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Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 19 lutego 2010 r.

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

(druk nr 785)

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. 9a.
1. Dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są

opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że
podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub
oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o
zryczałtowanym podatku dochodowym.

2. Podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z
pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym
przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do
dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu
opodatkowania, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności
gospodarczej w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia
tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

3. Jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z
działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w
zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz
byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co
najmniej jeden ze wspólników:

[1) wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy, lub]
2) wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym

- w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku
podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany
do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy
zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od
zaległości z tytułu tych zaliczek.

4. Wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2,
dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 stycznia roku
podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego
o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złoży w tym terminie pisemny wniosek
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lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o
zryczałtowanym podatku dochodowym.

5.  Jeżeli podatnik:
1) prowadzi działalność gospodarczą samodzielnie i jest wspólnikiem spółki lub spółek

niemających osobowości prawnej,
2) jest wspólnikiem spółek niemających osobowości prawnej

- wybór sposobu opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, dotyczy wszystkich form
prowadzenia tej działalności, do których mają zastosowanie przepisy ustawy.

6. Dochody osiągane przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, są
opodatkowane na zasadach określonych w ustawie, chyba że podatnicy złożą
właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenia o wyborze
opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach
określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

7. Podatnicy, którzy dochody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 4, ustalają na
podstawie prowadzonych ksiąg, mogą wybrać sposób opodatkowania tych dochodów na
zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia
właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie, o którym mowa w art. 43 ust.
1, pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jeżeli podatnik
rozpoczyna prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej w trakcie roku
podatkowego - w terminie, o którym mowa w art. 43 ust. 3. Przepis ust. 5 stosuje się
odpowiednio.

8. Wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 7,
dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 30 listopada roku
poprzedzającego rok podatkowy, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika
urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania.

Art. 14.
1. Za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty

należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych
towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów
i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży
uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

1a. Przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego
ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego
dzień uzyskania przychodu.

1b. (uchylony).
1c. Za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się, z zastrzeżeniem ust.

1e, 1h i 1i, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo
częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

1) wystawienia faktury albo
2) uregulowania należności.

1d. (uchylony).
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1e. Jeżeli strony ustalą, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę
powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w
umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku.

1f. (uchylony).
1g. (uchylony).
1h. Przepis ust. 1e stosuje się odpowiednio do dostawy energii elektrycznej i cieplnej oraz

gazu przewodowego.
1i. W przypadku otrzymania przychodu z działalności gospodarczej, do którego nie stosuje

się ust. 1c, 1e i 1h, za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty.
2. Przychodem z działalności gospodarczej są również:

1)  przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z
działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji
rolnej składników majątku będących:

a) środkami trwałymi,
b) składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem

składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie
przekracza 1.500 zł,

c) wartościami niematerialnymi i prawnymi
- ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
w tym także przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wymienionych w
lit. b), spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w
takim prawie nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości
przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio,

2) dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie
kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z
otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych
lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o,
dokonuje się odpisów amortyzacyjnych,

3) różnice kursowe,
4) otrzymane kary umowne,
5) odsetki od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z

wykonywaną działalnością,
6) wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 6,

w tym z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek), z wyjątkiem umorzonych
pożyczek z Funduszu Pracy,

7) wartość zwróconych wierzytelności, które zostały, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 20,
odpisane jako nieściągalne albo na które utworzono rezerwy zaliczone uprzednio do
kosztów uzyskania przychodów,

7a) wartość zwróconych wierzytelności wynikających z umowy, o której mowa w art.
23f, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 23h,
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7b) wartość należności umorzonych, przedawnionych lub odpisanych jako nieściągalne
w tej części, od której dokonane odpisy aktualizujące zostały uprzednio zaliczone do
kosztów uzyskania przychodów,

7c) równowartość odpisów aktualizujących wartość należności, uprzednio zaliczonych
do kosztów uzyskania przychodów, w przypadku ustania przyczyn, dla których
dokonano tych odpisów,

7d) w przypadku obniżenia lub zwrotu podatku od towarów i usług lub zwrotu podatku
akcyzowego zgodnie z odrębnymi przepisami - naliczony podatek od towarów i
usług lub zwrócony podatek akcyzowy, w tej części, w której podatek uprzednio
został zaliczony do kosztów uzyskania przychodów,

7e) równowartość rozwiązanych lub zmniejszonych rezerw, o których mowa w art. 23
ust. 1 pkt 22, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów,

7f) kwota podatku od towarów i usług:
a) nieuwzględniona w wartości początkowej środków trwałych oraz wartości

niematerialnych i prawnych, podlegających amortyzacji zgodnie z art. 22a-22o,
lub

b) dotycząca innych rzeczy lub praw niebędących środkami trwałymi lub
wartościami niematerialnymi i prawnymi, o których mowa w lit. a)

- w tej części, w jakiej dokonano korekty powodującej zwiększenie podatku
odliczonego zgodnie z art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług,

