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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 24 lipca 2015 r.
 

o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych 

metod rozwiązywania sporów 

 

(druk nr 1025) 

 

U S T A W A   z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 

r. poz. 101, z późn. zm.) 

[Art. 10. 

W sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, sąd powinien w każdym stanie 

postępowania dążyć do ich ugodowego załatwienia. W tych sprawach strony mogą także 

zawrzeć ugodę przed mediatorem.] 

<Art. 10. 

W sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, sąd dąży w każdym stanie 

postępowania do ich ugodowego załatwienia, w szczególności przez nakłanianie stron do 

mediacji.> 

Art. 98
1
. 

 § 1. Do niezbędnych kosztów procesu zalicza się koszty mediacji prowadzonej na skutek 

skierowania przez sąd. 

§ 2. Jeżeli postępowanie cywilne zostało wszczęte w ciągu trzech miesięcy od dnia 

zakończenia mediacji, która nie została zakończona ugodą albo w ciągu trzech miesięcy 

od dnia uprawomocnienia się postanowienia o odmowie zatwierdzenia ugody przez sąd, 

do niezbędnych kosztów procesu zalicza się także koszty mediacji w wysokości 

nieprzekraczającej czwartej części opłaty. 

§ 3. Do określenia kosztów mediacji stosuje się odpowiednio art. 98 § 2 i 3. 

[§ 4. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia 

mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego wszczętego na podstawie 

skierowania sądu i wydatki mediatora podlegające zwrotowi, biorąc pod uwagę rodzaj 

sprawy i wartość przedmiotu sporu oraz niezbędne wydatki związane z prowadzeniem 

mediacji.] 
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<§ 4. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wysokość 

wynagrodzenia mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego wszczętego 

na podstawie skierowania sądu i wydatki mediatora podlegające zwrotowi, biorąc 

pod uwagę rodzaj sprawy i wartość przedmiotu sporu oraz sprawny przebieg 

postępowania mediacyjnego, a także niezbędne wydatki związane z prowadzeniem 

mediacji.> 

Art. 103. 

§ 1. Niezależnie od wyniku sprawy sąd może włożyć na stronę lub interwenienta obowiązek 

zwrotu kosztów, wywołanych ich niesumiennym lub oczywiście niewłaściwym 

postępowaniem. 

[§ 2. Przepis § 1 dotyczy zwłaszcza kosztów powstałych wskutek uchylenia się od wyjaśnień 

lub złożenia wyjaśnień niezgodnych z prawdą, zatajenia lub opóźnionego powołania 

dowodów, a także nieusprawiedliwionej odmowy poddania się mediacji, na którą strona 

uprzednio wyraziła zgodę.] 

<§ 2. Przepis § 1 dotyczy zwłaszcza kosztów powstałych wskutek uchylenia się od 

wyjaśnień lub złożenia wyjaśnień niezgodnych z prawdą, zatajenia lub opóźnionego 

powołania dowodów, a także oczywiście nieuzasadnionej odmowy poddania się 

mediacji.> 

Art. 109. 

 § 1. Roszczenie o zwrot kosztów wygasa, jeśli strona najpóźniej przed zamknięciem 

rozprawy bezpośrednio poprzedzającej wydanie orzeczenia nie złoży sądowi spisu 

kosztów albo nie zgłosi wniosku o przyznanie kosztów według norm przepisanych. 

Jednakże o kosztach należnych stronie działającej bez adwokata, radcy prawnego lub 

rzecznika patentowego sąd orzeka z urzędu. 

[§ 2. Orzekając o wysokości przyznanych stronie kosztów procesu, sąd bierze pod uwagę 

celowość poniesionych kosztów oraz niezbędność ich poniesienia z uwagi na charakter 

sprawy. Przy ustalaniu wysokości kosztów poniesionych przez stronę reprezentowaną 

przez pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym lub rzecznikiem patentowym, 

sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy pełnomocnika oraz czynności podjęte przez 

niego w sprawie, a także charakter sprawy i wkład pełnomocnika w przyczynienie się do 

jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia.] 

<§ 2. Orzekając o wysokości przyznanych stronie kosztów procesu, sąd bierze pod 

uwagę celowość poniesionych kosztów oraz niezbędność ich poniesienia z uwagi na 



- 3 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

charakter sprawy. Przy ustalaniu wysokości kosztów poniesionych przez stronę 

reprezentowaną przez pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym lub 

rzecznikiem patentowym, sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy 

pełnomocnika oraz czynności podjęte przez niego w sprawie, w tym czynności 

podjęte w celu polubownego rozwiązania sporu, również przed wniesieniem pozwu, a 

także charakter sprawy i wkład pełnomocnika w przyczynienie się do jej wyjaśnienia 

i rozstrzygnięcia.> 

Art. 183
2
. 

§ 1. Mediatorem może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, 

korzystająca w pełni z praw publicznych. 

§ 2. Mediatorem nie może być sędzia. Nie dotyczy to sędziów w stanie spoczynku. 

[§ 3. Organizacje pozarządowe w zakresie swoich zadań statutowych oraz uczelnie mogą 

prowadzić listy stałych mediatorów oraz tworzyć ośrodki mediacyjne. Wpis na listę 

wymaga wyrażonej na piśmie zgody mediatora. Informację o listach stałych mediatorów 

oraz o ośrodkach mediacyjnych przekazuje się prezesowi sądu okręgowego.] 

<§ 3. Organizacje pozarządowe w zakresie swoich zadań statutowych oraz uczelnie 

mogą prowadzić listy mediatorów oraz tworzyć ośrodki mediacyjne. Wpis na listę 

wymaga wyrażonej na piśmie zgody mediatora. Informację o listach mediatorów 

oraz ośrodkach mediacyjnych przekazuje się prezesowi sądu okręgowego.> 

<§ 3
1
. Ilekroć w przepisach niniejszego kodeksu jest mowa o mediatorze, należy przez to 

rozumieć także stałego mediatora, chyba że niniejszy kodeks stanowi inaczej.> 

§ 4. Stały mediator może odmówić prowadzenia mediacji tylko z ważnych powodów, o 

których jest obowiązany niezwłocznie powiadomić strony, a jeżeli strony do mediacji 

skierował sąd - również sąd. 

Art. 183
3
. 

<1. > Mediator powinien zachować bezstronność przy prowadzeniu mediacji. 

<§ 2. Mediator niezwłocznie ujawnia stronom okoliczności, które mogłyby wzbudzić 

wątpliwości co do jego bezstronności.> 

<Art. 183
3
a. 

Mediator prowadzi mediację, wykorzystując różne metody zmierzające do polubownego 

rozwiązania sporu, w tym poprzez wspieranie stron w formułowaniu przez nie 
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propozycji ugodowych, lub na zgodny wniosek stron może wskazać sposoby 

rozwiązania sporu, które nie są dla stron wiążące.> 

 

Art. 183
4
. 

§ 1. Postępowanie mediacyjne nie jest jawne. 

[§ 2. Mediator jest obowiązany zachować w tajemnicy fakty, o których dowiedział się w 

związku z prowadzeniem mediacji, chyba że strony zwolnią go z tego obowiązku.] 

<§ 2. Mediator, strony i inne osoby biorące udział w postępowaniu mediacyjnym są 

obowiązane zachować w tajemnicy fakty, o których dowiedziały się w związku z 

prowadzeniem mediacji. Strony mogą zwolnić mediatora i inne osoby biorące udział 

w postępowaniu mediacyjnym z tego obowiązku.> 

§ 3. Bezskuteczne jest powoływanie się w toku postępowania przed sądem lub sądem 

polubownym na propozycje ugodowe, propozycje wzajemnych ustępstw lub inne 

oświadczenia składane w postępowaniu mediacyjnym. 

 

Art. 183
6
. 

§ 1. Wszczęcie mediacji przez stronę następuje z chwilą doręczenia mediatorowi wniosku o 

przeprowadzenie mediacji, z dołączonym dowodem doręczenia jego odpisu drugiej 

stronie. 

§ 2. Mimo doręczenia wniosku, o którym mowa w § 1, mediacja nie zostaje wszczęta, jeżeli: 

1)   stały mediator, w terminie tygodnia od dnia doręczenia mu wniosku o 

przeprowadzenie mediacji, odmówił przeprowadzenia mediacji; 

2)   strony zawarły umowę o mediację, w której wskazano jako mediatora osobę 

niebędącą stałym mediatorem, a osoba ta, w terminie tygodnia od dnia doręczenia jej 

wniosku o przeprowadzenie mediacji, odmówiła przeprowadzenia mediacji; 

3)   strony zawarły umowę o mediację bez wskazania mediatora i osoba, do której strona 

zwróciła się o przeprowadzenie mediacji, w terminie tygodnia od dnia doręczenia jej 

wniosku o przeprowadzenie mediacji, nie wyraziła zgody na przeprowadzenie 

mediacji albo druga strona w terminie tygodnia nie wyraziła zgody na osobę 

mediatora; 

4)   strony nie zawarły umowy o mediację, a druga strona nie wyraziła zgody na mediację. 
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<§ 3. Jeżeli w przypadkach, o których mowa w § 2 pkt 1–3, strona wytoczy powództwo o 

roszczenie, które było objęte wnioskiem o przeprowadzenie mediacji, w terminie 

trzech miesięcy od dnia:  

1) w którym mediator lub druga strona złożyli oświadczenie powodujące, że 

mediacja nie została wszczęta albo  

2) następnego po upływie tygodnia od dnia doręczenia wniosku o przeprowadzenie 

mediacji, gdy mediator lub druga strona nie złożyli oświadczenia, o którym 

mowa w pkt 1 

– w odniesieniu do tego roszczenia zostają zachowane skutki przewidziane dla 

wszczęcia mediacji.> 

[Art. 183
8
. 

§ 1. Sąd aż do zamknięcia pierwszego posiedzenia wyznaczonego na rozprawę może 

skierować strony do mediacji. Po zamknięciu tego posiedzenia sąd może skierować strony 

do mediacji tylko na zgodny wniosek stron. 

§ 2. Sąd może skierować strony do mediacji tylko raz w toku postępowania. 

§ 3. Postanowienie może być wydane na posiedzeniu niejawnym. Mediacji nie prowadzi się, 

jeżeli strona w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia lub doręczenia jej postanowienia o 

skierowaniu do mediacji nie wyraziła zgody na mediację. 

§ 4. Przepisu § 1 nie stosuje się w sprawach rozpoznawanych w postępowaniu nakazowym i 

upominawczym. 

Art. 183
9
. 

Kierując strony do mediacji, sąd wyznacza mediatora; jednakże strony mogą wybrać innego 

mediatora. Na zgodny wniosek stron sąd może upoważnić mediatora do zapoznania się z 

aktami sprawy.] 

<Art. 183
8
.  

§ 1. Sąd może skierować strony do mediacji na każdym etapie postępowania. 

§ 2. Postanowienie kierujące strony do mediacji może być wydane na posiedzeniu 

niejawnym. Mediacji nie prowadzi się, jeżeli strona w terminie tygodnia od dnia 

ogłoszenia lub doręczenia jej postanowienia kierującego strony do mediacji nie 

wyraziła zgody na mediację. 

§ 3. Przepisu § 1 nie stosuje się w sprawach rozpoznawanych w postępowaniach 

upominawczym oraz nakazowym, chyba że doszło do skutecznego wniesienia 

zarzutów. 
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§ 4. Przewodniczący może wezwać strony do udziału w spotkaniu informacyjnym 

dotyczącym polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji. 

Spotkanie informacyjne może prowadzić sędzia, referendarz sądowy, urzędnik 

sądowy, asystent sędziego lub stały mediator. 

§ 5. Przed pierwszym posiedzeniem wyznaczonym na rozprawę przewodniczący 

dokonuje oceny, czy skierować strony do mediacji. W tym celu przewodniczący, 

jeżeli zachodzi potrzeba wysłuchania stron, może wezwać je do osobistego 

stawiennictwa na posiedzeniu niejawnym. 

§ 6. Jeżeli strona bez uzasadnienia nie stawi się na spotkanie informacyjne lub 

posiedzenie niejawne, sąd może obciążyć ją kosztami nakazanego stawiennictwa 

w sądzie strony przeciwnej. 

Art. 183
9
. 

§ 1. Jeżeli strony nie dokonały wyboru osoby mediatora, sąd, kierując strony do 

mediacji, wyznacza mediatora mającego odpowiednią wiedzę i umiejętności w 

zakresie prowadzenia mediacji w sprawach danego rodzaju, biorąc pod uwagę w 

pierwszej kolejności stałych mediatorów. 

§ 2. Mediator ma prawo do zapoznania się z aktami sprawy, chyba że strona w terminie 

tygodnia od dnia ogłoszenia lub doręczenia postanowienia kierującego strony do 

mediacji nie wyrazi zgody na zapoznanie się mediatora z aktami. 

§ 3. Po skierowaniu stron do mediacji, przewodniczący niezwłocznie przekazuje 

mediatorowi dane kontaktowe stron oraz ich pełnomocników, w szczególności 

numery telefonów i adresy poczty elektronicznej, o ile je posiadają.> 

 

Art. 183
10

. 

[§ 1. Kierując strony do mediacji, sąd wyznacza czas jej trwania na okres do miesiąca, chyba 

że strony zgodnie wniosły o wyznaczenie dłuższego terminu na przeprowadzenie mediacji. 

W trakcie mediacji termin na jej przeprowadzenie może być przedłużony na zgodny 

wniosek stron.] 

<§ 1. Kierując strony do mediacji, sąd wyznacza czas jej trwania na okres do trzech 

miesięcy. Na zgodny wniosek stron lub z innych ważnych powodów termin na 

przeprowadzenie mediacji może zostać przedłużony, jeżeli będzie to sprzyjać 

ugodowemu załatwieniu sprawy. Czasu trwania mediacji nie wlicza się do czasu 

trwania postępowania sądowego.> 
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§ 2. Przewodniczący wyznacza rozprawę po upływie terminu, o którym mowa w § 1, a przed 

jego upływem, jeżeli choć jedna ze stron oświadczy, że nie wyraża zgody na mediację. 

 

Art. 183
13

.  

[§ 1. Po zawarciu ugody mediator niezwłocznie składa protokół w sądzie, który byłby 

właściwy do rozpoznania sprawy według właściwości ogólnej lub wyłącznej.] 

§ 2. W razie skierowania przez sąd sprawy do mediacji mediator składa protokół w sądzie 

rozpoznającym sprawę. 

<§ 1. W przypadku gdy strona, po zawarciu ugody, w ramach mediacji prowadzonej na 

podstawie umowy o mediację, wystąpi do sądu z wnioskiem o zatwierdzenie ugody 

mediator składa protokół w sądzie, który byłby właściwy do rozpoznania sprawy 

według właściwości ogólnej lub wyłącznej.> 

 

Art. 187. 

§ 1. Pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego, a nadto zawierać: 

1)   dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości 

przedmiotu sporu, chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna; 

2)   przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie, a w miarę potrzeby 

uzasadniających również właściwość sądu[.]<;> 

<3) informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu 

rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie 

przyczyn ich niepodjęcia.> 

§ 2. Pozew może zawierać wnioski o zabezpieczenie powództwa, nadanie wyrokowi rygoru 

natychmiastowej wykonalności i przeprowadzenie rozprawy w nieobecności powoda oraz 

wnioski służące do przygotowania rozprawy, a w szczególności wnioski o: 

1)   wezwanie na rozprawę wskazanych przez powoda świadków i biegłych; 

2)   dokonanie oględzin; 

3)   polecenie pozwanemu dostarczenia na rozprawę dokumentu będącego w jego posiadaniu, 

a potrzebnego do przeprowadzenia dowodu, lub przedmiotu oględzin; 

4)   zażądanie na rozprawę dowodów znajdujących się w sądach, urzędach lub u osób 

trzecich. 
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Art. 210. 

