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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 1 lipca 2009 r.

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
(druk nr 610)

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U.

z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.)

Art. 21.

1.  Wolne od podatku dochodowego są:

   uwaga pkt 1 – 8 pominięto

9) jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia dziecka, wypłacane z funduszów związków

zawodowych,

<9a) zapomogi, inne niż wymienione w pkt 26, wypłacane ze środków zakładowej lub

międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej

organizacji, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 638 zł,>

uwaga pkt 10 – 25b pominięto

26)  zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk

żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci - do wysokości nieprzekraczającej w

roku podatkowym kwoty 2.280 zł, z zastrzeżeniem pkt 40 i 79,

uwaga pkt 26a – 39 pominięto

40)  świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów

doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzące z

budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków

własnych szkół i uczelni - przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty, Prawo

o szkolnictwie wyższym, a także przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym

oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki,

uwaga pkt 40a – 66 pominięto

[67) wartość rzeczowych świadczeń otrzymywanych przez pracownika, sfinansowanych w

całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków

zawodowych - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł;
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rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany

na towary lub usługi,]

<67) wartość rzeczowych świadczeń otrzymywanych przez pracownika,

sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

lub funduszy związków zawodowych oraz kwoty otrzymane przez pracownika ze

środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków

zawodowych, wydatkowane na cele działalności socjalnej, o której mowa w

przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, łącznie do wysokości

nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł; rzeczowymi świadczeniami

nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub

usługi,>

uwaga pkt 68 – 78a pominięto

79) świadczenia z pomocy społecznej,

uwaga pkt 79a – 133 pominięto

uwaga ust. 1a – 31 pominięto