7g) przychody osiągnięte w związku ze zwrotem lub otrzymaniem pożyczki (kredytu),
jeżeli pożyczka (kredyt) była waloryzowana kursem waluty obcej, w przypadku gdy:

a) pożyczkodawca (kredytodawca) otrzymuje środki pieniężne stanowiące spłatę
kapitału w wysokości wyższej od kwoty udzielonej pożyczki (kredytu) - w
wysokości różnicy pomiędzy kwotą zwróconego kapitału a kwotą udzielonej
pożyczki (kredytu),

b) pożyczkobiorca (kredytobiorca) zwraca tytułem spłaty pożyczki (kredytu) środki
pieniężne stanowiące spłatę kapitału w wysokości niższej od kwoty otrzymanej
pożyczki (kredytu) - w wysokości różnicy pomiędzy kwotą otrzymanej pożyczki
(kredytu) a kwotą zwróconego kapitału,

8)  wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń,
obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125,

9) otrzymane wynagrodzenie za obsługę pracowniczego programu emerytalnego
uczestnika, w związku ze zwrotem środków pochodzących ze składki dodatkowej,

10) wynagrodzenia płatników z tytułu:
a) terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa,
b)  (uchylona),
c) wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa do świadczeń i ich

wysokości oraz wypłatą świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, określonych
w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,

11) przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o
podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością
gospodarczą,
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12) otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z
prowadzoną działalnością gospodarczą lub z prowadzeniem działów specjalnych
produkcji rolnej,

13)  środki zakładowego funduszu szkoleniowego, o którym mowa w art. 67 ustawy z
dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z
2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.), w części uznanej za koszt uzyskania
przychodów:

a) niewykorzystane w roku podatkowym, w którym zostały wpłacone do tego
funduszu, lub w ciągu roku podatkowego następującego po tym roku,

b) wykorzystane niezgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy lub przepisami ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu
ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców,

c) w przypadku likwidacji funduszu szkoleniowego,
14)  przychody z odpłatnego zbycia świadectw pochodzenia otrzymanych przez

przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w
odnawialnych źródłach energii na wniosek, o którym mowa w art. 9e ust. 3 ustawy z
dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z
późn. zm.)[.]<,>

<15) w centrach badawczo-rozwojowych, o których mowa w ustawie z dnia 30 maja
2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr
116, poz. 730) – środki funduszu innowacyjności, o którym mowa w art. 21 tej
ustawy:

a) niewykorzystane w roku podatkowym, w którym zostały przekazane do tego
funduszu, lub w ciągu roku podatkowego następującego po tym roku,

b) wykorzystane niezgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 21 ust. 8
ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności
innowacyjnej,

c) w przypadku utraty przez podatnika statusu centrum badawczo-
rozwojowego.>

2a. W razie zwrotu części wierzytelności, o których mowa w ust. 2 pkt 7, przychód ustala
się proporcjonalnie do udziału zwróconej części wierzytelności w jej ogólnej kwocie.

2b. W przypadku umowy najmu lub dzierżawy rzeczy albo praw majątkowych oraz umów o
podobnym charakterze, których przedmiotem są składniki majątku związane z
działalnością gospodarczą, jeżeli wynajmujący lub wydzierżawiający przeniósł na rzecz
osoby trzeciej wierzytelności z tytułu opłat wynikających z takich umów, a umowy te
między stronami nie wygasają, do przychodów wynajmującego lub wydzierżawiającego
nie zalicza się kwot wypłaconych przez osobę trzecią z tytułu przeniesienia
wierzytelności. Opłaty ponoszone przez najemcę lub dzierżawcę na rzecz osoby trzeciej
stanowią przychód wynajmującego lub wydzierżawiającego w dniu wymagalności
zapłaty.

2c. Do przychodów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nie zalicza się przychodów z
odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą
oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej: budynku mieszkalnego,
jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną
nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa
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użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym
budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni
mieszkaniowej lub udziału w takim prawie. Przepis art. 30e stosuje się odpowiednio.

2d.  Przepis ust. 2 pkt 7f stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany prawa do obniżenia
kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 91 ust. 7
ustawy o podatku od towarów i usług.

3. Do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się:
1) pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług,

które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, a także
otrzymanych pożyczek i kredytów oraz zwróconych pożyczek, z wyjątkiem
skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek,

2) kwot naliczonych, lecz nie otrzymanych odsetek od należności, w tym również od
udzielonych pożyczek,

3) zwróconych, umorzonych lub zaniechanych podatków i opłat stanowiących dochody
budżetu państwa albo budżetów jednostek samorządu terytorialnego, nie zaliczonych
do kosztów uzyskania przychodów,

3a) zwróconych innych wydatków nie zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów,
3b) zwróconych, umorzonych lub zaniechanych wpłat dokonywanych na Państwowy

Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie odrębnych przepisów,
nie zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów,

4)  (skreślony),
5) przychodów, które w rozumieniu przepisów o zakładowym funduszu świadczeń

socjalnych - zwiększają ten fundusz,
6)  kwoty stanowiącej równowartość umorzonych zobowiązań, w tym także

umorzonych pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie zobowiązań jest związane z
postępowaniem upadłościowym z możliwością zawarcia układu w rozumieniu
przepisów prawa upadłościowego i naprawczego,

7)  zwolnionych od wpłat należności z tytułu podatku od towarów i usług oraz
zwróconej różnicy podatku od towarów i usług, dokonywanych na podstawie
odrębnych przepisów,

8) przychodów z odpłatnego zbycia na podstawie umowy przewłaszczenia w celu
zabezpieczenia wierzytelności, w tym pożyczki lub kredytu - do czasu ostatecznego
przeniesienia własności przedmiotu umowy,

9)  (uchylony).
4-6.  (skreślone).