§ 1. Rozprawa odbywa się w ten sposób, że po wywołaniu sprawy strony - najpierw powód, a 

potem pozwany - zgłaszają ustnie swe żądania i wnioski oraz przedstawiają twierdzenia i 

dowody na ich poparcie. Strony mogą ponadto wskazywać podstawy prawne swych żądań 

i wniosków. Na żądanie prokuratora sąd udziela mu głosu w każdym stanie rozprawy; art. 

62 nie stosuje się. 

§ 2. Każda ze stron obowiązana jest do złożenia oświadczenia co do twierdzeń strony 

przeciwnej, dotyczących okoliczności faktycznych. 

§ 2
1
. Sąd poucza stronę występującą w sprawie bez adwokata, radcy prawnego, rzecznika 

patentowego lub radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa o treści art. 162, 207, 217, 

229 i 230. 

<§ 2
2
. Sąd poucza strony o możliwości ugodowego załatwienia sporu, w szczególności w 

drodze mediacji.> 

§ 3. Ponadto rozprawa obejmuje, stosownie do okoliczności, postępowanie dowodowe i 

roztrząsanie jego wyników. 

Art. 394. 

§ 1. Zażalenie do sądu drugiej instancji przysługuje na postanowienia sądu pierwszej instancji 

kończące postępowanie w sprawie, a ponadto na postanowienia sądu pierwszej instancji i 

zarządzenia przewodniczącego, których przedmiotem jest: 

1)   zwrot pozwu, odmowa odrzucenia pozwu, przekazanie sprawy sądowi 

równorzędnemu lub niższemu albo podjęcie postępowania w innym trybie; 

2)   odmowa zwolnienia od kosztów sądowych lub cofnięcie takiego zwolnienia oraz 

odmowa ustanowienia adwokata lub radcy prawnego lub ich odwołanie; 

3)   oddalenie opozycji przeciwko wstąpieniu interwenienta ubocznego oraz 

niedopuszczenie interwenienta do udziału w sprawie wskutek uwzględnienia opozycji; 

4)   rygor natychmiastowej wykonalności; 

4
1
)  wstrzymanie wykonania prawomocnego orzeczenia do czasu rozstrzygnięcia skargi o 

wznowienie postępowania; 

4
2
)  stwierdzenie prawomocności orzeczenia; 

5)   skazanie świadka, biegłego, strony, jej pełnomocnika oraz osoby trzeciej na grzywnę, 

zarządzenie przymusowego sprowadzenia i aresztowania świadka oraz odmowa 

zwolnienia świadka i biegłego od grzywny i świadka od przymusowego sprowadzenia; 

6)   zawieszenie postępowania i odmowa podjęcia zawieszonego postępowania; 
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7)   odmowa uzasadnienia orzeczenia oraz jego doręczenia; 

8)   sprostowanie lub wykładnia orzeczenia albo ich odmowa; 

[9)  
(26)

 zwrot kosztów, określenie zasad ponoszenia przez strony kosztów procesu, wymiar 

opłaty, zwrot opłaty lub zaliczki, obciążenie kosztami sądowymi, jeżeli strona nie 

składa środka zaskarżenia co do istoty sprawy, koszty przyznane w nakazie zapłaty, 

zwrot kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu oraz wynagrodzenie 

biegłego i należności świadka;] 

<9) zwrot kosztów, określenie zasad ponoszenia przez strony kosztów procesu, 

wymiar opłaty, zwrot opłaty lub zaliczki, obciążenie kosztami sądowymi, jeżeli 

strona nie składa środka zaskarżenia co do istoty sprawy, koszty przyznane w 

nakazie zapłaty, zwrot kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z 

urzędu oraz wynagrodzenie biegłego, mediatora i należności świadka;> 

10)  oddalenie wniosku o wyłączenie sędziego; 

10
1
)  zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem; 

11)  odrzucenie zażalenia; 

12)  odrzucenie skargi na orzeczenie referendarza sądowego. 

§ 2. Termin do wniesienia zażalenia jest tygodniowy i liczy się od doręczenia postanowienia, 

a gdy strona nie zażądała w terminie przepisanym doręczenia postanowienia zapadłego na 

rozprawie - od ogłoszenia postanowienia. 

§ 3. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego 

oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub 

uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby 

nowych faktów i dowodów. 

Art. 1174. 

[§ 1. Osoba powołana na arbitra powinna niezwłocznie ujawnić stronom wszystkie 

okoliczności, które mogłyby wzbudzić wątpliwości co do jej bezstronności lub 

niezależności.] 

<§ 1. Osoba powołana na arbitra składa na piśmie każdej ze stron i pozostałym 

arbitrom oświadczenie o swojej bezstronności i niezależności. Osoba powołana na 

arbitra niezwłocznie ujawnia stronom wszystkie okoliczności, które mogłyby 

wzbudzić wątpliwości co do jej bezstronności lub niezależności.> 

§ 2. Arbiter może być wyłączony tylko wtedy, gdy zachodzą okoliczności, które budzą 

uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności lub niezależności, a także wtedy, gdy 
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nie ma kwalifikacji określonych w umowie stron. Wyłączenia arbitra, którego strona sama 

powołała lub w powołaniu którego uczestniczyła, może ona żądać tylko z przyczyn, o 

których się dowiedziała po jego powołaniu. 

 

[Art. 1207. 

§ 1. Do skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego przepisy art. 187 stosuje się 

odpowiednio. 

§ 2. Postępowanie ze skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego odbywa się według 

przepisów księgi pierwszej części pierwszej, jeśli przepisy poniższe nie stanowią inaczej.] 

 

<Art. 1207. 

§ 1. Do skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego przepis art. 368 stosuje się 

odpowiednio. 

§ 2. Jeśli przepisy poniższe nie stanowią inaczej, do postępowania ze skargi o uchylenie 

wyroku sądu polubownego przepisy o apelacji stosuje się odpowiednio.> 

 

Art. 1208. 

[§ 1. Skargę o uchylenie wyroku sądu polubownego wnosi się w terminie trzech miesięcy od 

dnia doręczenia wyroku lub jeżeli strona wniosła o uzupełnienie, sprostowanie bądź 

wykładnię wyroku - w ciągu trzech miesięcy od dnia doręczenia przez sąd polubowny 

orzeczenia rozstrzygającego o tym wniosku.] 

<§ 1. Skargę o uchylenie wyroku sądu polubownego wnosi się do sądu apelacyjnego, na 

obszarze którego znajduje się sąd, który byłby właściwy do rozpoznania sprawy, 

gdyby strony nie dokonały zapisu na sąd polubowny, a w braku tej podstawy – do 

Sądu Apelacyjnego w Warszawie, w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia 

wyroku lub jeżeli strona wniosła o uzupełnienie, sprostowanie lub wykładnię wyroku 

– w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia przez sąd polubowny orzeczenia 

rozstrzygającego o tym wniosku.> 

§ 2. Jeżeli skargę o uchylenie wyroku sądu polubownego oparto na podstawie określonej w 

art. 1206 § 1 pkt 5 lub 6, termin do wniesienia skargi liczy się od dnia, w którym strona 

dowiedziała się o tej podstawie. Strona nie może jednak żądać uchylenia wyroku sądu 

polubownego po upływie pięciu lat od dnia doręczenia jej wyroku sądu polubownego. 
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<§ 3. Od wyroku wydanego w postępowaniu ze skargi o uchylenie wyroku sądu 

polubownego przysługuje skarga kasacyjna. Można także żądać wznowienia 

postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem w przedmiocie uchylenia 

wyroku sądu polubownego oraz stwierdzenia niezgodności z prawem prawomocnego 

wyroku wydanego w tym przedmiocie.> 

 

[Art. 1210. 

Sąd na posiedzeniu niejawnym może wstrzymać wykonanie wyroku sądu polubownego, może 

jednak uzależnić wstrzymanie od złożenia zabezpieczenia. Na postanowienie sądu 

przysługuje zażalenie.] 

< Art. 1210.  

Sąd na posiedzeniu niejawnym może wstrzymać wykonanie wyroku sądu polubownego, 

może jednak uzależnić wstrzymanie od złożenia zabezpieczenia. Na postanowienie 

sądu przysługuje zażalenie do innego składu tego sądu.> 

 

Art. 1213. 

<1.> O uznaniu albo stwierdzeniu wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed 

tym sądem zawartej sąd orzeka na wniosek strony. Do wniosku strona jest obowiązana 

załączyć oryginał lub poświadczony przez sąd polubowny odpis jego wyroku lub ugody 

przed nim zawartej, jak również oryginał zapisu na sąd polubowny lub urzędowo 

poświadczony jego odpis. Jeżeli wyrok sądu polubownego lub ugoda przed nim zawarta 

albo zapis na sąd polubowny nie są sporządzone w języku polskim, strona jest 

obowiązana dołączyć uwierzytelniony ich przekład na język polski. 

<§ 2. W terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia wniosku strona może przedstawić 

sądowi stanowisko w sprawie.> 

< Art. 1213
1
. 

§ 1. O uznaniu albo stwierdzeniu wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody 

przed nim zawartej orzeka sąd apelacyjny, na obszarze którego znajduje się sąd, 

który byłby właściwy do rozpoznania sprawy, gdyby strony nie dokonały zapisu na 

sąd polubowny, a w braku tej podstawy – Sąd Apelacyjny w Warszawie. 

§ 2. Do postępowania o uznanie albo stwierdzenie wykonalności wyroku sądu 

polubownego lub ugody przed nim zawartej stosuje się odpowiednio przepisy 

o apelacji.> 
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Art. 1214. 

[§ 1. O uznaniu wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej, nienadających się 

do wykonania w drodze egzekucji, sąd orzeka postanowieniem wydanym na posiedzeniu 

niejawnym. Na postanowienie sądu służy zażalenie. 

§ 2. Sąd stwierdza wykonalność wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej, 

nadających się do wykonania w drodze egzekucji, nadając im klauzulę wykonalności. Na 

postanowienie sądu przysługuje zażalenie. Wyrok sądu polubownego lub ugoda przed nim 

zawarta, których wykonalność została stwierdzona, są tytułami wykonawczymi.] 

<§ 1. O uznaniu wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej, 

nienadających się do wykonania w drodze egzekucji, sąd orzeka postanowieniem 

wydanym na posiedzeniu niejawnym. 

§ 2. Sąd stwierdza wykonalność wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim 

zawartej, nadających się do wykonania w drodze egzekucji, nadając im klauzulę 

wykonalności. Wyrok sądu polubownego lub ugoda przed nim zawarta, których 

wykonalność została stwierdzona, są tytułami wykonawczymi.> 

<§ 4. Na postanowienie sądu apelacyjnego w przedmiocie uznania albo stwierdzenia 

wykonalności wyroku sądu polubownego wydanego w Rzeczypospolitej Polskiej lub 

ugody przed nim zawartej przysługuje zażalenie do innego składu tego sądu.> 

§ 3. Sąd odmawia uznania albo stwierdzenia wykonalności wyroku sądu polubownego lub 

ugody przed nim zawartej, jeżeli: 

1)   według przepisów ustawy spór nie może być poddany pod rozstrzygnięcie sądu 

polubownego; 

2)   uznanie lub wykonanie wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej byłoby 

sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej 

(klauzula porządku publicznego). 

Art. 1215. 

§ 1. O uznaniu albo stwierdzeniu wykonalności wyroku sądu polubownego wydanego za 

granicą lub ugody zawartej przed sądem polubownym za granicą, sąd orzeka po 

przeprowadzeniu rozprawy. 

§ 2. Niezależnie od przyczyn wymienionych w art. 1214, sąd na wniosek strony odmawia 

uznania albo stwierdzenia wykonalności wyroku sądu polubownego wydanego za granicą 

lub ugody zawartej przed sądem polubownym za granicą, jeżeli strona wykaże, że: 
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1)   nie było zapisu na sąd polubowny, zapis na sąd polubowny jest nieważny, 

bezskuteczny albo utracił moc według prawa dla niego właściwego; 

2)   nie była należycie zawiadomiona o wyznaczeniu arbitra, o postępowaniu przed sądem 

polubownym lub w inny sposób była pozbawiona możliwości obrony swoich praw 

przed sądem polubownym; 

3)   wyrok sądu polubownego dotyczy sporu nieobjętego zapisem na sąd polubowny lub 

wykracza poza zakres takiego zapisu, jeżeli jednak rozstrzygnięcie w sprawach 

objętych zapisem na sąd polubowny daje się oddzielić od rozstrzygnięcia w sprawach 

nieobjętych tym zapisem lub wykraczających poza jego zakres, odmowa uznania albo 

stwierdzenia wykonalności wyroku sądu polubownego może dotyczyć jedynie spraw 

nieobjętych zapisem lub wykraczających poza jego zakres; 

4)   skład sądu polubownego lub postępowanie przed tym sądem nie były zgodne z 

umową stron lub - w braku w tym przedmiocie umowy - nie były zgodne z prawem 

państwa, w którym przeprowadzono postępowanie przed sądem polubownym; 

5)   wyrok sądu polubownego nie stał się jeszcze dla stron wiążący lub został uchylony 

albo jego wykonanie zostało wstrzymane przez sąd państwa, w którym lub według 

prawa którego wyrok ten został wydany. 

[§ 3. Od postanowienia sądu drugiej instancji w przedmiocie uznania albo stwierdzenia 

wykonalności wyroku sądu polubownego wydanego za granicą lub ugody zawartej przed 

sądem polubownym za granicą przysługuje skarga kasacyjna; można także żądać 

wznowienia postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem w przedmiocie 

uznania lub stwierdzenia wykonalności oraz stwierdzenia niezgodności z prawem 

prawomocnego postanowienia wydanego w tym przedmiocie.] 

<§ 3. Od prawomocnego postanowienia sądu w przedmiocie uznania albo stwierdzenia 

wykonalności wyroku sądu polubownego wydanego za granicą lub ugody zawartej 

przed sądem polubownym za granicą przysługuje skarga kasacyjna. Można także 

żądać wznowienia postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem w 

przedmiocie uznania albo stwierdzenia wykonalności oraz stwierdzenia niezgodności 

z prawem prawomocnego postanowienia wydanego w tym przedmiocie.> 
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U S T A W A   z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 

2012 r. poz. 361, z późn. zm.) 

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. (uchylony). 

1b. (uchylony). 

1c.  [Za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 

1e i 1h-1j, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo 

częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:] 

<Za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się, z zastrzeżeniem 

ust. le, lh–lj i 1n–1p, 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). 

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. 

1j. 
(34)

 W przypadku pobrania wpłat na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną 

wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, podlegających zarejestrowaniu przy 

zastosowaniu kasy rejestrującej zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i 

usług, za datę powstania przychodu uznaje się dzień pobrania wpłaty, jeżeli podatnicy w 

terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, a w przypadku podatników 
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rozpoczynających ewidencjonowanie obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej - w 

terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęli 

ewidencjonowanie obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej, zawiadomią właściwego 

naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tego sposobu ustalania daty powstania 

przychodu. 

1k. 
(35)

 Wybór sposobu ustalania daty powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1j, 

dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik w terminie do dnia 20 stycznia roku 

podatkowego następującego po roku podatkowym, w którym korzystał z tego sposobu 

ustalania daty powstania przychodu, zawiadomi właściwego naczelnika urzędu 

skarbowego o rezygnacji ze stosowania tego sposobu ustalania daty powstania przychodu. 

1l. 
(36)

 W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki 

niebędącej osobą prawną obowiązek zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1j i 1k, 

dotyczy wszystkich wspólników. 

<1m. Jeżeli korekta przychodu nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną 

oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie 

przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona 

faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający 

przyczyny korekty. 

1n. Jeżeli w okresie rozliczeniowym, o którym mowa w ust. 1m, podatnik nie osiągnął 

przychodów lub osiągnięte przychody są niższe od kwoty zmniejszenia, podatnik jest 

obowiązany zwiększyć koszty uzyskania przychodów o kwotę, o którą nie zostały 

zmniejszone przychody. 

1o. Przepisów ust. 1m i ln nie stosuje się, jeżeli korekta dotyczy przychodu związanego z 

zobowiązaniem podatkowym, które uległo przedawnieniu. 

