 ust. 1 pkt 1 
i ust. 2, art. 48, art. 49, art. 77, art. 86, 
art. 87 i art. 99, które wchodzą w ży-
cie w terminie 3 miesięcy od dnia 
ogłoszenia;

2)  art. 9 ust. 4, który wchodzi w życie 
z dniem 26 września 2009 r.;

3)  art. 17—26 i art. 79, które wchodzą 
w życie z dniem 1 października 
2009 r.;

4)  art. 30, art. 32—43, art. 53—56, 
art. 65, art. 69, art. 72, art. 80, 
art. 82—85, art. 89, art. 90, art. 100, 
art. 104—106, art. 111 pkt 1—13 
i 15—20 oraz art. 114 pkt 2, które 
wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 
2010 r.;

5)  art. 111 pkt 14, który wchodzi w ży-
cie z dniem 1 maja 2010 r.;

6)  art. 15 ust. 1 pkt 2 i 3, które wchodzą 
w życie z dniem 26 września 2011 r.;

7)  art. 66—68, które wchodzą w życie 
z dniem 1 stycznia 2012 r.”;

128)  art. 12 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o zadośćuczy-
nieniu rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień 
wolnościowych w latach 1956—1989 (Dz. U. 
Nr 91, poz. 741), który stanowi:

„Art. 12.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 
30 dni od dnia ogłoszenia.”;

129)  art. 30 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczy-
cielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. 
Nr 97, poz. 800), który stanowi:

„Art. 30.  Ustawa wchodzi w życie pierwszego 
dnia miesiąca następującego po miesią-
cu ogłoszenia, z wyjątkiem art. 26 pkt 2, 
który wchodzi w życie z dniem ogłosze-
nia.”;

130)  art. 22 ustawy z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomo-

cy państwa w spłacie niektórych kredytów miesz-

kaniowych udzielonych osobom, które utraciły 

pracę (Dz. U. Nr 115, poz. 964), który stanowi:

„Art. 22.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia.”;

131)  art. 37 ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu 

skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowni-

ków i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 125, poz. 1035), 

który stanowi:

„Art. 37.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia.”;

132)  art. 2 i 3 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie 

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz-

nych (Dz. U. Nr 125, poz. 1037), które stanowią:

„Art. 2.  Ustawa ma zastosowanie do dochodów 

uzyskanych od dnia 1 stycznia 2009 r.

 Art. 3.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia.”;

133)  art. 12 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach 

absolwenckich (Dz. U. Nr 127, poz. 1052), który 

stanowi:

„Art. 12.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia.”;

134)  art. 123 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. — Prze-

pisy wprowadzające ustawę o finansach publicz-

nych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), który stanowi:

„Art. 123.  Ustawa wchodzi w życie z dniem 

1 stycznia 2010 r., z wyjątkiem:

1)  art. 13 pkt 3—5, art. 95, art. 101 

ust. 3 i art. 120, które wchodzą w ży-

cie z dniem ogłoszenia;

2)  art. 10, art. 11, art. 18 pkt 1, art. 25, 

art. 43, art. 49 i art. 50, które wcho-

dzą w życie z dniem 1 lipca 2010 r.;

3)  art. 2 pkt 3, art. 3, art. 5, art. 6, art. 8, 

art. 13 pkt 1, 2 i 6, art. 14, art. 18 

pkt 2 lit. b i pkt 3 lit. b i c, art. 20, 

art. 21, art. 23, art. 28, art. 34, art. 36, 

art. 39 pkt 2—6, art. 40, art. 41, 

art. 45 pkt 1 i 6, art. 46 pkt 1 

lit. a i lit. c—e oraz pkt 2—5, art. 57 

pkt 2, art. 58, art. 59 pkt 1—3, art. 60, 

art. 63, art. 65 pkt 3—5, art. 66 pkt 1 

lit. a i pkt 2, art. 67 pkt 1, art. 78, 

art. 79, art. 80 pkt 3 oraz art. 81, któ-

re wchodzą w życie z dniem 1 stycz-

nia 2011 r.;

4)  art. 17 pkt 6, art. 33, art. 39 pkt 1 

i art. 70, które wchodzą w życie 

z dniem 1 stycznia 2012 r.;

5)  art. 16, który wchodzi w życie z dniem 

1 stycznia 2013 r.”;
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135)  art. 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie 
ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rze-
czypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych 
innych ustaw (Dz. U. Nr 161, poz. 1278), który sta-
nowi:

„Art. 23.  Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz-
nia 2010 r., z wyjątkiem:

1)  art. 1 pkt 36 lit. b, który wchodzi w ży-
cie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia;

2)  art. 21, który wchodzi w życie z dniem 
30 grudnia 2009 r.”;

136)  art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służ-
bie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323), który stano-
wi:

„Art. 244.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 
21 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem 
art. 148 ust. 1 pkt 3, który wchodzi w ży-
cie z dniem 1 stycznia 2011 r.”;

137)  art. 3 ustawy z dnia 23 października 2009 r. 
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym 
podatku dochodowym od niektórych przycho-
dów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. 
Nr 201, poz. 1541), który stanowi:

„Art. 3.  Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz-
nia 2010 r. i ma zastosowanie do przy-
chodów uzyskanych od tego dnia.”;

138)  art. 145 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 
hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540), który sta-
nowi:

„Art. 145.  Ustawa wchodzi w życie pierwszego 
dnia miesiąca następującego po upły-
wie miesiąca od dnia ogłoszenia, z wy-
jątkiem:

1)  art. 95, w zakresie art. 21 ust. 1 
pkt 6,

2)  art. 102, art. 106 pkt 1 i pkt 4 lit. a, 
art. 111 oraz art. 116 pkt 4

— które wchodzą w życie po upływie 
6 lat od pierwszego dnia miesiąca na-
stępującego po upływie miesiąca od 
dnia ogłoszenia.”;

139)  art. 25 i 26 ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. 
o zmianie ustawy o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. Nr 28, poz. 146), które stanowią:

„Art. 25.  Przepisy art. 21 ust. 1 pkt 113 i art. 45c 
ustawy zmienianej w art. 3 oraz art. 21b 
ustawy zmienianej w art. 11, w brzmie-
niu nadanym niniejszą ustawą, mają za-
stosowanie do dochodów (przychodów) 
uzyskanych od dnia 1 stycznia 2010 r.

 Art. 26.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1)  art. 1 pkt 27, który wchodzi w życie 
z dniem 1 września 2010 r.; 

2)  art. 3 pkt 2 i art. 11, które wchodzą 
w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.”.
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