Art. 21.
1. Wolne od podatku dochodowego są:

UWAGA: pkt 1-68 pominięte
[68a) wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, otrzymanych od

świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą - jeżeli jednorazowa
wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 100 zł; zwolnienie nie ma
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zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika
świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku
cywilnoprawnym,]

<68a) wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1,
otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą -
jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł;
zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz
pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą
w stosunku cywilnoprawnym,>

UWAGA: pkt 69-137 pominięte
1a. Do przychodów pracowników tymczasowych, w rozumieniu odrębnych przepisów,

otrzymanych od pracodawcy użytkownika ma zastosowanie ust. 1 pkt 11-11b, 13 i 16.
2.  (uchylony).
2a.  (uchylony).
3.  (skreślony).
4.  (uchylony).
5.  (uchylony).
5a.  Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 63a, przysługuje podatnikowi wyłącznie z

tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.
5b.  W razie cofnięcia zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 63a, podatnik traci prawo do

zwolnienia i jest obowiązany do zapłaty podatku za cały okres korzystania ze zwolnienia
podatkowego.

5c.  W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 5b, podatnik jest obowiązany
do zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę dochodu, w odniesieniu do którego
utracił prawo do zwolnienia, a w razie poniesienia straty do jej zmniejszenia o tę kwotę -
w rozliczeniu zaliczki za wybrany okres wpłaty zaliczek, o którym mowa w art. 44, w
którym utracił to prawo, a gdy utrata prawa nastąpi w ostatnim okresie wpłaty zaliczek
danego roku podatkowego - w zeznaniu rocznym.

5d.  (uchylony).
6.  (uchylony).
7.  Za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 36, poniesione z tytułu prowadzenia szkoły

niepublicznej w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, jeżeli nie zostały zaliczone do
kosztów uzyskania przychodów, uważa się wydatki na:

1) zakup stanowiących środki trwałe pomocy dydaktycznych i innych urządzeń
niezbędnych do prowadzenia szkoły,

2) wydatki związane z organizowaniem wypoczynku wakacyjnego uczniów, w części
stanowiącej wynagrodzenie personelu wychowawczego i obsługi, jeżeli nie zostało
pokryte przez wpłaty rodziców.

8.  (uchylony).
9.  (uchylony).

10.  Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 40b, stosuje się, jeżeli podatnik przed pierwszą
wypłatą świadczenia złoży płatnikowi oświadczenie według ustalonego wzoru, że nie
uzyskuje równocześnie innych dochodów podlegających opodatkowaniu, z wyjątkiem
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renty rodzinnej oraz dochodów określonych w art. 29-30b i art. 30e. Podatnik jest
obowiązany zawiadomić płatnika o zmianie stanu faktycznego wynikającego z
oświadczenia, przed wypłatą stypendium za miesiąc, w którym zaszła zmiana.

11.  (uchylony).
12.  (uchylony).
13.  Przepis ust. 1 pkt 16 lit. b) stosuje się, jeżeli otrzymane świadczenia nie zostały zaliczone

do kosztów uzyskania przychodów i zostały poniesione:
1) w celu osiągnięcia przychodów lub
2) w celu realizacji zadań organizacji i jednostek organizacyjnych działających na

podstawie przepisów odrębnych ustaw, lub
3) przez organy (urzędy) władzy lub administracji państwowej albo samorządowej oraz

jednostki organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane, lub
4) przez osoby pełniące funkcje obywatelskie, o których mowa w art. 13 pkt 5, w

związku z wykonywaniem tych funkcji.
14. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 19, ma zastosowanie do pracowników, których

miejsce zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład
pracy, a podatnik nie korzysta z kosztów uzyskania przychodów określonych w art. 22
ust. 2 pkt 3 i 4.

15. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 20, nie ma zastosowania do wynagrodzenia:
1) pracownika odbywającego podróż służbową poza granicami Rzeczypospolitej

Polskiej,
2) pracownika w związku z jego pobytem poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w

celu udziału w konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sił państwa albo państw
sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich
skutkom, a także w związku z pełnieniem funkcji obserwatora w misjach
pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych, o ile otrzymuje
świadczenia zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 83,

3) uzyskiwanego przez członka służby zagranicznej.
16.  (uchylony).
17.  (uchylony).
18.  (uchylony).
19.  Zwolnieniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 122, nie podlegają środki stanowiące zwrot

wydatków poniesionych na realizację zadania publicznego lub przedsięwzięcia będącego
przedmiotem umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym przez partnera prywatnego lub
za jego pośrednictwem oraz środki przeznaczone na nabycie udziałów lub akcji w spółce
handlowej.

20.  Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 125, nie ma zastosowania do świadczeń
otrzymywanych na podstawie stosunku pracy, pracy nakładczej lub na podstawie umów
będących podstawą uzyskiwania przychodów zaliczonych do źródła, o którym mowa w
art. 10 ust. 1 pkt 2.