1p. Jeżeli korekta, o której mowa w ust. 1m, następuje po likwidacji pozarolniczej 

działalności gospodarczej, likwidacji działów specjalnych produkcji rolnej albo 

zmianie formy opodatkowania na zryczałtowaną formę opodatkowania określoną w 

ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym albo ustawie z dnia 24 sierpnia 

2006 r. o podatku tonażowym lub zmianie zasad ustalania dochodu w odniesieniu do 

działów specjalnych produkcji rolnej, zmniejszenia lub zwiększenia przychodów 

dokonuje się w ostatnim okresie rozliczeniowym przed likwidacją pozarolniczej 

działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, zmianą formy 
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opodatkowania lub zmianą zasad ustalania dochodu w odniesieniu do działów 

specjalnych produkcji rolnej.> 

2. Przychodem z działalności gospodarczej są również: 

1)   
(37)

 przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących: 

a)  środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w 

ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, 

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

których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1500 zł, 

c)  składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub 

krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i 

prawnych, 

d)  składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w 

takim prawie, które zgodnie z art. 22n ust. 3 nie podlegają ujęciu w ewidencji środków 

trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 

- wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu 

działów specjalnych produkcji rolnej, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości 

przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio; 

2)   
(38)

 dotacje, subwencje, dopłaty, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 13, 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)   
(39)

 odsetki od środków pieniężnych na rachunkach rozliczeniowych, o których mowa w 

przepisach prawa bankowego, lub rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-

kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą, w tym 

także odsetki od lokat terminowych oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub 

inwestowania, tworzonych na tych rachunkach; 

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; 
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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; 

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)  
(40)

 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 przepisami 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; 



- 18 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

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; 

12)  otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z 

prowadzoną działalnością gospodarczą lub z prowadzeniem działów specjalnych 

produkcji rolnej; 

13)  
(41)

 (uchylony); 

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, z 

późn. zm.) - 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; 

16)  środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu 

wystąpienia z takiej spółki; 

17)  przychody z odpłatnego zbycia składników majątku: 

a)  
(42)

 pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej lub działów specjalnych 

produkcji rolnej, prowadzonych samodzielnie, 
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b)  otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem 

wspólnika z takiej spółki. 

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 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. 
(43)

 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 przepisach 

ustawy o podatku od towarów i usług. 

2e. 
(44)

 W przypadku gdy podatnik przez wykonanie świadczenia niepieniężnego reguluje w 

całości lub w części zobowiązanie, w tym z tytułu zaciągniętej pożyczki (kredytu), 

przychodem takiego podatnika jest wysokość zobowiązania uregulowanego w następstwie 

takiego świadczenia. Jeżeli jednak wartość rynkowa świadczenia niepieniężnego jest 

wyższa niż wysokość zobowiązania uregulowanego tym świadczeniem, przychód ten 

określa się w wysokości wartości rynkowej świadczenia niepieniężnego. Przepis art. 19 

stosuje się odpowiednio. 
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2f. 
(45)

 Przepis ust. 2e stosuje się odpowiednio w przypadku wykonania świadczenia 

niepieniężnego przez spółkę niebędącą osobą prawną. 

3. Do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się: 

1)   
(46)

 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), w tym również uregulowanych w naturze, z 

wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów); 

2)   kwot naliczonych, lecz nieotrzymanych 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, niezaliczonych do 

kosztów uzyskania przychodów; 

3a)  zwróconych innych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów; 

3b)  zwróconych, umorzonych lub zaniechanych wpłat dokonywanych na Państwowy 

Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie odrębnych przepisów, 

niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów; 

4)   (uchylony); 

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); 

10)  środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z 

tytułu likwidacji takiej spółki; 

11)  
(47)

 środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z 

tytułu wystąpienia z takiej spółki, w części odpowiadającej uzyskanej przed wystąpieniem 
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przez wspólnika nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, o których mowa w 

art. 8, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w tej spółce i wydatki 

niestanowiące kosztów uzyskania przychodów; 

12)  
(48)

 przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku: 

a)  pozostałych na dzień likwidacji prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej lub 

prowadzonych samodzielnie działów specjalnych produkcji rolnej, 

b)  otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem 

wspólnika z takiej spółki 

-   jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła 

likwidacja: prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej, prowadzonych 

samodzielnie działów specjalnych produkcji rolnej, spółki niebędącej osobą prawną lub 

nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło 

sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej lub 

działów specjalnych produkcji rolnej; 

13)  
(49)

 kwot otrzymanych od agencji wykonawczych, jeżeli agencje te otrzymały środki na 

ten cel z budżetu państwa. 

3a. 
(50)

 Przepisu ust. 3 pkt 1 nie stosuje się do przychodów, o których mowa w ust. 1j. 

4. (uchylony). 

5. (uchylony). 

6. (uchylony). 

7. Przy określaniu wysokości przychodów, o których mowa w ust. 2 pkt 17, przepisy ust. 1 i 

art. 19 stosuje się odpowiednio. 

8. 
(51)

 Przez środki pieniężne, o których mowa w ust. 3 pkt 10 i 11, rozumie się również 

wartość wierzytelności uprzednio zarachowanej jako przychód należny, pomniejszonej o 

należny podatek od towarów i usług, oraz wierzytelności z tytułu udzielonej przez spółkę 

niebędącą osobą prawną pożyczki - z wyjątkiem wierzytelności z tytułu odsetek od 

opóźnionej zapłaty oraz wierzytelności z tytułu odsetek od takiej pożyczki, jeżeli 

wierzytelności te zostały spłacone na rzecz otrzymującego je wspólnika. 

 

Art. 22. 

1. Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub 

zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych 

w art. 23. 
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1a. (uchylony). 

1b. Kosztami uzyskania przychodów są również wydatki poniesione przez pracodawcę na 

zapewnienie prawidłowej realizacji pracowniczego programu emerytalnego w rozumieniu 

przepisów o pracowniczych programach emerytalnych. 

1c. U pracodawców będących akcjonariuszami pracowniczych towarzystw emerytalnych 

kosztami uzyskania przychodu są także: 

1)   wydatki na pokrycie kosztów działalności pracowniczych towarzystw emerytalnych; 

2)   opłaty pobierane przez Komisję Nadzoru Finansowego, o których mowa w przepisach 

o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. 

1d. 
(93)

 W przypadku odpłatnego zbycia rzeczy lub praw otrzymanych nieodpłatnie lub 

częściowo odpłatnie, a także innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, 

w związku z którymi, zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, został określony przychód, a także w 

przypadku odpłatnego zbycia rzeczy, praw lub innych świadczeń będących przedmiotem 

wykonania świadczenia niepieniężnego, o którym mowa w art. 14 ust. 2e i 2f, kosztem 

uzyskania przychodów z ich odpłatnego zbycia, z uwzględnieniem aktualizacji dokonanej 

zgodnie z odrębnymi przepisami, jest odpowiednio: 

1)   wartość przychodu określonego na podstawie art. 11 ust. 2 i 2a albo 

2)   wartość przychodu określonego na podstawie art. 11 ust. 2b powiększona o wydatki na 

nabycie częściowo odpłatnych rzeczy lub praw albo innych świadczeń, albo 

3)   równowartość wierzytelności (należności) uregulowanej przez wykonanie świadczenia 

niepieniężnego (w naturze), o którym mowa w art. 14 ust. 2e i 2f, pomniejszonej o 

naliczony w związku z przekazaniem tego świadczenia niepieniężnego podatek od 

towarów i usług 

- pomniejszona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1. 

1da. 
(94)

 W przypadku, o którym mowa w ust. 1d pkt 3, przepis art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. a 

stosuje się odpowiednio. 

1e. 
(95)

 W przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni w zamian 

za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część 

- na dzień objęcia tych udziałów (akcji), wkładów - ustala się koszt uzyskania przychodu, 

o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a, w wysokości: 

1)   wartości początkowej przedmiotu wkładu, zaktualizowanej zgodnie z odrębnymi 

przepisami, pomniejszonej o sumę dokonanych przed wniesieniem tego wkładu odpisów 
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amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, jeżeli przedmiotem wkładu 

niepieniężnego są środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne; 

2)   wartości: 

a)  
(96)

 określonej zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a - jeżeli przedmiotem wkładu są udziały 

(akcje) albo wkłady objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż 

przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, 

b)  określonej zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce albo 

wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, nie zostały 

objęte w zamian za wkład niepieniężny, 

c)  określonej zgodnie z ust. 1f, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce albo wkłady w 

spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, zostały objęte w zamian 

za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części 

- jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są udziały (akcje) w spółce albo wkłady w 

spółdzielni; 

3)   
(97)

 faktycznie poniesionych, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, 

wydatków na nabycie lub wytworzenie innych niż wymienione w pkt 1 i 2 składników 

majątku podatnika - jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są te inne składniki; 

4)   wydatków na nabycie lub wytworzenie składnika majątku, niezaliczonych do kosztów 

uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie lub wartości początkowej takiego 

składnika majątku pomniejszonej o sumę dokonanych od tego składnika odpisów 

amortyzacyjnych - jeżeli składnik ten został otrzymany przez podatnika w związku z 

likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem z takiej spółki; 

5)   
(98)

 przyjętej dla celów podatkowych wartości składników majątku, wynikającej z ksiąg, 

ewidencji i wykazu, o których mowa w art. 24 ust. 3a i art. 24a ust. 1, określonej na dzień 

objęcia udziałów (akcji), nie wyższej jednak niż ich wartość, określona zgodnie z art. 17 

ust. 1 pkt 9 albo 9a, z dnia objęcia - w przypadku gdy udziały (akcje) wnoszone w formie 

wkładu niepieniężnego zostały objęte w następstwie przekształcenia przedsiębiorcy 

będącego osobą fizyczną w spółkę kapitałową. 

1f. 
(99)

 W przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce objętych w zamian za 

wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji), koszt uzyskania przychodów 

ustala się w wysokości: 

1)   
(100)

 określonej zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a - jeżeli te udziały (akcje) zostały 

objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego 
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zorganizowana część, w tym również za wkład w postaci komercjalizowanej własności 

intelektualnej; 

2)   przyjętej dla celów podatkowych wartości składników przedsiębiorstwa lub jego 

zorganizowanej części, wynikającej z ksiąg i ewidencji, o których mowa w art. 24a ust. 1, 

określonej na dzień objęcia tych udziałów (akcji), nie wyższej jednak niż wartość tych 

udziałów (akcji) z dnia ich objęcia, określona zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a. 

1g. W przypadku zbycia udziałów (akcji) objętych w wyniku podziału, o którym mowa w art. 

24 ust. 5 pkt 7, kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w 

spółce przejmującej lub nowo zawiązanej jest ich wartość nominalna ustalona na dzień 

zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej albo na dzień 

zarejestrowania spółek nowo zawiązanych. 

1h. 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 kosztów uzyskania przychodów wynajmującego lub 

wydzierżawiającego zalicza się zapłacone osobie trzeciej dyskonto lub wynagrodzenie. 

1i. Jeżeli podatnik w związku z obejmowaniem udziałów (akcji) w zamian za wkład 

niepieniężny poniósł wydatki związane z objęciem tych udziałów (akcji), to wydatki te 

powiększają koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 1e. 

1j. Dla partnera prywatnego określonego w umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym, w 

rozumieniu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, w przypadku nieodpłatnego 

przeniesienia na rzecz podmiotu publicznego lub innego podmiotu, o którym mowa w art. 

11 ust. 2 tej ustawy, własności środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych 

w terminie określonym w tej umowie, kosztem uzyskania przychodu jest wartość 

początkowa tych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, 

pomniejszona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1. 

1k. W przypadku nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, w drodze wkładu 

niepieniężnego (aportu), wartość poszczególnych składników majątku, wchodzących w 

skład przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustala się: 

1)   w wysokości wartości początkowej, określonej w ewidencji środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego wkład - w przypadku 

składników zaliczonych do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych; 
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2)   w wysokości przyjętej dla celów podatkowych i wynikającej z ksiąg podatkowych 

podmiotu wnoszącego wkład na dzień nabycia - w przypadku pozostałych składników. 

1l. W przypadku zbycia składników majątku wchodzących w skład przedsiębiorstwa lub jego 

zorganizowanej części, nabytych w sposób, o którym mowa w ust. 1k, koszty uzyskania 

przychodów ustala się w wysokości, o której mowa w tym przepisie, pomniejszonej o 

dokonane od tych składników odpisy amortyzacyjne. 

1ł. W przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki powstałej z przekształcenia 

przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w spółkę kapitałową, koszt uzyskania 

przychodów ustala się na dzień zbycia tych udziałów (akcji) w wysokości przyjętej dla 

celów podatkowych wartości składników majątku, wynikającej z ksiąg, ewidencji i 

wykazu, o których mowa w art. 24 ust. 3a i art. 24a ust. 1, określonej na dzień objęcia 

tych udziałów (akcji), nie wyższej jednak niż ich wartość nominalna z dnia objęcia. 

1m. 
(101)

 W przypadku odpłatnego zbycia udziałów w spółce kapitałowej oraz papierów 

wartościowych, wykupu przez emitenta papierów wartościowych albo odkupienia 

(umorzenia) tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, a także zwrotu wkładów 

albo udziałów w spółdzielni, nabytych przez podatnika w drodze spadku, kosztami 

uzyskania przychodu są wydatki poniesione przez spadkodawcę w celu objęcia lub 

nabycia tych udziałów w spółce kapitałowej oraz papierów wartościowych, udziałów albo 

wkładów w spółdzielni, a także na nabycie tych tytułów uczestnictwa w funduszach 

kapitałowych. 

1n. 
(102)

 W przypadku prowadzenia przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, 

działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczny 

zakład wartość poszczególnych składników majątku wchodzących w skład zagranicznego 

zakładu ustala się, z zastrzeżeniem ust. 1, w wysokości przyjętej dla celów podatkowych i 

wynikającej z ksiąg podatkowych tego podatnika, niezaliczonej do kosztów w 

jakiejkolwiek formie. Przepis ust. 1l stosuje się odpowiednio. 

1o. 
(103)

 Koszty uzyskania przychodu z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce kapitałowej w 

zamian za wkład niepieniężny w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej 

wniesiony przez podmiot komercjalizujący, ustala się w wysokości określonej według 

stanu obowiązującego na dzień wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci 

komercjalizowanej własności intelektualnej, stosując przepis art. 22 ust. 1e pkt 1 lub 3 

oraz ust. 1i. 
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2. Koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, 

spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej: 

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 pracy, 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 tytułu więcej niż jednego stosunku 

służbowego, stosunku pracy, 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 zamieszkania podatnika jest położone 

poza miejscowością, w której znajduje 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 tytułu więcej niż jednego stosunku 

służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, a 

miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, 

w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę. 

2a. (uchylony). 

3. Jeżeli podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których dochód podlega 

opodatkowaniu, oraz koszty związane z przychodami z innych źródeł, a nie jest możliwe 

ustalenie kosztów uzyskania przypadających na poszczególne źródła, koszty te ustala się 

w takim stosunku, w jakim pozostają przychody z tych źródeł w ogólnej kwocie 

przychodów. 

3a. Zasadę, o której mowa w ust. 3, stosuje się również w przypadku, gdy część dochodów z 

tego samego źródła przychodów podlega opodatkowaniu, a część jest wolna od 

opodatkowania, z wyłączeniem źródeł przychodów określonych w art. 10 ust. 1 pkt 1 i 2. 

4. 
(104)

 Koszty uzyskania przychodów są potrącane tylko w tym roku podatkowym, w którym 

zostały poniesione, z zastrzeżeniem ust. 5, 6 i 10. 

5. U podatników prowadzących księgi rachunkowe koszty uzyskania przychodów 

bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok 

podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym 

osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem ust. 5a i 5b. 
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5a. Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do 

przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po zakończeniu tego roku 

podatkowego do dnia: 

1)   sporządzenia sprawozdania finansowego, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie później 

jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania, jeżeli podatnicy są 

obowiązani do sporządzania takiego sprawozdania, albo 

2)   złożenia zeznania, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia tego 

zeznania, jeżeli podatnicy, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie są obowiązani do 

sporządzania sprawozdania finansowego 

- są potrącalne w roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im 

przychody. 

5b. Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do 

przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po dniu, o którym mowa w ust. 5a 

pkt 1 albo pkt 2, są potrącalne w roku podatkowym następującym po roku, za który 

sporządzane jest sprawozdanie finansowe lub składane jest zeznanie. 

5c. Koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są 

potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok 

podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku 

podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie 

do długości okresu, którego dotyczą. 

5d. Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 5e, 6ba, 6bb i 7b, 

uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na 

podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie 

innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy 

dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych 

kosztów. 

5e. Koszty zaniechanych inwestycji są potrącalne w dacie zbycia inwestycji lub ich 

likwidacji. 

6. Zasady określone w ust. 5-5c, z zastrzeżeniem ust. 6b, mają zastosowanie również do 

podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów, pod warunkiem 

że stale w każdym roku podatkowym księgi te będą prowadzone w sposób umożliwiający 

wyodrębnienie kosztów uzyskania przychodów odnoszących się tylko do tego roku 

podatkowego. 
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6a. W celu ustalenia wartości zużytych w pozarolniczej działalności gospodarczej lub w 

działach specjalnych produkcji rolnej surowców i materiałów pochodzących z własnej 

produkcji roślinnej lub zwierzęcej oraz własnej gospodarki leśnej stosuje się odpowiednio 

przepis art. 11 ust. 2. 

6b. Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów w przypadku podatników, o których 

mowa w ust. 6, z zastrzeżeniem ust. 5e, 6ba, 6bb i 7b, uważa się dzień wystawienia 

faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) 

kosztu. 

6ba. Należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6, oraz zasiłki pieniężne z 

ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy stanowią koszty uzyskania 

przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub 

postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub 

innego stosunku prawnego łączącego strony. W przypadku uchybienia temu terminowi do 

należności tych stosuje się art. 23 ust. 1 pkt 55. 

6bb. Składki z tytułu należności, o których mowa w ust. 6ba, określone w ustawie z dnia 13 

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 

1585, z późn. zm.), w części finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz 

Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z zastrzeżeniem art. 23 

ust. 1 pkt 37, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który należności te 

są należne, pod warunkiem że składki zostaną opłacone: 

1)   z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu, za który są 

należne - w terminie wynikającym z odrębnych przepisów; 

2)   z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu następnym, 

w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego 

łączącego strony - nie później niż do 15 dnia tego miesiąca. 

W przypadku uchybienia tym terminom do składek tych stosuje się art. 23 ust. 1 pkt 55a i ust. 

3d. 

6c. Koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 

pkt 8 lit. a-c, z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub 

udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które 

zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania. 

6d. Za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 

1 pkt 8 lit. a-c, nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, 
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uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw 

majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od 

spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta 

do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i 

praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. 

6e. Wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6c i 6d, ustala się na podstawie faktur VAT 

w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających 

poniesienie opłat administracyjnych. 

6f. Koszty nabycia lub koszty wytworzenia, o których mowa w ust. 6c, są corocznie 

podwyższane, począwszy od roku następującego po roku, w którym nastąpiło nabycie lub 

wytworzenie zbywanych rzeczy lub praw majątkowych, do roku poprzedzającego rok 

podatkowy, w którym nastąpiło ich zbycie, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi 

wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 

roku podatkowego w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, ogłaszanemu przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 

Polskiej "Monitor Polski". 

7. (uchylony). 

7a. (uchylony). 

7b. Koszty prac rozwojowych mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów: 

1)   w miesiącu, w którym zostały poniesione albo począwszy od tego miesiąca w równych 

częściach w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, albo 

2)   jednorazowo w roku podatkowym, w którym zostały zakończone, albo 

3)   poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z art. 22m ust. 1 pkt 3 od wartości 

niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 22b ust. 2 pkt 2. 

<7c. Jeżeli korekta kosztu uzyskania przychodów, w tym odpisu amortyzacyjnego, nie 

jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty 

dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów 

poniesionych w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura 

korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający 

przyczyny korekty. 

7d. Jeżeli w okresie rozliczeniowym, o którym mowa w ust. 7c, podatnik nie poniósł 

kosztów uzyskania przychodów lub kwota poniesionych kosztów uzyskania 
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przychodów jest niższa niż kwota zmniejszenia, podatnik jest obowiązany zwiększyć 

przychody o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone koszty uzyskania przychodów. 

7e. Przepisów ust. 7c i 7d nie stosuje się do korekty kosztów uzyskania przychodów, do 

których ma zastosowanie art. 24d, oraz jeżeli korekta dotyczy kosztu uzyskania 

przychodów związanego z zobowiązaniem podatkowym, które uległo przedawnieniu. 

7f. Jeżeli korekta, o której mowa w ust. 7c, następuje po likwidacji pozarolniczej 

działalności gospodarczej, likwidacji działów specjalnych produkcji rolnej albo 

zmianie formy opodatkowania na zryczałtowaną formę opodatkowania określoną w 

ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym albo ustawie z dnia 24 sierpnia 

2006 r. o podatku tonażowym, lub zmianie zasad ustalania dochodu w odniesieniu do 

działów specjalnych produkcji rolnej, zmniejszenia lub zwiększenia kosztów 

uzyskania przychodów dokonuje się w ostatnim okresie rozliczeniowym przed 

likwidacją pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych 

produkcji rolnej, zmianą formy opodatkowania lub zmianą zasad ustalania dochodu 

w odniesieniu do działów specjalnych produkcji rolnej. 

7g. Przepisy ust. 4–6b stosuje się z uwzględnieniem ust. 7c–7f.> 

8. Kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 

22a-22o, z uwzględnieniem art. 23. 

8a. W przypadku odpłatnego zbycia przez spółkę niebędącą osobą prawną rzeczy i praw 

będących przedmiotem wkładu do takiej spółki za koszt uzyskania przychodu uważa się: 

1)   wartość początkową przyjętą przez spółkę w ewidencji środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych, ustaloną zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 4, pomniejszoną o sumę 

odpisów amortyzacyjnych - jeżeli rzeczy te lub prawa były zaliczone do środków 

trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych spółki; 

2)   wartość poniesionych wydatków na nabycie albo wytworzenie przedmiotu wkładu, 

niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie - jeżeli rzeczy 

te lub prawa nie były zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i 

prawnych spółki. 

9. Koszty uzyskania niektórych przychodów określa się: 

1)   
(105)

 z tytułu zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii 

układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub 

wzoru zdobniczego - w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z zastrzeżeniem ust. 9a; 
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2)   
(106)

 z tytułu opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii 

układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub 

wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej 

jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną - w wysokości 50% uzyskanego przychodu, 

z zastrzeżeniem ust. 9a; 

3)   
(107)

 z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw 

pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi 

prawami - w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z zastrzeżeniem ust. 9a, z tym że 

koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym 

miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie 

chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których podstawę wymiaru 

stanowi ten przychód; 

3a)  (uchylony); 

4)   z tytułów określonych w art. 13 pkt 2, 4, 6 i 8 - w wysokości 20% uzyskanego przychodu, 

z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w 

danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie 

chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których podstawę wymiaru 

stanowi ten przychód; 

5)   z tytułów określonych w art. 13 pkt 5, 7 i 9 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, w wysokości 

określonej w ust. 2 pkt 2; 

6)   z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uzyskanych na podstawie umowy, 

do której stosuje się przepisy prawa cywilnego dotyczące umowy zlecenia lub o dzieło - w 

wysokości 20% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu 

pomniejszonego o potrącone przez płatnika lub opłacone przez podatnika w danym 

miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie 

chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których podstawę wymiaru 

stanowi ten przychód. 

9a. 
(108)

 W roku podatkowym łączne koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 9 

pkt 1-3, nie mogą przekroczyć 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego 

przedziału skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1. 
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10. 
(109)

 Jeżeli podatnik udowodni, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż 

wynikające z zastosowania normy procentowej określonej w ust. 9 pkt 1-4 i pkt 6, koszty 

uzyskania przyjmuje się w wysokości kosztów faktycznie poniesionych. Przepisy ust. 5 i 

ust. 5a pkt 2 stosuje się odpowiednio. 

10a. 
(110)

 Przepis ust. 10 stosuje się również, jeżeli podatnik udowodni, że w roku 

podatkowym łączne koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 9 pkt 1-3, były 

wyższe niż kwota określona w ust. 9a. 

11. Jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 2, są niższe od 

wydatków na dojazd do zakładu lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, 

kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu podatku 

koszty te mogą być przyjęte przez pracownika lub przez płatnika pracownika w 

wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi 

biletami okresowymi. 

11a. (uchylony). 

12. Do przychodów, o których mowa w art. 14, nie mają zastosowania koszty uzyskania 

przychodów określone w ust. 9. 

13. Przepisów ust. 2 pkt 3 i 4 oraz ust. 11 nie stosuje się w przypadku, gdy pracownik 

otrzymuje zwrot kosztów dojazdu do zakładu pracy, z wyjątkiem, gdy zwrócone koszty 

zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 

2014 r. poz. 851, 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)  
(32)

 wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w 

tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, 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 
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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; 

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 przepisami ustawy o podatku od towarów i usług; 
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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)  (uchylony); 

5c)  w centrach badawczo-rozwojowych, o których mowa w ustawie z dnia 30 maja 2008 r. o 

niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 226) - 

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, 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; 

6a)  w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych - kwota stanowiąca 

równowartość rozwiązanych lub zmniejszonych odpisów aktualizujących, o których 

mowa w art. 16 ust. 1 pkt 26b, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów; 

7)   nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce albo wartość 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; 

7a)  u wspólnika, określona w umowie spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3, wartość wkładu 

niepieniężnego wniesionego w postaci rzeczy lub praw, niestanowiącego przedsiębiorstwa 

lub jego zorganizowanej części, w zamian za który wspólnikowi nie są wydawane udziały 

(akcje), o których mowa w pkt 7; 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; 

8a)  przychód podatnika ze zmniejszenia udziału kapitałowego w spółce, o której mowa w art. 

1 ust. 3, oraz z wystąpienia wspólnika z takiej spółki, w przypadku gdy jest otrzymywany 
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w związku z posiadanymi udziałami kapitałowymi objętymi w zamian za wkład 

niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, z zastrzeżeniem 

pkt 8; 

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)  
(33)

 zarejestrowania spółki, spółdzielni albo, 

2)   wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki, albo 

3)  
(34)

 wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji związane jest z warunkowym 

podwyższeniem kapitału zakładowego, albo, 

4)   
(35)

 podjęcia uchwały o przyjęciu w poczet członków spółdzielni, albo 

5)   
(36)

 w którym upływa okres 5 lat od dnia objęcia udziałów (akcji) w spółce kapitałowej w 

zamian za wkład niepieniężny w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej 

wniesiony przez podmiot komercjalizujący, chyba że przed tym dniem nastąpiło zbycie, 

umorzenie lub unicestwienie tych udziałów (akcji) albo podmiot komercjalizujący został 

postawiony w stan upadłości lub likwidacji lub przestał być podatnikiem podlegającym w 

Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na 

miejsce ich osiągania; w przypadku wystąpienia tych okoliczności przychód ustala się na 
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dzień poprzedzający dzień ich wystąpienia; koszty uzyskania przychodu ustala się w 

wysokości określonej według stanu obowiązującego na dzień wniesienia wkładu 

niepieniężnego w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej, stosując przepis art. 

15 ust. 1j pkt 1 lub 3 oraz ust. 1o. 

1c. Przychód określony w ust. 1 pkt 7a powstaje w dniu przeniesienia na spółkę, o której 

mowa w art. 1 ust. 3, własności przedmiotu wkładu niepieniężnego. 

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-3g, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo 

częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:] 

 <Za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem 

ust. 3c–3g oraz 3j–3m, 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. 
(38)

 W przypadku otrzymania przychodu, o którym mowa w ust. 3, do którego nie stosuje 

się ust. 3a, 3c, 3d i 3f, za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty. 

3f. 
(39)

 Za datę powstania przychodu z tytułu realizacji praw wynikających z pochodnych 

instrumentów finansowych uważa się moment realizacji tych praw. 
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3g. 
(40)

 W przypadku pobrania wpłat na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną 

wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, podlegających zarejestrowaniu przy 

zastosowaniu kasy rejestrującej zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i 

usług, za datę powstania przychodu uznaje się dzień pobrania wpłaty, jeżeli podatnicy w 

terminie do 20. dnia pierwszego miesiąca roku podatkowego, a w przypadku podatników 

rozpoczynających ewidencjonowanie obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej - w 

terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęli 

ewidencjonowanie obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej, zawiadomią właściwego 

naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tego sposobu ustalania daty powstania 

przychodu. 

3h. 
(41)

 Wybór sposobu ustalania daty powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3g, 

dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik w terminie do 20. dnia pierwszego 

miesiąca roku podatkowego następującego po roku podatkowym, w którym korzystał z 

tego sposobu ustalania daty powstania przychodu, zawiadomi właściwego naczelnika 

urzędu skarbowego o rezygnacji ze stosowania tego sposobu ustalania daty powstania 

przychodu. 

3i. 
(42)

 W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki niebędącej osobą 

prawną obowiązek zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3g i 3h, dotyczy wszystkich 

wspólników. 

<3j. Jeżeli korekta przychodu nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną 

oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie 

przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona 

faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający 

przyczyny korekty. 

3k. Jeżeli w okresie rozliczeniowym, o którym mowa w ust. 3j, podatnik nie osiągnął 

przychodów lub osiągnięte przychody są niższe od kwoty zmniejszenia, podatnik jest 

obowiązany zwiększyć koszty uzyskania przychodów o kwotę, o którą nie zostały 

zmniejszone przychody. 

31. Przepisów ust. 3j i 3k nie stosuje się, jeżeli korekta dotyczy przychodu związanego z 

zobowiązaniem podatkowym, które uległo przedawnieniu. 