21.  (uchylony).
22.  (uchylony).
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23.  Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 6 i 6a, w odniesieniu do wygranych uzyskanych
w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w
innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosuje się pod
warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego
opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest
Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od
organu podatkowego państwa, na którego terytorium loterie, gry lub zakłady wzajemne
są urządzane i prowadzone.

24.  Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 46, nie ma zastosowania do otrzymanych
dochodów z tytułu realizacji projektu w ramach umowy o współpracy bliźniaczej
(umowy twinningowej), zawartej na podstawie prawa wspólnotowego, zgodnie z którą
instytucją wdrażającą jest instytucja polskiej administracji publicznej.

25.  Za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się:
1) wydatki poniesione na:

a) nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,
lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim
lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania
wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem
lub lokalem,

b) nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub
udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni
mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,

c) nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie,
prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w
tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego
gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub
udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt
ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,

d) budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku
mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,

e) rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego
budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub
własnego pomieszczenia niemieszkalnego

- położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie
należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji
Szwajcarskiej,

2) wydatki poniesione na:
a) spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego

przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o
którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na cele określone w pkt 1,

b) spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego
przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o
którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o
którym mowa w lit. a),
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c) spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu
(pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z
odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę
kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a) lub b)

- w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę
w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do
Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z
zastrzeżeniem ust. 29 i 30,

3) wartość otrzymanego w ramach odpłatnego zbycia w drodze zamiany znajdującego
się w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do
Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej:

a) budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu
mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,
lub

b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do domu
jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, lub udziału w tych prawach, lub

c) gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub
udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w
tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania
gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego,
lub

d) gruntu, udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub
udziału w takim prawie, związanych z budynkiem lub lokalem wymienionym w
lit. a).

26.  Przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d) i
e), rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub
współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze
własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni
mieszkaniowej lub udział w takich prawach.

27.  W przypadku ponoszenia wydatków na cele mieszkaniowe w innym niż Rzeczpospolita
Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do
Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, zwolnienie, o
którym mowa w ust. 1 pkt 131, stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej
wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych
umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez
organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, na którego
terytorium podatnik ponosi wydatki na cele mieszkaniowe.

28. Za wydatki, o których mowa w ust. 25, nie uważa się wydatków poniesionych na:
1) nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa wieczystego użytkowania gruntu lub

udziału w takim prawie, budynku, jego części lub udziału w budynku, lub
2) budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, adaptację lub remont budynku albo

jego części
- przeznaczonych na cele rekreacyjne.

29. W przypadku gdy kredyt (pożyczka), o którym mowa w ust. 25 pkt 2 lit. a)-c), stanowi
część kredytu (pożyczki) przeznaczonego na spłatę również innych niż wymienione w
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tych przepisach zobowiązań kredytowych (pożyczkowych) podatnika, za wydatki
poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki przypadające na
spłatę kredytu (pożyczki) określonego w ust. 25 pkt 2 lit a)-c) oraz zapłacone odsetki od
tej części kredytu (pożyczki), która proporcjonalnie przypada na spłatę kredytu
(pożyczki), o których mowa w ust. 25 pkt 2 lit. a)-c).

30. Przepis ust. 1 pkt 131 nie ma zastosowania do tej części wydatków, o których mowa w
ust. 25 pkt 2, które podatnik uwzględnił korzystając z ulg podatkowych, w rozumieniu
Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz do tej części
wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, którymi sfinansowane zostały wydatki
określone w ust. 25 pkt 1, uwzględnione przez podatnika korzystającego z ulg
podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem
dochodowym.

31. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 132, stosuje się, jeżeli:
1) wysokość nagrody przekazanej na rzecz instytucji realizującej cele, o których mowa

w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, jest udokumentowana dowodem
wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej instytucji, a w przypadku nagrody innej
niż pieniężna - dokumentem, z którego wynika wartość przekazanej nagrody, oraz
oświadczeniem obdarowanej instytucji o jej przyjęciu,

2) nagroda, o której mowa w pkt 1, została przekazana najpóźniej do dnia upływu
terminu dla złożenia zeznania podatkowego, o którym mowa w art. 45 ust. 1,
składanego za rok podatkowy, w którym otrzymano nagrodę.

32. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 136, nie ma zastosowania do przychodów
określonych w art. 12 ust. 1.

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB

PRAWNYCH (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.)