3m. Jeżeli korekta, o której mowa w ust. 3j, następuje po zmianie formy opodatkowania 

na zryczałtowaną formę opodatkowania określoną w ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 
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r. o podatku tonażowym, zmniejszenia lub zwiększenia przychodów dokonuje się w 

ostatnim okresie rozliczeniowym przed zmianą formy opodatkowania.> 

4. Do przychodów nie zalicza się: 

1)  
(43)

 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), w tym również uregulowanych w naturze, z 

wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów); 

2)   kwot naliczonych, lecz nieotrzymanych odsetek od należności, w tym również od 

udzielonych pożyczek (kredytów); 

3)  
(44)

 zwróconych udziałów lub wkładów w spółdzielni, umorzenia udziałów (akcji) w 

spółce, w tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz takiej 

spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji) - w części stanowiącej koszt ich nabycia 

bądź objęcia; 

3a)  
(45)

 środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z 

tytułu: 

a)  likwidacji takiej spółki, 

b)  wystąpienia z takiej spółki, w części odpowiadającej wydatkom na nabycie lub objęcie 

prawa do udziałów w takiej spółce i uzyskanej przed wystąpieniem przez wspólnika 

nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, o których mowa w art. 5, 

pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w takiej spółce i wydatki 

niestanowiące kosztów uzyskania przychodów; 

3b)  
(46)

 wartości innych niż wymienione w pkt 3a składników majątku, w tym wierzytelności, 

otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z 

takiej spółki lub z tytułu jej likwidacji; przychodem jest jednak w przypadku: 

a)  odpłatnego zbycia tych składników majątku - ich wartość wyrażona w cenie, za którą 

wspólnik je zbywa; przepisy art. 14 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio, 

b)  spłaty otrzymanej wierzytelności - przychód uzyskany z tej spłaty; 

3c)  przychodów z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem 

wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym 

wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w 

następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki; 
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3d)  przychodów z wystąpienia ze spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3, oraz zmniejszenia 

udziału kapitałowego wspólnika w takiej spółce - w części stanowiącej koszt uzyskania 

przychodu obliczony odpowiednio zgodnie z art. 15 ust. 1l albo art. 16 ust. 1 pkt 8; 

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; 

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, niezaliczonych do 

kosztów uzyskania przychodów; 

6a)  zwróconych innych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów; 

6b)  zwróconych, umorzonych lub zaniechanych wpłat dokonywanych na Państwowy 

Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie odrębnych przepisów, 

niezaliczonych 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 
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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, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 1 pkt 6, 

przychodu wspólnika 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 udziałów (akcji) przedsiębiorców objętych programem 

restrukturyzacji realizowanym na podstawie odrębnych ustaw, objętych za wierzytelności 

z tytułu kredytów (pożyczek) udzielonych tym przedsiębiorcom, na które utworzono 

rezerwy zaliczone uprzednio do kosztów uzyskania przychodów; w przypadku odpłatnego 

zbycia tych udziałów (akcji) 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 udziały (akcje) 

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), 

–  praw do strumienia pieniądza w części niewymagalnej sekurytyzowanych wierzytelności z 

tytułu kredytów (pożyczek) objętych umową o subpartycypację, z zastrzeżeniem ust. 4f; 

16)  wartości świadczeń wolontariuszy, udzielanych na zasadach określonych w przepisach o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 
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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; 

21)  
(47)

 zwróconych wspólnikom dopłat wniesionych do spółki zgodnie z odrębnymi 

przepisami - w wysokości określonej w złotych na dzień ich faktycznego wniesienia; 

22)  
(48)

 wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki - w 

części stanowiącej koszt nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w tej spółce lub udziałów w 

zyskach tej osoby prawnej. 

4a. (uchylony). 

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. 
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4c. 
(49)

 Przychód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych na rynku regulowanym w 

ramach krótkiej sprzedaży ustala się na dzień, w którym: 

1)   zbywca dokonał zwrotu pożyczonych papierów wartościowych lub miał go dokonać 

zgodnie z zawartą umową pożyczki tych papierów - w przypadku gdy na potrzeby 

dokonania rozrachunku zbywca zawarł taką umowę; 

2)   na rachunku papierów wartościowych zbywcy dokonano, na potrzeby dokonania 

rozrachunku, zapisu papierów wartościowych będących przedmiotem krótkiej sprzedaży, 

nie później niż na dzień rozrachunku - w pozostałych przypadkach. 

4d. 
(50)

 Jeżeli spółka nabywa od wspólnika innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w 

zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje jej wspólnikowi własne udziały 

(akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikowi tej innej 

spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% 

wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej 

- wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia: 

1)   spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały 

(akcje) są nabywane, albo 

2)   spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której 

udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce 

–   do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikowi tej 

innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że 

podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii 

Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia 

(wymiana udziałów). 

4e. Przepisu ust. 4 pkt 15 lit. c tiret pierwsze nie stosuje się do przychodów ze zbycia 

wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek) w części dotyczącej odsetek od tych 

kredytów (pożyczek). 

4f. Przychód ze zbycia funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy 

inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny na podstawie umowy o 

subpartycypację praw do strumienia pieniądza w części sekurytyzowanych wierzytelności 

z tytułu kredytów (pożyczek) objętych umową o subpartycypację powstaje w dacie 

wymagalności rat kapitałowych tych wierzytelności lub w dacie ich zapłaty, jeżeli zapłata 

nastąpiła przed upływem terminu wymagalności. Przychodem jest kwota uzyskana z 
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tytułu zbycia praw do strumienia pieniądza w części odpowiadającej udziałowi, jaki 

stanowi wymagalna lub zapłacona rata kapitałowa w kwocie stanowiącej sumę rat 

kapitałowych wierzytelności z tytułu kapitałowej części kredytów (pożyczek) objętych 

umową o subpartycypację. 

4g. 
(51)

 Przez środki pieniężne, o których mowa w ust. 4 pkt 3a, rozumie się również wartość 

wierzytelności uprzednio zarachowanej jako przychód należny, pomniejszonej o należny 

podatek od towarów i usług, oraz wierzytelności z tytułu udzielonej przez spółkę 

niebędącą osobą prawną pożyczki - z wyjątkiem wierzytelności z tytułu odsetek od 

opóźnionej zapłaty oraz wierzytelności z tytułu odsetek od takiej pożyczki, jeżeli 

wierzytelności te zostały spłacone na rzecz otrzymującego je wspólnika. 

4h. 
(52)

 Przepisu ust. 4 pkt 1 nie stosuje się do przychodów, o których mowa w ust. 3g. 

5. 
(53)

 Wartość otrzymanych rzeczy lub praw, w tym otrzymanych nieodpłatnie, 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. 
(54)

 Wartość świadczeń w naturze, w tym 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. (uchylony). 
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8. (uchylony). 

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 przepisach 

ustawy o podatku od towarów i usług. 

11. 
(55)

 Przepis ust. 4d stosuje się, jeżeli: 

1)   spółka nabywająca oraz spółka, której udziały (akcje) są nabywane, są podmiotami 

wymienionymi w załączniku nr 3 do ustawy lub są spółkami podlegającymi 

opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu 

na miejsce ich osiągania, w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej 

państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 

2)   wspólnik jest podatnikiem podatku dochodowego i wnoszone przez niego udziały 

(akcje) stanowią wkład niepieniężny przeznaczony w całości lub w części na 

podwyższenie kapitału zakładowego spółki nabywającej. 

12. 
(56)

 Przepis ust. 4d stosuje się również w przypadku dokonania więcej niż jednej transakcji 

nabycia udziałów (akcji), przeprowadzonych w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy 

liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze ich nabycie, jeżeli w 

wyniku tych transakcji są spełnione warunki określone w tym przepisie. 

 

Art. 15. 

1. Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub 

zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych 

w art. 16 ust. 1. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu 

średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego 

poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. 

1a. (uchylony). 

1b. U ubezpieczycieli kosztem uzyskania przychodów za rok podatkowy są koszty ustalone 

zgodnie z ust. 1, a także: 

1)   rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe utworzone zgodnie z odrębnymi przepisami - do 

wysokości stanowiącej przyrost tych rezerw na koniec roku podatkowego w stosunku do 
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ich stanu na początek roku; przy ustalaniu zaliczek, o których mowa w art. 25, kosztem 

uzyskania przychodu jest przyrost stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na koniec 

okresu, za który wpłacana jest zaliczka, w stosunku do stanu tych rezerw na początek roku 

podatkowego; 

2)   odpisy na fundusz prewencyjny w wysokości określonej w odrębnych przepisach, jeżeli 

równowartość odpisów zwiększy środki funduszu; 

3)   (uchylony). 

1c. (uchylony). 

1d. Kosztami uzyskania przychodów są również wydatki poniesione przez pracodawcę na 

zapewnienie prawidłowej realizacji pracowniczego programu emerytalnego w rozumieniu 

przepisów o pracowniczych programach emerytalnych. 

1e. W powszechnych towarzystwach emerytalnych kosztem uzyskania przychodów w roku 

podatkowym są koszty ustalone zgodnie z ust. 1, a także: 

1)   wydatki poniesione na pokrycie kosztów działalności otwartego funduszu emerytalnego; 

2)   kwoty przekazane na rachunek rezerwowy otwartego funduszu emerytalnego; 

3)   wydatki poniesione na pokrycie niedoboru w otwartym funduszu emerytalnym, jeżeli 

środki zgromadzone na rachunku rezerwowym tego funduszu są niewystarczające na 

pokrycie tego niedoboru; 

4)   wpłaty dokonane na Fundusz Gwarancyjny, o których mowa w ustawie z dnia 28 sierpnia 

1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 989, 

1289 i 1717) - do wysokości określonej w odrębnych przepisach; 

5)   opłaty pobierane przez Komisję Nadzoru Finansowego, o których mowa w ustawie 

wymienionej w pkt 4. 

1f. W pracowniczych towarzystwach emerytalnych kosztem uzyskania przychodów w roku 

podatkowym są koszty ustalone zgodnie z ust. 1, a także: 

1)   wydatki poniesione na pokrycie kosztów działalności pracowniczego funduszu 

emerytalnego; 

2)   opłaty pobierane przez Komisję Nadzoru Finansowego, o których mowa w ustawie 

wymienionej w ust. 1e pkt 4. 

1g. U pracodawców będących akcjonariuszami pracowniczego towarzystwa emerytalnego 

kosztem uzyskania przychodów w roku podatkowym są koszty ustalone zgodnie z ust. 1, a 

także: 



- 46 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

1)   wydatki poniesione na pokrycie kosztów działalności pracowniczego towarzystwa 

emerytalnego; 

2)   opłaty pobierane przez Komisję Nadzoru Finansowego, o których mowa w ustawie 

wymienionej w ust. 1e pkt 4. 

1h. W bankach kosztem uzyskania przychodów są także: 

1)   rezerwa na ryzyko ogólne tworzona w roku podatkowym zgodnie z art. 130 ustawy, o 

której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 6; 

2)   strata ze zbycia funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy 

inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny wierzytelności z tytułu kredytów 

(pożyczek), stanowiąca różnicę pomiędzy kwotą uzyskaną ze zbycia a wartością 

wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek) - do wysokości uprzednio utworzonej na tę 

część wierzytelności rezerwy zaliczonej do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z 

niniejszą ustawą; 

3)   przekazane funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy inwestycyjnych 

tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny: 

a)  pożytki z sekurytyzowanych wierzytelności, 

b)  kwoty główne z sekurytyzowanych wierzytelności, 

c)  kwoty uzyskane z tytułu realizacji zabezpieczeń sekurytyzowanych wierzytelności 

- objęte umową o subpartycypację; 

4)   zwrócone funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy inwestycyjnych 

tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny kwoty uzyskane ze zbycia tym podmiotom praw do 

strumienia pieniądza z sekurytyzowanych wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek) 

objętych umową o subpartycypację w przypadkach gdy następuje zwrotne przeniesienie 

praw do takich wierzytelności, jeżeli bank wykazał przychód na podstawie art. 12 ust. 4f i 

nie zaliczył do kosztów uzyskania przychodów kapitału kredytu (pożyczki) na podstawie 

pkt 3 lit. b lub c. 

1i. 
(59)

 W przypadku odpłatnego zbycia rzeczy lub praw otrzymanych nieodpłatnie lub 

częściowo odpłatnie, a także innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, 

w związku z którymi, zgodnie z art. 12 ust. 5-6a, został określony przychód, a także w 

przypadku odpłatnego zbycia rzeczy, praw lub innych świadczeń będących przedmiotem 

wykonania świadczenia niepieniężnego, o którym mowa w art. 14a, kosztem uzyskania 

przychodów z ich odpłatnego zbycia, z uwzględnieniem aktualizacji dokonanej zgodnie z 

odrębnymi przepisami, jest odpowiednio: 
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1)  wartość przychodu określonego na podstawie art. 12 ust. 5 i 6 albo 

2)  wartość przychodu określonego na podstawie art. 12 ust. 5a i 6a powiększona o wydatki 

na nabycie częściowo odpłatnych rzeczy lub praw albo innych świadczeń, albo 

3)  równowartość wierzytelności (należności) uregulowanej przez wykonanie świadczenia 

niepieniężnego (w naturze), o którym mowa w art. 14a, pomniejszonej o naliczony w 

związku z przekazaniem tego świadczenia niepieniężnego podatek od towarów i usług 

–    pomniejszona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1. 

1ia. 
(60)

 W przypadku, o którym mowa w ust. 1i pkt 3, przepis art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a stosuje 

się odpowiednio. 

1j. W przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni w zamian za 

wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część - 

na dzień objęcia tych udziałów (akcji) albo wkładów w spółdzielni - ustala się koszt 

uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 albo 7a, w wysokości: 

1)   wartości początkowej przedmiotu wkładu, zaktualizowanej zgodnie z odrębnymi 

przepisami, pomniejszonej o dokonaną przed wniesieniem tego wkładu sumę odpisów 

amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, jeżeli przedmiotem wkładu 

niepieniężnego są środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne; 

2)   wartości: 

a)  określonej zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 albo 7a - jeżeli przedmiotem wkładu są udziały 

(akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni objęte w zamian za wkład niepieniężny w 

innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, 

b)  określonej zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce albo 

wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, nie zostały 

objęte w zamian za wkład niepieniężny, 

c)  określonej zgodnie z ust. 1k, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce albo wkłady w 

spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, zostały objęte w zamian 

za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części 

- jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są udziały (akcje) w spółce albo wkłady w 

spółdzielni; 

3)  
(61)

 faktycznie poniesionych, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, 

wydatków na nabycie lub wytworzenie, innych niż wymienione w pkt 1 i 2 składników 

majątku podatnika - jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są te inne składniki; 
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4)   wydatków na nabycie lub wytworzenie składnika majątku, niezaliczonych do kosztów 

uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie lub wartości początkowej takiego 

składnika majątku pomniejszonej o sumę dokonanych od tego składnika odpisów 

amortyzacyjnych - jeżeli składnik ten został otrzymany przez podatnika w związku z 

likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem z takiej spółki. 

1k. W przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce objętych w zamian za wkład 

niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji) w spółce, koszt uzyskania 

przychodów ustala się w wysokości: 

1)   
(62)

 określonej zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 albo 7a - jeżeli te udziały (akcje) zostały 

objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego 

zorganizowana część, w tym również za wkład w postaci komercjalizowanej własności 

intelektualnej; 

1a)  wartości początkowej składnika majątkowego, o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o 

partnerstwie publiczno-prywatnym, będącego przedmiotem wkładu własnego, o którym 

mowa w art. 2 pkt 5 tej ustawy, zaktualizowanej zgodnie z odrębnymi przepisami, 

pomniejszonej o dokonaną przed wniesieniem tego wkładu sumę odpisów 

amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, a w przypadku wniesienia 

gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów wartości równej wydatkom 

poniesionym na ich nabycie; 

2)   przyjętej dla celów podatkowych wartości składników przedsiębiorstwa lub jego 

zorganizowanej części, wynikającej z ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1, określonej 

na dzień objęcia tych udziałów (akcji) w spółce, nie wyższej jednak niż wartość tych 

udziałów (akcji) z dnia ich objęcia określona zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 albo 7a. 

1l. 
(63)

 W przypadku gdy udziały (akcje) w spółce zostały objęte w zamian za wkład 

niepieniężny, do ustalenia kosztu, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3, 3d i 22, przepisy 

ust. 1k stosuje się odpowiednio. 

1ł. Kosztami uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9, są wydatki, 

zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę odpisów 

amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, poniesione na nabycie 

składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane. 

1m. W przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) objętych w wyniku podziału, o którym 

mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów 

(akcji) w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej jest ich wartość nominalna ustalona na 
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dzień zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej albo na 

dzień zarejestrowania spółek nowo zawiązanych. 

1n. 
(64)

 W przypadku odpłatnego zbycia papierów wartościowych na rynku regulowanym w 

ramach krótkiej sprzedaży, o którym mowa w art. 12 ust. 4c, kosztem uzyskania 

przychodu są wydatki poniesione na zapewnienie dostępności papierów wartościowych na 

potrzeby dokonania rozrachunku, w tym na nabycie zwróconych papierów wartościowych 

w przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 4c pkt 1. 

1o. Jeżeli podatnik w związku z obejmowaniem udziałów (akcji) w zamian za wkład 

niepieniężny poniósł wydatki związane z objęciem tych udziałów (akcji), to wydatki te 

powiększają koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 1j. 

1p. (uchylony). 