Art. 12.
1. Przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności:

1) otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe,
2)  wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także

wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem
świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez
samorządowe zakłady budżetowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych oraz spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem
jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie,

3)  wartość, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 8, umorzonych lub przedawnionych:
a) zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek (kredytów), z wyjątkiem

umorzonych pożyczek z Funduszu Pracy,
b) środków na rachunkach bankowych - w bankach,
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4)  wartość zwróconych wierzytelności, które uprzednio, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 25
lub 43, zostały odpisane jako nieściągalne lub umorzone i zaliczone do kosztów
uzyskania przychodów,

4a) dla uczestników funduszy inwestycyjnych - otrzymane dochody funduszu, w
przypadku gdy statut przewiduje wypłacanie tych dochodów bez odkupywania
jednostek uczestnictwa albo wykupywania certyfikatów inwestycyjnych,

4b) dla zarządców przedsiębiorstw państwowych - wynagrodzenia z tytułu realizacji
umowy o zarządzanie, w tym prawo do udziału w zysku przedsiębiorstwa,

4c) wartość zwróconych wierzytelności wynikających z umowy, o której mowa w art.
17f, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 17h,

4d)  wartość należności umorzonych, przedawnionych lub odpisanych jako nieściągalne
w tej części, od której dokonane odpisy aktualizujące zostały uprzednio zaliczone do
kosztów uzyskania przychodów,

4e)  równowartość odpisów aktualizujących wartość należności, uprzednio zaliczonych
do kosztów uzyskania przychodów, w przypadku ustania przyczyn, dla których
dokonano tych odpisów,

4f) w przypadku obniżenia lub zwrotu podatku od towarów i usług lub zwrotu podatku
akcyzowego zgodnie z odrębnymi przepisami - naliczony podatek od towarów i
usług lub zwrócony podatek akcyzowy, w tej części, w której podatek uprzednio
został zaliczony do kosztów uzyskania przychodów,

4g)  kwota podatku od towarów i usług:
a) nieuwzględniona w wartości początkowej środków trwałych oraz wartości

niematerialnych i prawnych, podlegających amortyzacji zgodnie z art. 16a-16m,
lub

b) dotycząca innych rzeczy lub praw niebędących środkami trwałymi lub
wartościami niematerialnymi i prawnymi, o których mowa w lit. a)

- w tej części, w jakiej dokonano korekty powodującej zwiększenie podatku
odliczonego zgodnie z art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług,

5) u ubezpieczycieli - kwota stanowiąca równowartość zmniejszenia stanu rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych, utworzonych zgodnie z odrębnymi przepisami,

5a)  równowartość rozwiązanych lub zmniejszonych rezerw, o których mowa w art. 16
ust. 1 pkt 27, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów,

5b)  środki zakładowego funduszu szkoleniowego, o którym mowa w art. 67 ustawy z
dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z
2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.), w części uznanej za koszt uzyskania
przychodów:

a) niewykorzystane w roku podatkowym, w którym zostały wpłacone do tego
funduszu, lub w ciągu roku podatkowego następującego po tym roku,

b) wykorzystane niezgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy lub przepisami ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu
ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców,

c) w przypadku likwidacji funduszu szkoleniowego,
<5c) w centrach badawczo-rozwojowych, o których mowa w ustawie z dnia 30 maja

2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr
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116, poz. 730) – środki funduszu innowacyjności, o którym mowa w art. 21 tej
ustawy:

a) niewykorzystane w roku podatkowym, w którym zostały przekazane do tego
funduszu, lub w ciągu roku podatkowego następującego po tym roku,

b) wykorzystane niezgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 21 ust. 8
ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności
innowacyjnej,

c) w przypadku utraty przez podatnika statusu centrum badawczo-
rozwojowego.>

6) w bankach - kwota stanowiąca równowartość:
a) rezerwy na ryzyko ogólne, utworzonej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997

r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, Nr 126, poz. 1070, Nr
141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208 i Nr 153, poz. 1271), rozwiązanej lub
wykorzystanej w inny sposób,

b) rozwiązanych lub zmniejszonych rezerw, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt
26, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem
ust. 4 pkt 15 lit. b),

7)  nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce kapitałowej albo wkładów w
spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż
przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część; przepisy art. 14 ust. 1-3 stosuje się
odpowiednio,

8)  wynagrodzenie podatnika otrzymane w wyniku umorzenia udziałów (akcji) objętych
w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej
części,

9)  w spółce podlegającej podziałowi, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a
przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub
majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa
- wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące
lub nowo zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia; przepisy art. 14 ust.
2 i 3 stosuje się odpowiednio,

10)  przychody osiągnięte w związku ze zwrotem lub otrzymaniem pożyczki (kredytu),
jeżeli pożyczka (kredyt) była waloryzowana kursem waluty obcej, w przypadku gdy:

a) pożyczkodawca (kredytodawca) otrzymuje środki pieniężne stanowiące spłatę
kapitału w wysokości wyższej od kwoty udzielonej pożyczki (kredytu) - w
wysokości różnicy pomiędzy kwotą zwróconego kapitału a kwotą udzielonej
pożyczki (kredytu),

b) pożyczkobiorca (kredytobiorca) zwraca tytułem spłaty pożyczki (kredytu) środki
pieniężne stanowiące spłatę kapitału w wysokości niższej od kwoty otrzymanej
pożyczki (kredytu) - w wysokości różnicy pomiędzy kwotą otrzymanej pożyczki
(kredytu) a kwotą zwróconego kapitału.

1a. W razie zwrotu części wierzytelności, o których mowa w ust. 1 pkt 4, przychód ustala się
proporcjonalnie do udziału zwróconej części wierzytelności w jej ogólnej kwocie.

1b.  Przychód określony w ust. 1 pkt 7 powstaje w dniu:
1) zarejestrowania spółki kapitałowej albo
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2) wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki kapitałowej, albo
3) wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji związane jest z warunkowym

podwyższeniem kapitału zakładowego.
2.  Przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego

przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień
uzyskania przychodu.

2a.  (uchylony).
3.  Za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji

rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie
zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów,
udzielonych bonifikat i skont.

3a.  Za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust.
3c-3e, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo
częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

1) wystawienia faktury albo
2) uregulowania należności.

3b.  (uchylony).
3c.  Jeżeli strony ustalą, iż usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę

powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w
umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku.

3d.  Przepis ust. 3c stosuje się odpowiednio do dostawy energii elektrycznej, cieplnej oraz
gazu przewodowego.

3e.  W przypadku otrzymania przychodu, o którym mowa w ust. 3, do którego nie stosuje
się ust. 3a, 3c i 3d, za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty.

4. Do przychodów nie zalicza się:
1) pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług,

które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, a także
otrzymanych lub zwróconych pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych
odsetek od tych pożyczek (kredytów),

2) kwot naliczonych, lecz nie otrzymanych odsetek od należności, w tym również od
udzielonych pożyczek (kredytów),

3)  zwróconych udziałów lub wkładów w spółdzielni, umorzenia udziałów lub akcji w
spółce, w tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz
spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji) oraz wartości majątku otrzymanego w
związku z likwidacją osoby prawnej - w części stanowiącej koszt ich nabycia bądź
objęcia, a także zwróconych udziałowcom (akcjonariuszom) dopłat wniesionych do
spółki zgodnie z odrębnymi przepisami - w wysokości określonej w złotych na dzień
ich faktycznego wniesienia,

4)  przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego,
funduszu udziałowego albo funduszu założycielskiego, albo funduszu statutowego w
banku państwowym, albo funduszu organizacyjnego ubezpieczyciela,

4a) przychodów otrzymywanych przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych z tytułu
zapisów na jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne,
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5) przychodów, które w rozumieniu przepisów o zakładowym funduszu świadczeń
socjalnych zwiększają ten fundusz,

6) zwróconych, umorzonych lub zaniechanych podatków i opłat stanowiących dochody
budżetu państwa albo budżetów jednostek samorządu terytorialnego, nie zaliczonych
do kosztów uzyskania przychodów,

6a) zwróconych innych wydatków nie zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów,
6b) zwróconych, umorzonych lub zaniechanych wpłat dokonywanych na Państwowy

Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie odrębnych przepisów,
nie zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów,

7) odsetek otrzymanych w związku ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań
podatkowych i innych należności budżetowych, a także oprocentowania zwrotu
różnicy podatku od towarów i usług, w rozumieniu odrębnych przepisów,

8)  kwot stanowiących równowartość umorzonych zobowiązań, w tym także z tytułu
pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie zobowiązań jest związane z:

a) bankowym postępowaniem ugodowym w rozumieniu przepisów o
restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków lub

b)  postępowaniem upadłościowym z możliwością zawarcia układu w rozumieniu
przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, lub

c) realizacją programu restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw,
9) należnego podatku od towarów i usług,

10)  zwróconej, na podstawie odrębnych przepisów, różnicy podatku od towarów i usług,
10a)  zwolnionych od wpłat należności z tytułu podatku od towarów i usług w

rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług,
11)  dopłat wnoszonych do spółki, jeżeli ich wniesienie następuje w trybie i na zasadach

określonych w odrębnych przepisach, kwot i wartości stanowiących nadwyżkę ponad
wartość nominalną udziałów (akcji), otrzymanych przy ich wydaniu i przekazanych
na kapitał zapasowy, oraz w spółdzielniach i ich związkach - wartości wpisowego,
przeznaczonych na fundusz zasobowy,

12)  w przypadku połączenia lub podziału spółek kapitałowych, z zastrzeżeniem art. 10
ust. 1 pkt 6, przychodu udziałowca (akcjonariusza) spółki przejmowanej lub
dzielonej stanowiącego wartość nominalną udziałów (akcji) przydzielonych przez
spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną,

13)  przychodów z odpłatnego zbycia na podstawie umowy przewłaszczenia w celu
zabezpieczenia wierzytelności, w tym pożyczki lub kredytu - do czasu ostatecznego
przeniesienia własności przedmiotu umowy,

14)  wartości otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także
wartości innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń finansowanych
lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu
terytorialnego, ze środków agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze
środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych
lub międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach rządowych programów,

15)  w bankach:
a) nominalnej wartości akcji (udziałów) przedsiębiorców objętych programem

restrukturyzacji realizowanym na podstawie odrębnych ustaw, objętych za
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wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek) udzielonych tym przedsiębiorcom,
na które utworzono rezerwy zaliczone uprzednio do kosztów uzyskania
przychodów; w przypadku odpłatnego zbycia tych akcji (udziałów) nie ustala się
kosztów uzyskania przychodów,

b) rezerw zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, rozwiązanych lub
zmniejszonych w wyniku zamiany wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek)
na akcje (udziały) przedsiębiorców objętych programem restrukturyzacji na
podstawie odrębnych ustaw,

c)  przychodów ze zbycia funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu
funduszy inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny wierzytelności z
tytułu kredytów (pożyczek) - do wysokości niespłaconej części udzielonych
kredytów (pożyczek),