1q. U przedsiębiorców telekomunikacyjnych kosztem uzyskania przychodów są koszty 

ustalone zgodnie z ust. 1, a także: 

1)   kwota dopłaty, o której mowa w art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo 

telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243); 

2)   kwota rocznej opłaty telekomunikacyjnej, o której mowa w art. 183 ustawy wymienionej 

w pkt 1. 

1r. Dla partnera prywatnego lub spółki, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o partnerstwie 

publiczno-prywatnym, określonych w umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym, w 

przypadku nieodpłatnego przeniesienia na rzecz podmiotu publicznego lub innego 

podmiotu, o którym mowa w art. 11 ust. 2 tej ustawy, własności środków trwałych lub 

wartości niematerialnych i prawnych w terminie określonym w tej umowie, kosztem 

uzyskania przychodu jest wartość początkowa tych środków trwałych lub wartości 

niematerialnych i prawnych, pomniejszona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których 

mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1. 

1s. 
(65)

 W przypadku nabycia w drodze wkładu niepieniężnego przedsiębiorstwa, jego 

zorganizowanej części lub komercjalizowanej własności intelektualnej wniesionej przez 

podmiot komercjalizujący wartość poszczególnych składników tego wkładu, w tym 

składników wchodzących w skład majątku przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej 

części, ustala się: 

1)   w wysokości wartości początkowej, określonej w ewidencji środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego wkład - w przypadku 

składników zaliczonych do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych; 
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2)   w wysokości przyjętej dla celów podatkowych i wynikającej z ksiąg podatkowych 

podmiotu wnoszącego wkład na dzień nabycia - w przypadku pozostałych składników. 

1t. W przypadku odpłatnego zbycia przez spółkę niebędącą osobą prawną rzeczy i praw 

będących przedmiotem wkładu do takiej spółki za koszt uzyskania przychodu uważa się: 

1)   wartość początkową przyjętą przez spółkę w ewidencji środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych, ustaloną zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 4a, pomniejszoną o 

sumę odpisów amortyzacyjnych - jeżeli rzeczy te lub prawa były zaliczone do środków 

trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych spółki; 

2)   wartość poniesionych wydatków na nabycie albo wytworzenie przedmiotu wkładu, 

niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie - jeżeli rzeczy 

te lub prawa nie były zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i 

prawnych spółki. 

1u. 
(66)

 W przypadku zbycia składników majątku wchodzących w skład przedsiębiorstwa, jego 

zorganizowanej części lub komercjalizowanej własności intelektualnej wniesionej przez 

podmiot komercjalizujący, nabytych w sposób, o którym mowa w ust. 1s, koszty 

uzyskania przychodów ustala się w wysokości, o której mowa w tym przepisie, 

pomniejszonej o dokonane od tych składników odpisy amortyzacyjne. 

1w. W przypadku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową 

spółkę kapitałową wartość poszczególnych składników majątku ustala się na podstawie 

wykazu sporządzonego zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych 

na dzień przekształcenia. 

1x. W przypadku odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w ust. 1w, przez 

spółkę powstałą w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w 

jednoosobową spółkę kapitałową za koszt uzyskania przychodu uważa się: 

1)   wartość początkową przyjętą przez spółkę w ewidencji środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych, ustaloną zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 4b, pomniejszoną o 

sumę odpisów amortyzacyjnych - jeżeli rzeczy te lub prawa były zaliczone do środków 

trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych; 

2)   wartość poniesionych wydatków na nabycie albo wytworzenie składników majątku, 

niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie - jeżeli rzeczy 

te lub prawa nie były zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i 

prawnych. 
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1y. 
(67)

 W przypadku prowadzenia przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2, 

działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczny zakład wartość 

poszczególnych składników majątku wchodzących w skład zagranicznego zakładu ustala 

się, z zastrzeżeniem ust. 1, w wysokości przyjętej dla celów podatkowych i wynikającej z 

ksiąg podatkowych tego podatnika, niezaliczonej do kosztów w jakiejkolwiek formie; 

przepis ust. 1u stosuje się odpowiednio. 

1z. 
(68)

 Przepis ust. 1y stosuje się odpowiednio do spółek zawiązanych na podstawie 

rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu 

spółki europejskiej (SE) (Dz. Urz. WE L 294 z 10.11.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. 

UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 4, str. 251) i spółdzielni zawiązanych na 

podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 1435/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie 

statutu spółdzielni europejskiej (SCE) (Dz. Urz. WE L 207 z 18.08.2003, str. 1, z późn. 

zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 1, str. 280), w związku z 

przeniesieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ich siedziby lub zarządu. 

2. Jeżeli podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których dochód podlega 

opodatkowaniu, oraz koszty związane z przychodami z innych źródeł, a nie jest możliwe 

ustalenie kosztów uzyskania przypadających na poszczególne źródła, koszty te ustala się 

w takim stosunku, w jakim pozostają przychody z tych źródeł w ogólnej kwocie 

przychodów. 

2a. Zasadę, o której mowa w ust. 2, stosuje się również w przypadku, gdy podatnik ponosi 

koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których część dochodów nie podlega 

opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo jest zwolniona z tego opodatkowania; w 

takim przypadku przepis art. 7 ust. 3 pkt 3 stosuje się odpowiednio. 

3. W celu ustalenia wartości zużytych do przetwórstwa rolnego i spożywczego lub w działach 

specjalnych produkcji rolnej surowców i materiałów pochodzących z własnej produkcji 

roślinnej i zwierzęcej oraz własnej gospodarki leśnej stosuje się odpowiednio przepis art. 

12 ust. 5. 

4. Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach 

poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku 

podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem 

ust. 4b i 4c. 

4a. Koszty prac rozwojowych mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów: 
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1)   w miesiącu, w którym zostały poniesione albo począwszy od tego miesiąca w 

równych częściach w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, albo 

2)   jednorazowo w roku podatkowym, w którym zostały zakończone, albo 

3)   poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z art. 16m ust. 1 pkt 3 od 

wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16b ust. 2 pkt 3. 

4b. Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do 

przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po zakończeniu tego roku 

podatkowego do dnia: 

1)   sporządzenia sprawozdania finansowego, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie 

później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania, jeżeli 

podatnicy są obowiązani do sporządzania takiego sprawozdania, albo 

2)   złożenia zeznania, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia 

tego zeznania, jeżeli podatnicy, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie są obowiązani do 

sporządzania sprawozdania finansowego 

- są potrącalne w roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im 

przychody. 

4c. Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do 

przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po dniu, o którym mowa w ust. 4b 

pkt 1 albo pkt 2, są potrącalne w roku podatkowym następującym po roku, za który 

sporządzane jest sprawozdanie finansowe lub składane zeznanie. 

4d. Koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są 

potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok 

podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku 

podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie 

do długości okresu, którego dotyczą. 

4e. Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4f-4h, uważa 

się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie 

otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego 

dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to 

ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. 

4f. Koszty zaniechanych inwestycji są potrącalne w dacie zbycia inwestycji lub ich likwidacji. 

4g. Należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 

podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), oraz 
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zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy stanowią 

koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały 

wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa 

pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. W przypadku uchybienia 

temu terminowi do należności tych stosuje się art. 16 ust. 1 pkt 57. 

4h. Składki z tytułu należności, o których mowa w ust. 4g, określone w ustawie z dnia 13 

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez 

płatnika składek, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 1 pkt 40, stanowią koszty uzyskania 

przychodów w miesiącu, za który należności te są należne, pod warunkiem że składki 

zostaną opłacone: 

1)   z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu, za który są 

należne - w terminie wynikającym z odrębnych przepisów; 

2)   z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu następnym, 

w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego 

łączącego strony - nie później niż do 15 dnia tego miesiąca. 

W przypadku uchybienia tym terminom do składek tych stosuje się art. 16 ust. 1 pkt 57a i ust. 

7d. 

<4i. Jeżeli korekta kosztu uzyskania przychodów, w tym odpisu amortyzacyjnego, nie 

jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty 

dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów 

poniesionych w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura 

korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający 

przyczyny korekty. 

4j. Jeżeli w okresie rozliczeniowym, o którym mowa w ust. 4i, podatnik nie poniósł 

kosztów uzyskania przychodów lub kwota poniesionych kosztów uzyskania 

przychodów jest niższa niż kwota zmniejszenia, podatnik jest obowiązany zwiększyć 

przychody o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone koszty uzyskania przychodów. 

4k. Przepisów ust. 4i i 4j nie stosuje się do korekty kosztów uzyskania przychodów, do 

których ma zastosowanie art. 15b, oraz jeżeli korekta dotyczy kosztu uzyskania 

przychodów związanego z zobowiązaniem podatkowym, które uległo przedawnieniu. 

4l. Jeżeli korekta, o której mowa w ust. 4i, następuje po zmianie formy opodatkowania 

na zryczałtowaną formę opodatkowania określoną w ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 
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r. o podatku tonażowym, zmniejszenia lub zwiększenia kosztów uzyskania 

przychodów dokonuje się w ostatnim okresie rozliczeniowym przed zmianą formy 

opodatkowania.> 

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określa, w drodze rozporządzenia, tryb i 

terminy aktualizacji wyceny środków trwałych, o których mowa w art. 16a ust. 1 i 2 pkt 1-

3, wartości początkowej składników majątku, o której mowa w art. 16d ust. 1, 

jednostkowej ceny nabycia części składowych i peryferyjnych, o których mowa w art. 16g 

ust. 13, oraz wartości początkowej środków trwałych, o której mowa w art. 16j ust. 1 pkt 1 

lit. a i b, jeżeli wskaźnik wzrostu cen nakładów inwestycyjnych w okresie trzech 

kwartałów w roku poprzedzającym rok podatkowy w stosunku do analogicznego okresu 

roku ubiegłego przekroczy 10%. 

5a. (uchylony). 

5b. Wskaźnik wzrostu cen nakładów inwestycyjnych ogłasza Prezes Głównego Urzędu 

Statystycznego w odstępach kwartalnych. 

6. Kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z 

przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16. 

7. 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 kosztów uzyskania przychodów wynajmującego lub 

wydzierżawiającego zalicza się zapłacone osobie trzeciej dyskonto lub wynagrodzenie. 

8. Przepisy ust. 1k, 1l, 1m oraz 1o stosuje się odpowiednio do podmiotów wymienionych w 

załączniku nr 3 do ustawy. 

 

 

 

U S T A W A    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. 6. 

[ 1. Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób 

fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o 
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podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki 

cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką".] 

<1. Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody 

osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 

ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również, gdy 

działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki 

jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”.> 

1a. Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również 

otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i 

wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych 

świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów 

o podobnym charakterze. Dla ustalenia wartości otrzymanych świadczeń w naturze i 

innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu tych umów, stosuje się art. 11 ust. 2-2b ustawy o 

podatku dochodowym. 

1b. Przychody uzyskane z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub 

innych umów o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1a, podlegają 

opodatkowaniu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych również, jeżeli są 

uzyskiwane przez podatników, o których mowa w art. 8 ust. 1. 

1c. Do przychodów, o których mowa w ust. 1, z tytułu różnic kursowych stosuje się 

odpowiednio art. 24c ustawy o podatku dochodowym, z tym że ujemne różnice kursowe, 

o których mowa w art. 24c ustawy o podatku dochodowym, zmniejszają przychody 

uzyskane w roku podatkowym, w którym powstały te różnice. 

1d. Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również 

przychody, o których mowa w art. 20 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym. 

<le. Jeżeli w okresie rozliczeniowym, w którym podatnik ma obowiązek dokonać 

zmniejszenia przychodów na podstawie art. 14 ust. 1m ustawy o podatku 

dochodowym, podatnik nie osiągnął przychodów lub osiągnięte przychody są niższe 

od kwoty zmniejszenia, podatnik dokonuje zmniejszenia w kolejnych okresach 

rozliczeniowych. 

lf. Jeżeli korekta, o której mowa w art. 14 ust. 1m ustawy o podatku dochodowym, 

następuje po zmianie formy opodatkowania na opodatkowanie w formie karty 

podatkowej albo opodatkowanie na zasadach ogólnych, albo opodatkowanie na 

zasadach określonych w ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym 
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(Dz. U. z 2014 r. poz. 511 oraz z 2015 r. poz. 211), zmniejszenia lub zwiększenia 

przychodów dokonuje się w ostatnim okresie rozliczeniowym przed zmianą formy 

opodatkowania.> 

2. (18) (skreślony). 

3. (19) (skreślony). 

4. Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z 

działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli: 

1)   (20) w roku poprzedzającym rok podatkowy: 

a)  uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w 

wysokości nieprzekraczającej 150.000 euro, lub 

b)  uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma 

przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150.000 

euro, 

2)   rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z 

opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów. 

5. Jeżeli podatnik w roku poprzedzającym rok podatkowy prowadził działalność 

samodzielnie, a także w formie spółki, opłaca w roku podatkowym ryczałt od przychodów 

ewidencjonowanych: 

1)   odrębnie z działalności wykonywanej samodzielnie i odrębnie z działalności 

wykonywanej w formie spółki, gdy spełnia warunki określone w ust. 4 pkt 1, albo 

2)   z działalności wykonywanej samodzielnie, gdy spełnia warunek określony w ust. 4 

pkt 1 lit. a), a z działalności wykonywanej w formie spółki - gdy spełnia warunek 

określony w ust. 4 pkt 1 lit. b). 

6. (21) Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych opłacają również podatnicy, którzy w 

roku poprzedzającym rok podatkowy prowadzili działalność samodzielnie lub w formie 

spółki, z której przychody były opodatkowane wyłącznie w formie karty podatkowej, lub 

za część roku były opodatkowane w formie karty podatkowej i za część roku na ogólnych 

zasadach, a łączne przychody w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczyły 

kwoty 150.000 euro; w tych przypadkach przychody opodatkowane w formie karty 

podatkowej oblicza się wyłącznie na podstawie wystawionych faktur lub rachunków. Do 

podatników tych stosuje się odpowiednio przepisy ust. 4 i 5. 

7. (22) W przypadku osiągania przychodów, o których mowa w ust. 1d, w tym również w 

ramach wspólnej własności, wspólnego posiadania, wspólnego użytkowania upraw, 
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hodowli lub chowu lub w ramach wspólnego przedsięwzięcia, przepisy ust. 4 i 5 stosuje 

się odpowiednio. 

Art. 15. 

 1. (78) Podatnicy oraz spółki, których wspólnicy są opodatkowani w formie ryczałtu od 

przychodów ewidencjonowanych, są obowiązani posiadać i przechowywać dowody 

zakupu towarów, prowadzić wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 

prawnych, ewidencję wyposażenia oraz, odrębnie za każdy rok podatkowy, ewidencję 

przychodów, zwaną dalej "ewidencją", z zastrzeżeniem ust. 3 i 3a. 

[1a. (79)Podatnicy będący przedsiębiorcami żeglugowymi w rozumieniu ustawy z dnia 24 

sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (Dz. U. Nr 183, poz. 1353, z 2008 r. Nr 209, poz. 

1316 oraz z 2012 r. poz. 1540), prowadzący działalność opodatkowaną podatkiem 

tonażowym oraz inną działalność opodatkowaną ryczałtem od przychodów 

ewidencjonowanych są obowiązani w ewidencji wyodrębnić przychody podlegające 

opodatkowaniu podatkiem tonażowym i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.] 

<1a. Podatnicy będący przedsiębiorcami żeglugowymi w rozumieniu ustawy z dnia 24 

sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym prowadzący działalność opodatkowaną 

podatkiem tonażowym oraz inną działalność opodatkowaną ryczałtem od 

przychodów ewidencjonowanych są obowiązani w ewidencji wyodrębnić przychody 

podlegające opodatkowaniu podatkiem tonażowym i ryczałtem od przychodów 

ewidencjonowanych.> 

2. Obowiązek prowadzenia ewidencji powstaje od dnia, od którego ma zastosowanie 

opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. 