16)  wartości świadczeń wolontariuszy, udzielanych na zasadach określonych w
przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

17)  kwot odpowiadających wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi
granicami państwa polskiego w części zaliczonej na podstawie odrębnych przepisów
na poczet ceny sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości Skarbu Państwa,

18)  wartości nieodpłatnie otrzymanych rzeczy lub praw, będących przedmiotem umowy
o partnerstwie publiczno-prywatnym, przekazanych podmiotowi publicznemu lub
innemu podmiotowi, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy o partnerstwie
publiczno-prywatnym, przez partnera prywatnego lub spółkę, o której mowa w art.
14 ust. 1 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym,

19)  nominalnej wartości udziałów (akcji) objętych w zamian za wkład niepieniężny,
którego przedmiotem są środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, o których
mowa w art. 16a-16c, wniesiony przez podmiot publiczny, o którym mowa w
ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym, do spółki, o której mowa w art. 14 ust.
1 tej ustawy,

20)  przychodów z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa subfunduszu funduszu
inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami, w przypadku zamiany jednostek
uczestnictwa subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu tego
samego funduszu inwestycyjnego, dokonanej zgodnie z ustawą z dnia 27 maja 2004
r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 oraz z 2005 r. Nr 183,
poz. 1537).

4a.  (skreślony).
4b.  W przypadku umowy najmu lub dzierżawy rzeczy albo praw majątkowych oraz umów o

podobnym charakterze, jeżeli wynajmujący lub wydzierżawiający przeniósł na rzecz
osoby trzeciej wierzytelności z tytułu opłat wynikających z takich umów, a umowy te
między stronami nie wygasają, do przychodów wynajmującego lub wydzierżawiającego
nie zalicza się kwot wypłaconych przez osobę trzecią z tytułu przeniesienia
wierzytelności. Opłaty ponoszone przez najemcę lub dzierżawcę na rzecz osoby trzeciej
stanowią przychód wynajmującego lub wydzierżawiającego w dniu wymagalności
zapłaty.

4c.  W przypadku odpłatnego zbycia pożyczonych papierów wartościowych, na zasadach
określonych w odrębnych przepisach (sprzedaż krótka), przychód ustala się na dzień
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zwrotu pożyczonych papierów wartościowych lub na dzień, w którym miał nastąpić
zwrot tych papierów wartościowych zgodnie z zawartą umową pożyczki.

4d.  W przypadku podatników dokonujących zbycia udziałów (akcji) jednej spółki
kapitałowej innej spółce kapitałowej, jeżeli spółka nabywająca oraz spółka zbywająca
(obejmująca), podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym
państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od
całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania oraz w zamian za
zbywane udziały (akcje) spółka zbywająca otrzyma udziały (akcje) spółki nabywającej
albo otrzyma udziały (akcje) spółki nabywającej wraz z zapłatą w gotówce w wysokości
nie wyższej niż 10 % wartości nominalnej otrzymanych udziałów (akcji) lub - w
przypadku braku wartości nominalnej - wartości rynkowej tych udziałów (akcji), a także
jeżeli w wyniku nabycia udziałów (akcji):

1) spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której
udziały (akcje) są zbywane, albo

2) spółka posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały
(akcje) są zbywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce

- do przychodów nie zalicza się wartości otrzymanych udziałów (akcji) w spółce
zbywającej i w spółce nabywającej.

4e. Zasady wymienione w ust. 4 pkt 15 lit. c nie mają zastosowania do przychodów ze
zbycia wierzytelności w części dotyczącej odsetek, w tym odsetek skapitalizowanych od
kredytów (pożyczek).

5. Wartość otrzymanych nieodpłatnie rzeczy lub praw określa się na podstawie cen
rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i
gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i
miejsca ich uzyskania.

5a. Wartością rzeczy lub praw częściowo odpłatnych stanowiącą przychód podatnika jest
różnica między wartością tych rzeczy lub praw, ustaloną według zasad określonych w
ust. 5, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika. Przepis art. 14 ust. 3 stosuje się
odpowiednio.

6. Wartość nieodpłatnych świadczeń ustala się:
1) jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi wchodzące w zakres działalności

gospodarczej dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych
odbiorców,

2) jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu,
3) jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu - w wysokości

równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego
lokalu,

4)  w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy
świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku,
z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca
udostępnienia.

6a.  Wartością świadczeń częściowo odpłatnych stanowiącą przychód podatnika jest różnica
między wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określonych w ust. 6, a
odpłatnością ponoszoną przez podatnika. Przepis art. 14 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

7.  (skreślony).
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8.  (skreślony).
9.  Przepisu ust. 4 pkt 15 lit. c nie stosuje się do otrzymanych kwot spłat kredytów

(pożyczek), nieprzekazanych funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy
inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny - po upływie 5 dni roboczych od
dnia wymagalności ich przekazania.

10.  Przepis ust. 1 pkt 4g stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany prawa do obniżenia
kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 91 ust. 7
ustawy o podatku od towarów i usług.

11.  Przepisy ust. 4d stosuje się odpowiednio również do podmiotów wymienionych w
załączniku nr 3 do ustawy.

USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU

DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY

FIZYCZNE (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.)