3. (80) Obowiązek prowadzenia ewidencji nie dotyczy podatników osiągających przychody, o 

których mowa w art. 6 ust. 1a, jeżeli ich wysokość wynika z umowy zawartej w formie 

pisemnej, oraz podatników osiągających przychody, o których mowa w art. 6 ust. 1d. 

3a. (81) Obowiązek prowadzenia ewidencji wyposażenia nie dotyczy podatników 

osiągających przychody, o których mowa w art. 6 ust. 1a i 1d. W przypadku gdy 

podatnicy ci równocześnie osiągają przychody, o których mowa w art. 6 ust. 1, ewidencją 

wyposażenia obejmuje się wyłącznie wyposażenie związane z prowadzoną pozarolniczą 

działalnością gospodarczą. 

4. (82) Ewidencję oraz dowody, na podstawie których są dokonywane wpisy do ewidencji, a 

także dowody zakupu, o których mowa w ust. 1, należy przechowywać w miejscu 

wykonywania działalności lub, jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki, w 
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miejscu wskazanym przez podatnika lub podatników - jako ich siedziba, albo w biurze 

rachunkowym, któremu zostało powierzone prowadzenie ewidencji. Jeżeli na zlecenie 

podatnika prowadzenie ewidencji zostało powierzone biuru rachunkowemu, podatnik jest 

obowiązany w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z biurem rachunkowym 

zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego, wskazując w 

zawiadomieniu nazwę i adres biura oraz miejsce (adres) przechowywania ewidencji i 

dowodów związanych z jej prowadzeniem. 

5. (83) Ewidencją wyposażenia obejmuje się rzeczowe składniki majątku związane z 

wykonywaną pozarolniczą działalnością gospodarczą, niezaliczone do środków trwałych, 

których wartość początkowa, w rozumieniu art. 22g ustawy o podatku dochodowym, 

przekracza 1.500 zł, zwane dalej "wyposażeniem". 

6. (84) Ewidencja wyposażenia powinna zawierać co najmniej następujące dane: numer 

kolejny wpisu, datę nabycia, numer faktury lub rachunku, nazwę wyposażenia, cenę 

zakupu wyposażenia lub koszt wytworzenia, datę likwidacji, w tym również datę 

sprzedaży lub darowizny, oraz przyczynę likwidacji wyposażenia. 

7. (85) Podatnicy, którzy w ciągu roku podatkowego utracili lub zrzekli się prawa do 

zryczałtowanego opodatkowania podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej 

albo zakładają po raz pierwszy ewidencję wyposażenia, dokonują wyceny wyposażenia 

według cen zakupu lub według wartości rynkowej z dnia założenia ewidencji. 

8. (86) Podatnicy osiągający przychody, o których mowa w art. 6 ust. 1d, są obowiązani 

prowadzić odrębnie za każdy rok podatkowy ewidencję sprzedaży produktów roślinnych i 

zwierzęcych zawierającą co najmniej: numer kolejnego wpisu, datę uzyskania przychodu, 

kwotę przychodu, przychód narastająco od początku roku. Dzienne przychody 

ewidencjonowane są w dniu sprzedaży. 

9. (87) Ewidencję sprzedaży, o której mowa w ust. 8, należy posiadać w miejscu sprzedaży 

przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych. 

 

 

U S T A W A    z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 

2015 r. poz. 133, 509 i 694) 

<Art. 16a. 

§ 1. W sądzie okręgowym działa koordynator do spraw mediacji, który wykonuje 

działania na rzecz rozwoju mediacji, zapewnia sprawną komunikację pomiędzy 
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sędziami i mediatorami oraz stałymi mediatorami, a także współpracuje przy 

organizowaniu spotkań informacyjnych. 

§ 2. Koordynator do spraw mediacji wykonuje zadania, o których mowa w § 1, również 

w sądach rejonowych na obszarze właściwości danego sądu okręgowego. 

§ 3. Koordynatora do spraw mediacji powołuje prezes sądu okręgowego, w drodze 

zarządzenia, spośród sędziów sądu okręgowego.> 

 

DZIAŁ IV 

[REFERENDARZE SĄDOWI, PRACOWNICY SĄDÓW, KURATORZY SĄDOWI, ŁAWNICY 

ORAZ ORGANY POMOCNICZE SĄDÓW] 

<Referendarze sądowi, kuratorzy sądowi, pracownicy sądów, stali mediatorzy, ławnicy 

oraz organy pomocnicze sądów > 

 

<Rozdział 6a 

Stali mediatorzy 

Art. 157a. 

Stałym mediatorem może być osoba fizyczna, która: 

1) spełnia warunki określone w art. 1832 § 1 i 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – 

Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.); 

2) ma wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji; 

3) ukończyła 26 lat; 

4) zna język polski; 

5) nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo 

skarbowe; 

6) została wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu 

okręgowego. 

Art. 157b. 

§ 1. Wpisu na listę stałych mediatorów dokonuje prezes sądu okręgowego w drodze 

decyzji wydawanej na wniosek osoby ubiegającej się o wpis. 

§ 2. Do wniosku o wpis na listę stałych mediatorów dołącza się oświadczenia lub 

dokumenty potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w art. 157a pkt 2–

5. 



- 60 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

§ 3. Oświadczenie potwierdzające spełnianie warunku, o którym mowa w art. 157a pkt 

5, osoba ubiegająca się o wpis składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za 

złożenie fałszywego oświadczenia. Osoba ubiegająca się o wpis jest obowiązana do 

zawarcia w nich klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności 

karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie 

organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Art. 157c. 

§ 1. Prezes sądu okręgowego, w drodze decyzji, skreśla stałego mediatora z listy w 

przypadku: 

1) śmierci stałego mediatora; 

2) złożenia przez stałego mediatora wniosku o skreślenie z listy; 

3) zaprzestania przez stałego mediatora spełniania któregokolwiek z warunków 

określonych w art. 1832 § 1 i 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks 

postępowania cywilnego; 

4) prawomocnego skazania stałego mediatora za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 

5) stwierdzenia nienależytego wykonywania obowiązków przez stałego mediatora. 

§ 2. Sąd zawiadamia prezesa sądu okręgowego, który wydał decyzję o wpisie na listę 

stałych mediatorów, o każdym przypadku uzasadniającym skreślenie z tej listy na 

podstawie § 1 pkt 5. 

§ 3. Od decyzji prezesa sądu okręgowego w przedmiocie wpisu lub o skreśleniu z listy 

stałych mediatorów przysługuje odwołanie do prezesa sądu apelacyjnego. 

Art. 157d. 

§ 1. Prezes sądu okręgowego prowadzi listę stałych mediatorów dla obszaru właściwości 

danego okręgu sądowego. 

§ 2. Na liście stałych mediatorów zamieszcza się następujące dane dotyczące stałego 

mediatora: 

1) imię i nazwisko oraz rok urodzenia; 

2) adres do korespondencji; 

3) informację dotyczącą wykształcenia i odbytych szkoleń; 

4) informacje dotyczące specjalizacji. 

§ 3. Na liście, o której mowa w § 2, na wniosek stałego mediatora, zamieszcza się: 

1) numer telefonu stałego mediatora; 
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2) adres poczty elektronicznej stałego mediatora; 

3) informację o wpisie na listę mediatorów, o której mowa w art. 1832 § 3 ustawy z dnia 

17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego. 

§ 4. Na wniosek stałego mediatora, prezes innego sądu okręgowego, niż określony w § 1, 

na podstawie prawomocnej decyzji o wpisie na listę stałych mediatorów, umieszcza 

stałego mediatora na prowadzonej przez siebie liście. 

§ 5. Stały mediator zawiadamia prezesa sądu okręgowego o: 

1) każdej zmianie imienia lub nazwiska oraz danych lub informacji, o których mowa w 

§ 2 pkt 2–4 oraz § 3, 

2) okolicznościach, o których mowa w art. 157c § 1 pkt 3 i 4, 

3) umieszczeniu na liście, o której mowa w § 4 

– w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia powodującego obowiązek 

zawiadomienia. 

Art. 157e. 

Prezes sądu okręgowego udostępnia sądom oraz innym podmiotom w siedzibie sądu 

oraz Biuletynie Informacji Publicznej sądu aktualne dane i informacje zamieszczone 

na liście stałych mediatorów. 

Art. 157f. 

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia listy 

stałych mediatorów, tryb wpisywania i skreślania z listy, zamieszczania na liście i 

aktualizacji danych i informacji, sposób potwierdzania spełnienia warunków 

wpisywania na listę, wzór formularza wniosku o wpis na listę stałych mediatorów, a 

także rodzaje dokumentów załączanych do wniosku, uwzględniając potrzebę 

zapewnienia wiarygodnej i aktualnej informacji o stałych mediatorach, jednolitości 

wniosków i sprawnego przebiegu procedury wpisu na listę stałych mediatorów.> 

 

 

U S T A W A   z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (Dz. U. z 

2013 r. poz. 1150 i 1247) 

Art. 8. 

1. Zastępstwo procesowe Skarbu Państwa przez Prokuratorię Generalną jest obowiązkowe do 

zakończenia sprawy, z zastrzeżeniem art. 8b: 

1)   w sprawach rozpoznawanych w pierwszej instancji przez sąd okręgowy; 
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2)   w sprawach: 

a)  o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, 

b)  o stwierdzenie zasiedzenia 

- jeżeli wartość przedmiotu sprawy przewyższa kwotę 1.000.000 zł; 

3)   w sprawach rozpoznawanych przez sądy polubowne, niezależnie od tego, czy miejsce 

postępowania przed tym sądem znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czy 

też poza jej granicami lub nie jest oznaczone[.]<;> 

<4) w sprawach o uchylenie wyroku sądu polubownego oraz uznanie albo stwierdzenie 

wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej.> 

2. W sprawach wymienionych w ust. 1 pkt 2 obowiązkowe zastępstwo procesowe Skarbu 

Państwa przez Prokuratorię Generalną nie ustaje mimo obniżenia się w toku sprawy 

wartości przedmiotu sprawy do kwoty 1.000.000 zł lub poniżej. 

 

 

U S T A W A   z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1025, z późn. zm.) 

Art. 5. 

 1. Wydatki obejmują w szczególności: 

1)   koszty podróży strony zwolnionej od kosztów sądowych związane z nakazanym przez sąd 

jej osobistym stawiennictwem; 

2)   zwrot kosztów podróży i noclegu oraz utraconych zarobków lub dochodów świadków; 

3)   wynagrodzenie i zwrot kosztów poniesionych przez biegłych, tłumaczy oraz kuratorów 

ustanowionych dla strony w danej sprawie; 

4)   wynagrodzenie należne innym osobom lub instytucjom oraz zwrot poniesionych przez nie 

kosztów; 

5)   koszty przeprowadzenia innych dowodów; 

6)   koszty przewozu zwierząt i rzeczy, utrzymywania ich lub przechowywania; 

7)   koszty ogłoszeń; 

8)   koszty osadzenia i pobytu w areszcie; 

9)   ryczałty należne kuratorom sądowym za przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w 

sprawach: o unieważnienie małżeństwa, o rozwód oraz separację, a także za 

uczestniczenie przy ustalonych przez sąd kontaktach rodziców z dziećmi; 

10)  koszty wystawienia zaświadczenia przez lekarza sądowego[.]<;> 
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<11) koszty mediacji prowadzonej na skutek skierowania przez sąd.> 

2. Wydatki związane z doręczaniem pism sądowych nie obciążają stron. 

3. Wydatki związane ze zwrotem opłat nie obciążają stron. 

 

[Art. 6. 

Koszty mediacji nie stanowią wydatków.] 

Art. 23. 

Opłatę stałą w kwocie 40 złotych pobiera się od: 

1)   wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego lub samodzielnej jego części, chyba 

że przepis szczególny stanowi inaczej; 

2)   apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej, skargi o wznowienie postępowania i skargi o 

stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawie, w której 

postępowanie nieprocesowe zostało wszczęte z urzędu; 

[3)   wniosku o przeprowadzenie postępowania pojednawczego;] 

<3) wniosku o przeprowadzenie postępowania pojednawczego w sprawach o prawa 

majątkowe, gdy wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10 000 złotych;> 

4)   wniosku o zabezpieczenie dowodu. 

Art. 24. 

 1. Opłatę stałą w kwocie 300 zł pobiera się od wniosku o: 

1)   ustalenie, że orzeczenie sądu państwa obcego lub rozstrzygnięcie innego organu 

państwa obcego podlega albo nie podlega uznaniu; 

2)   stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu państwa obcego lub rozstrzygnięcia 

innego organu państwa obcego albo ugody zawartej przed tym sądem lub organem lub 

zatwierdzonej przez ten sąd lub organ; 

2a)  
(3)

 odmowę wykonania, o którym mowa w przepisach rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie 

jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach 

cywilnych i handlowych (wersja przekształcona) (Dz. Urz. UE L 351 z 20.12.2012, 

str. 1, z późn. zm.), rozporządzenia (WE) nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i 

Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu 

Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych (Dz. Urz. UE L 143 z 30.04.2004, str. 15, z 

późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 7, str. 38), 
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rozporządzenia (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 

grudnia 2006 r. ustanawiającego postępowanie w sprawie europejskiego nakazu 

zapłaty (Dz. Urz. UE L 399 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.), rozporządzenia (WE) nr 

861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiającego 

europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń (Dz. Urz. UE L 199 z 

31.07.2007, str. 1, z późn. zm.), rozporządzenia Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 

grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania 

orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (Dz. Urz. UE L 7 z 

10.01.2009, str. 1, z późn. zm.) lub rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 606/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie wzajemnego uznawania 

środków ochrony w sprawach cywilnych (Dz. Urz. UE L 181 z 29.06.2013, str. 4); 

2b)  
(4)

 odmowę uznania albo stwierdzenie braku podstaw do odmowy uznania, o których 

mowa w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń 

sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (wersja 

przekształcona); 

2c)  
(5)

 odmowę uznania, o którym mowa w przepisach rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 606/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie 

wzajemnego uznawania środków ochrony w sprawach cywilnych; 

3)   uznanie lub stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu polubownego lub ugody 

zawartej przed tym sądem. 

4) wydanie europejskiego poświadczenia spadkowego[.]<;> 

<5) przeprowadzenie postępowania pojednawczego w sprawach o prawa 

niemajątkowe lub prawa majątkowe, gdy wartość przedmiotu sporu przekracza 

10 000 złotych.> 

2. Opłatę stałą w kwocie 200 zł pobiera się od wniosku o dokonanie przez sąd czynności w 

trakcie postępowania przed sądem polubownym niewymienionych w ust. 1. 

 

Art. 71. 

Opłatę stałą w kwocie 50 złotych pobiera sąd od wniosku o: 

1)   nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, innemu niż orzeczenie sądu, 

ugoda sądowa, nakaz zapłaty albo ugoda zawarta przed mediatorem w wyniku 

prowadzenia mediacji na podstawie postanowienia sądu kierującego strony do mediacji; 
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2)   nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika; 

3)   nadanie klauzuli wykonalności przeciwko lub na rzecz osoby innej niż wskazana w tytule 

egzekucyjnym, na którą przeszły uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu lub w 

toku sprawy przed wydaniem tytułu; 

4)   nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność 

bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki; 

5)   ustanowienie zarządcy nieruchomości lub innej rzeczy albo prawa, z których prowadzi się 

egzekucję według przepisów o egzekucji z nieruchomości; 

6)   umorzenie książeczki oszczędnościowej w związku z zajęciem wkładu, na który ją 

wystawiono; 

[7)   zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem w wyniku prowadzenia mediacji na 

podstawie umowy o mediację;] 

8)   wydanie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego; 

9)   uchylenie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego; 

10)  wydanie zaświadczenia o utracie lub ograniczeniu wykonalności tytułu egzekucyjnego 

opatrzonego zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego. 

 

Art. 79. 

1. Sąd z urzędu zwraca stronie: 

1)   całą uiszczoną opłatę od: 

a)  pisma zwróconego wskutek braków formalnych, 

b)  pisma odrzuconego lub cofniętego, jeżeli odrzucenie lub cofnięcie nastąpiło przed 

wysłaniem odpisu pisma innym stronom, a w braku takich stron - przed wysłaniem 

zawiadomienia o terminie posiedzenia, 

c)  zażalenia na postanowienie w przedmiocie ukarania grzywną albo aresztem, zamiany 

grzywny na areszt albo w przedmiocie przymusowego sprowadzenia, jeżeli zażalenie 

zostało uwzględnione w całości, 

d)  zażalenia na postanowienie o przyznaniu wynagrodzenia biegłemu lub tłumaczowi, 

jeżeli zażalenie zostało uwzględnione w całości, 

e)  apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej w razie uwzględnienia środka zaskarżenia z 

powodu oczywistego naruszenia prawa i stwierdzenia tego naruszenia przez sąd 

odwoławczy lub Sąd Najwyższy, 
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f)  skargi na orzeczenie referendarza sądowego, jeżeli została uwzględniona w sprawie, w 

której postępowanie wszczęto z urzędu, a w pozostałych sprawach tylko w razie 

uwzględnienia skargi z powodu oczywistego naruszenia prawa i stwierdzenia tego 

naruszenia przez sąd, 

g)  skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w razie jej 

uwzględnienia[;]<,> 

<h) pisma wszczynającego postępowanie w pierwszej instancji oraz zarzutów od 

nakazu zapłaty, jeżeli postępowanie zakończyło się zawarciem ugody przed 

rozpoczęciem rozprawy przed sądem pierwszej instancji;> 

2)   trzy czwarte uiszczonej opłaty od: 

[a)  pisma wszczynającego postępowanie w pierwszej instancji, jeżeli w toku 

postępowania sądowego zawarto ugodę przed mediatorem,] 

< a) pisma wszczynającego postępowanie w pierwszej instancji oraz zarzutów od 

nakazu zapłaty, jeżeli w toku postępowania sądowego zawarto ugodę przed 

mediatorem po rozpoczęciu rozprawy,> 

b)  skargi kasacyjnej lub skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego 

orzeczenia nieprzyjętej do rozpoznania przez Sąd Najwyższy, 

c)  pozwu w postępowaniu upominawczym, jeżeli uprawomocnił się nakaz zapłaty, 

d)  pozwu w europejskim postępowaniu nakazowym, jeżeli uprawomocnił się europejski 

nakaz zapłaty; 

3)   połowę uiszczonej opłaty od: 

a)  pisma cofniętego przed rozpoczęciem posiedzenia, na które sprawa została skierowana, 

b)  pozwu o rozwód lub separację w razie orzeczenia rozwodu lub separacji na zgodny 

wniosek stron bez orzekania o winie - po uprawomocnieniu się wyroku, z 

zastrzeżeniem art. 26 ust. 2, 

c)  pisma wszczynającego postępowanie w instancji, w której sprawa zakończyła się 

zawarciem ugody sądowej, 

[d)  
(15)

 zarzutów od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym, jeżeli 

postępowanie w pierwszej instancji zakończyło się zawarciem ugody sądowej.] 

<d) zarzutów od nakazu zapłaty, jeżeli postępowanie w pierwszej instancji 

zakończyło się zawarciem ugody sądowej po rozpoczęciu rozprawy.> 

2. Poza wypadkami przewidzianymi w ust. 1 sąd z urzędu zwraca stronie całą uiszczoną 

opłatę od pozwu o rozwód lub separację albo wniosku o separację w razie cofnięcia 
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pozwu lub wniosku na skutek pojednania się stron w pierwszej instancji. W razie 

pojednania się stron przed zakończeniem postępowania apelacyjnego, zwraca się połowę 

uiszczonej opłaty od apelacji. 

[Art. 93. 

1. Należności świadków, biegłych, tłumaczy i stron przyznaje i ustala sąd lub referendarz 

sądowy. 

2. Przyznaną należność należy wypłacić niezwłocznie. W wypadku niemożności niezwłocznej 

wypłaty należność przekazuje się przekazem pocztowym lub przelewem bankowym bez 

obciążania świadka, biegłego lub tłumacza opłatą pocztową lub kosztami przelewu.] 

<Art. 93. 

1. Należności świadków, biegłych, tłumaczy, stron oraz mediatorów za prowadzenie 

mediacji na skutek skierowania przez sąd, przyznaje i ustala sąd lub referendarz 

sądowy. 

2. Przyznaną należność należy wypłacić niezwłocznie. W przypadku niemożności 

niezwłocznej wypłaty należność przekazuje się przekazem pocztowym lub przelewem 

bankowym bez obciążania świadka, biegłego, mediatora lub tłumacza opłatą 

pocztową lub kosztami przelewu.> 

 

Art. 95. 

 1. Nie pobiera się opłat od wniosku: 

1)   o udzielenie zabezpieczenia, zgłoszonego w piśmie rozpoczynającym postępowanie; 

2)   o przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka, o nadanie dziecku nazwiska, o 

przysposobienie dziecka, o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub 

pozostającej pod opieką oraz o umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej lub 

rodzinnym domu dziecka; 

3)   o przesłuchanie świadka testamentu ustnego, o otwarcie i ogłoszenie testamentu oraz 

o zwolnienie z obowiązków wykonawcy testamentu; 

4)   będącego podstawą wszczęcia przez sąd postępowania z urzędu, a także od pism 

składanych sądowi opiekuńczemu w wykonaniu obowiązku wynikającego z ustawy 

albo nałożonego przez ten sąd; 

5)   o odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt; 
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6)   o wpis w księdze wieczystej prawa własności uzyskanego na podstawie 

przekształcenia, o którym mowa w art. 1 ust. 1a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 83); 

7)   o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego organizacji społecznych oraz kościołów i 

związków wyznaniowych ubiegających się o status organizacji pożytku publicznego. 

8) wynikającego ze zmian w podziale terytorialnym państwa, o wpis w księdze wieczystej 

prawa własności i prawa użytkowania wieczystego na rzecz jednostek samorządu 

terytorialnego[.]<;> 

<9) o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem w wyniku prowadzenia 

mediacji na podstawie umowy o mediację.> 

1a. Nie pobiera się opłat od pozwu o odszkodowanie, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 

22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w 

czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela (Dz. U. Nr 233, poz. 

1955). 

2. Nie pobiera się opłat od: 

1)   zażalenia na postanowienie sądu, którego przedmiotem jest odmowa zwolnienia od 

kosztów sądowych lub cofnięcie takiego zwolnienia oraz odmowa ustanowienia 

adwokata lub radcy prawnego lub ich odwołanie; 

2)   zażalenia na postanowienie sądu dotyczące wysokości opłaty albo wysokości 

wydatków; 

3)   skargi na orzeczenie referendarza sądowego w przedmiocie zwolnienia od kosztów 

sądowych; 

4)   skargi na orzeczenie referendarza sądowego w przedmiocie odmowy ustanowienia 

adwokata lub radcy prawnego. 

3. Nie pobiera się opłat od wniosku, zażalenia i apelacji nieletniego w postępowaniu w 

sprawach nieletnich. 

4. Nie pobiera się opłat od skargi na orzeczenie referendarza sądowego i zażalenia w 

elektronicznym postępowaniu upominawczym. 
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U S T A W A   z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 699) 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 

r. poz. 361, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1)   art. 15 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 15. 1. Przychód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się według zasad 

określonych w art. 14, jeżeli podatnik prowadzi księgi wykazujące te przychody. O 

zamiarze założenia ksiąg podatnik jest obowiązany zawiadomić właściwego naczelnika 

urzędu skarbowego przed rozpoczęciem roku podatkowego albo przed rozpoczęciem 

prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli nastąpiło ono w ciągu roku, z 

zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W przypadku gdy obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych wynika z przepisów o 

rachunkowości, przychód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się na 

podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych według zasad określonych w art. 14. W 

takim przypadku nie ma obowiązku zawiadamiania właściwego naczelnika urzędu 

skarbowego o założeniu ksiąg rachunkowych."; 

2)   w art. 20: 

a)  po ust. 1b dodaje się ust. 1c-1f w brzmieniu: 

"1c. Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się 

również przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy 

produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub 

chowu, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych 

w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów 

opodatkowanych podatkiem akcyzowym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli: 

1)   sprzedaż nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej lub na rzecz osób fizycznych na potrzeby 

prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej; 

2)   przetwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych i ich sprzedaż nie odbywa się przy 

zatrudnieniu osób na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz 

innych umów o podobnym charakterze; 

3)   sprzedaż następuje wyłącznie: 
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a)   w miejscach, w których produkty te zostały wytworzone, 

b)   na targowiskach, przez które rozumie się wszelkie miejsca przeznaczone do 

prowadzenia handlu, z wyjątkiem sprzedaży dokonywanej w budynkach lub w ich 

częściach; 

4)   prowadzona jest ewidencja sprzedaży, o której mowa w ust. 1e[.]<;> 

<5) podatnik nie uzyskał innych przychodów ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 

1 pkt 3.> 

1d. Za produkt roślinny pochodzący z własnej uprawy uważa się również mąkę wytworzoną 

ze zboża pochodzącego z własnej uprawy. 

1e. Podatnicy osiągający przychody, o których mowa w ust. 1c, są obowiązani prowadzić 

odrębnie za każdy rok podatkowy ewidencję sprzedaży produktów roślinnych i 

zwierzęcych zawierającą co najmniej: numer kolejnego wpisu, datę uzyskania przychodu, 

kwotę przychodu, przychód narastająco od początku roku. Dzienne przychody 

ewidencjonowane są w dniu sprzedaży. 

1f. Ewidencję sprzedaży, o której mowa w ust. 1e, należy posiadać w miejscu sprzedaży 

przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych.", 

[b)  po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

"2a. Przepisu ust. 1c nie stosuje się do podatników, którzy uzyskali inne przychody ze 

sprzedaży zaliczane do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której 

mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3.";] 

3)   w art. 43: 

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Podatnicy, którzy dochody z działów specjalnych produkcji rolnej ustalają przy 

zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub 

jednostki produkcji zwierzęcej, określonych w załączniku nr 2, są obowiązani składać 

w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego urzędowi skarbowemu deklarację 

według ustalonego wzoru o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w roku 

podatkowym.", 

b)  uchyla się ust. 2; 

4)   w art. 44 dodaje się ust. 14 w brzmieniu: 

"14. Do podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej i ustalających dochód na 

podstawie prowadzonych ksiąg przepisy ust. 3, 3f-3i, 6 oraz 6b-6i stosuje się 

odpowiednio.". 
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Art. 4. 

W ustawie 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.) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1)   w art. 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

"4)  osiągające przychody ze sprzedaży, o której mowa w art. 20 ust. 1c ustawy z dnia 26 

lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z 

późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o podatku dochodowym"."; 

2)   w art. 2 po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu: 

"1b. Osoby fizyczne osiągające przychody ze sprzedaży, o której mowa w art. 20 ust. 1c 

ustawy o podatku dochodowym, mogą opłacać ryczałt od przychodów 

ewidencjonowanych."; 

3)   art. 3 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 3. Przychodów (dochodów) opodatkowanych w formach zryczałtowanych nie łączy się 

z przychodami (dochodami) z innych źródeł podlegającymi opodatkowaniu na podstawie 

ustawy o podatku dochodowym."; 

4)   w art. 6: 

a)  po ust. 1c dodaje się ust. 1d w brzmieniu: 

"1d. Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również 

przychody, o których mowa w art. 20 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym.", 

b)  dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

"7. W przypadku osiągania przychodów, o których mowa w ust. 1d, w tym również w ramach 

wspólnej własności, wspólnego posiadania, wspólnego użytkowania upraw, hodowli lub 

chowu lub w ramach wspólnego przedsięwzięcia, przepisy ust. 4 i 5 stosuje się 

odpowiednio."; 

5)   w art. 9 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

"5. W przypadku osiągania przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1d, przepisy dotyczące 

oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów 

ewidencjonowanych przez podatników prowadzących pozarolniczą działalność 

gospodarczą stosuje się odpowiednio."; 

6)   w art. 11: 

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
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"1. Podatnik uzyskujący przychody wymienione w art. 6 ust. 1, 1a i 1d, opłacający ryczałt od 

przychodów ewidencjonowanych, może odliczyć od przychodów stratę, o której mowa w 

art. 9 ust. 3 i 3a ustawy o podatku dochodowym, oraz wydatki określone w art. 26 ust. 1 

ustawy o podatku dochodowym, jeżeli nie zostały odliczone od dochodu lub nie zostały 

zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie przepisów ustawy o podatku 

dochodowym.", 

b)  ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

"3. Jeżeli podatnik uzyskuje przychody wymienione w art. 6 ust. 1, 1a lub 1d, opodatkowane 

różnymi stawkami, i dokonuje odliczeń od przychodów, odliczeń tych dokonuje od 

każdego rodzaju przychodu w takim stosunku, w jakim w roku podatkowym pozostają 

poszczególne przychody opodatkowane różnymi stawkami w ogólnej kwocie 

przychodów."; 

7)   w art. 12: 

a)  w ust. 1 w pkt 5 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 

"6)  2% przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1d.", 

b)  po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: 

"5a. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio w przypadku osiągania przychodów, o których 

mowa w art. 6 ust. 1d, w ramach wspólnej własności, wspólnego posiadania, wspólnego 

użytkowania upraw, hodowli lub chowu lub w ramach wspólnego przedsięwzięcia.", 

c)  po ust. 9 dodaje się ust. 9a w brzmieniu: 

"9a. Przepisy ust. 6-9 stosuje się odpowiednio do podatników osiągających przychody, o 

których mowa w art. 6 ust. 1d."; 

8)   w art. 15: 

a)  ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

"3. Obowiązek prowadzenia ewidencji nie dotyczy podatników osiągających przychody, o 

których mowa w art. 6 ust. 1a, jeżeli ich wysokość wynika z umowy zawartej w formie 

pisemnej, oraz podatników osiągających przychody, o których mowa w art. 6 ust. 1d.", 

b)  w ust. 3a zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

"Obowiązek prowadzenia ewidencji wyposażenia nie dotyczy podatników osiągających 

przychody, o których mowa w art. 6 ust. 1a i 1d.", 

c)  dodaje się ust. 8 i 9 w brzmieniu: 

"8. Podatnicy osiągający przychody, o których mowa w art. 6 ust. 1d, są obowiązani 

prowadzić odrębnie za każdy rok podatkowy ewidencję sprzedaży produktów roślinnych i 



- 73 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

zwierzęcych zawierającą co najmniej: numer kolejnego wpisu, datę uzyskania przychodu, 

kwotę przychodu, przychód narastająco od początku roku. Dzienne przychody 

ewidencjonowane są w dniu sprzedaży. 

9. Ewidencję sprzedaży, o której mowa w ust. 8, należy posiadać w miejscu sprzedaży 

przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych."; 

9)   w art. 17 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

"3. W przypadku nieprowadzenia ewidencji sprzedaży, o której mowa w art. 15 ust. 8, lub 

prowadzenia jej niezgodnie z warunkami wymaganymi do uznania jej za dowód w 

postępowaniu podatkowym, organ podatkowy określi wartość niezewidencjonowanego 

przychodu, w tym również w formie oszacowania, i określi od tej kwoty ryczałt w 

wysokości pięciokrotności stawki, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 6."; 

[10)  w art. 22 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

"3. Za utratę warunków do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, o 

której mowa w ust. 1, uważa się również niespełnienie, w trakcie roku podatkowego, 

warunków określonych w art. 20 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym. W przypadku gdy 

podatnik prowadzi równocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą samodzielnie, 

utrata warunków dotyczy również przychodów osiąganych z działalności gospodarczej 

prowadzonej samodzielnie.".] 

<10) w art. 22 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Za utratę warunków do opodatkowania ryczałtem od przychodów 

ewidencjonowanych, o której mowa w ust. 1, uważa się również niespełnienie, w 

trakcie roku podatkowego, warunków określonych w art. 20 ust. 1c ustawy o 

podatku dochodowym.”;> 