Art. 9.
1.  Pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów

ewidencjonowanych za dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu
skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do dnia
20 stycznia roku podatkowego, natomiast podatnik rozpoczynający działalność
gospodarczą w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia
działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli do
dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności
gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal
prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów
ewidencjonowanych.

2.  Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, w przypadku prowadzenia działalności w formie
spółki składają wszyscy wspólnicy naczelnikom urzędów skarbowych właściwym
według miejsca zamieszkania każdego ze wspólników.

3. W przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego i
niezłożenia w określonym terminie oświadczenia (wniosku), o którym mowa w ust. 1 lub
w art. 29 ust. 1, podatnik jest obowiązany do założenia właściwych ksiąg i opłacania
podatku na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym.

[4. W przypadku osiągania przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, przepisy dotyczące
oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów
ewidencjonowanych stosuje się odpowiednio.]

<4. W przypadku osiągania przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, przepisy
dotyczące oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów
ewidencjonowanych stosuje się odpowiednio, z tym że podatnik rozpoczynający
osiąganie takich przychodów w trakcie roku podatkowego składa pisemne
oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów
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ewidencjonowanych za dany rok podatkowy naczelnikowi urzędu skarbowego
właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do 20 dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego
tytułu, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w
grudniu roku podatkowego.>

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (Dz. U. Nr 54,

poz. 535, z późń. zm.)

Art. 7.
1. Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie

prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:
1) przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w

imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w
zamian za odszkodowanie;

2) wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy
o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na
warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie
normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty
prawo własności zostanie przeniesione;

3) wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem,
jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;

4) wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli
komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;

5) ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie
spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze
własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni
mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym
przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub
własności domu jednorodzinnego;

6)  oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
7)  zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

2. Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również
przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne
niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:

1) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników,
w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków
spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych,
członków stowarzyszenia,

2) wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny
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- jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę
podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

3.  Przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych drukowanych materiałów
reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek.

4.  Przez prezenty o małej wartości, o których mowa w ust. 3, rozumie się przekazywane
przez podatnika jednej osobie towary:

[1) o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty, o której mowa w
art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), jeżeli podatnik prowadzi
ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;]

<1) o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli
podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;>

2)  których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli
jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia,
jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie
przekraczają 10 zł.

5.  (uchylony).
6.  (uchylony).
7.  Przez próbkę, o której mowa w ust. 3, rozumie się niewielką ilość towaru reprezentującą

określony rodzaj lub kategorię towarów, która zachowuje skład oraz wszystkie
właściwości fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne lub biologiczne towaru, przy czym
ilość lub wartość przekazywanych (wręczanych) przez podatnika próbek nie wskazuje na
działanie mające charakter handlowy.

8. W przypadku gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób,
że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy,
uznaje się, że dostawy towarów dokonał każdy z podmiotów biorących udział w tych
czynnościach.

9. Przez umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub inne umowy o podobnym charakterze, o
których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się umowy w wyniku których, zgodnie z
przepisami o podatku dochodowym, odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający
oraz umowy leasingu w rozumieniu tych przepisów, których przedmiotami są grunty.

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. O NIEKTÓRYCH FORMACH WSPIERANIA

DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ (Dz. U. Nr 116, poz. 730)

Art. 21.
1. Centrum badawczo-rozwojowe może tworzyć fundusz innowacyjności.
2. Fundusz innowacyjności tworzy się z comiesięcznego odpisu wynoszącego nie więcej niż

20 % przychodów uzyskanych przez centrum badawczo-rozwojowe w danym miesiącu.
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3. Odpis, o którym mowa w ust. 2, obciąża koszty działalności centrum badawczo-
rozwojowego.

4. Środki funduszu innowacyjności są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym.
5. Równowartość odpisów dokonanych zgodnie z ust. 2 centrum badawczo-rozwojowe

przekazuje na rachunek bankowy funduszu innowacyjności w terminie do 15. dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym został dokonany odpis.

6. Kwota środków przekazanych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 4, nie może
być niższa od sumy odpisów dokonanych zgodnie z ust. 2.

7. Środki funduszu innowacyjności zgromadzone na rachunku, o którym mowa w ust. 4,
wykorzystuje się na pokrywanie kosztów prowadzenia badań i prac rozwojowych oraz
kosztów związanych z uzyskaniem patentu na wynalazek.

8. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje
kosztów, o których mowa w ust. 7, sposób i warunki wykorzystywania środków funduszu
innowacyjności oraz obowiązki informacyjne przedsiębiorcy i organów państwowych,
biorąc pod uwagę wspólnotowe zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na
działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną.

[9. Środki funduszu innowacyjności zalicza się do przychodów z działalności w przypadku:
1) niewykorzystania ich w danym roku podatkowym - w wysokości niewykorzystanych
środków;

2) utraty przez przedsiębiorcę statusu centrum badawczo-rozwojowego.
10. Środki funduszu innowacyjności wykorzystane niezgodnie z przepisami wydanymi na

podstawie ust. 8 zalicza się do przychodów z działalności w miesiącu, w którym zostały
wydatkowane.]


