
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

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 o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych 

z dnia 6 lipca 2016 r.  

 

(druk nr 227) 

 

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. 2. 

1. Przepisów ustawy nie stosuje się do: 

1)   przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych 

produkcji rolnej; 

2)   
(1)

 przychodów z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach; 

3)   przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn; 

4)   przychodów wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie 

skutecznej umowy; 

5)   przychodów z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania lub 

ograniczenia małżeńskiej wspólności majątkowej oraz przychodów z tytułu wyrównania 

dorobków po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonków lub śmierci jednego z nich; 

6)   
(2)

 przychodów (dochodów) przedsiębiorcy żeglugowego opodatkowanych na zasadach 

wynikających z 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), z zastrzeżeniem art. 24a 

ust. 1a; 

<6a) przychodów opodatkowanych na zasadach wynikających z ustawy z dnia 6 lipca 

2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych (Dz. 

U. poz. …), z zastrzeżeniem art. 24a ust. 1a;> 

7)   świadczeń na zaspokojenie potrzeb rodziny, o których mowa w art. 27 Kodeksu 

rodzinnego i opiekuńczego, objętych wspólnością majątkową małżeńską. 

2. Działalnością rolniczą, w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest działalność polegająca na 

wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym 

(naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja 

materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja 
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warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów 

uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i 

owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla 

ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych 

zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co 

najmniej: 

1)   miesiąc - w przypadku roślin, 

2)   16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek, 

3)   6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego, 

4)   2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt 

- licząc od dnia nabycia. 

3. Działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach 

foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermowa hodowla i 

chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt 

futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla 

jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza 

gospodarstwem rolnym. 

3a. Nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w 

rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy, 

zwanym "załącznikiem nr 2". 

4. Ilekroć w ustawie jest mowa o gospodarstwie rolnym, oznacza to gospodarstwo rolne w 

rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym. 

5. (uchylony). 

6. 
(3)

 W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że przychody pochodzą z 

czynności, które mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy. 

 

Art. 6. 

(ust. 1-7 pominięto) 

[8. Sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2 i 4, nie ma zastosowania w sytuacji, gdy 

chociażby do jednego z małżonków, osoby samotnie wychowującej dzieci lub do jej 

dziecka mają zastosowanie przepisy art. 30c, ustawy o zryczałtowanym podatku 

dochodowym lub ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym. 
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9. Zasada określona w ust. 8 nie dotyczy osób, o których mowa w art. 1 pkt 2 ustawy o 

zryczałtowanym podatku dochodowym niekorzystających jednocześnie z opodatkowania 

przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych 

produkcji rolnej na zasadach określonych w art. 30c albo w ustawie o zryczałtowanym 

podatku dochodowym, albo w ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym.] 

<8. Sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2 i 4, nie ma zastosowania w sytuacji, 

gdy chociażby do jednego z małżonków, osoby samotnie wychowującej dzieci lub do 

jej dziecka mają zastosowanie przepisy art. 30c, ustawy o zryczałtowanym podatku 

dochodowym, ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym lub ustawy z 

dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów 

komplementarnych. 

9. Zasada określona w ust. 8 nie dotyczy osób, o których mowa w art. 1 pkt 2 ustawy o 

zryczałtowanym podatku dochodowym niekorzystających jednocześnie 

z opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z 

działów specjalnych produkcji rolnej na zasadach określonych w art. 30c, w ustawie 

o zryczałtowanym podatku dochodowym, w ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. 

o podatku tonażowym albo w ustawie z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu 

okrętowego i przemysłów komplementarnych.> 

10. Sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2 i 4, nie ma zastosowania do podatników, 

którzy wniosek, wyrażony w zeznaniu podatkowym, określony w ust. 2 i 4, złożą po 

terminie, o którym mowa w art. 45 ust. 1. 

11. Za całkowite przychody, o których mowa w ust. 3a i 4a, uważa się przychody osiągnięte 

ze źródeł określonych w art. 10 ust. 1, bez względu na miejsce położenia tych źródeł 

przychodów. 

12. Przepisy ust. 3a i 4a stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z 

umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów 

międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ 

podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym osoba 

fizyczna ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych. 

13. Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnicy, o których 

mowa w ust. 3a i 4a, są obowiązani udokumentować wysokość całkowitych przychodów 

osiągniętych w danym roku podatkowym, przedstawiając zaświadczenie wydane przez 

właściwy organ podatkowy innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego 
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Unii Europejskiej lub innego państwa należącego do Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej, w którym osoby te mają miejsce 

zamieszkania dla celów podatkowych lub inny dokument potwierdzający wysokość 

całkowitych przychodów osiągniętych w danym roku podatkowym. 

 

Art. 14. 

(ust. 1-1o pominięto) 

[1p. 
(50)

 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 opodatkowania lub zmianą zasad 

ustalania dochodu w odniesieniu do działów specjalnych produkcji rolnej.] 

<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, ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. 

o podatku tonażowym albo w ustawie z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu 

okrętowego i przemysłów komplementarnych, 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 opodatkowania lub zmianą zasad ustalania dochodu w odniesieniu do 

działów specjalnych produkcji rolnej.> 

(ust. 2- 8 pominięto) 

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. 

1a. (uchylony). 
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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. 
(136)

 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. 
(137)

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

stosuje się odpowiednio. 

1e. 
(138)

 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 amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, jeżeli przedmiotem 

wkładu niepieniężnego są środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne; 
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2)   wartości: 

a)  
(139)

 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)   
(140)

 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)   
(141)

 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. 
(142)

 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)   
(143)

 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 



- 7 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

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.] 

<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, ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. 

o podatku tonażowym albo w ustawie z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu 

okrętowego i przemysłów komplementarnych, 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.> 

(ust. 1g – 13 pominięto) 

Art. 22n. 

1. Podatnicy prowadzący, zgodnie z przepisami o rachunkowości, księgi rachunkowe są 

obowiązani do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do obliczenia wysokości odpisów 

amortyzacyjnych zgodnie z art. 22a-22m. 

2. Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów są obowiązani do 

prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, 

zawierającej, z zastrzeżeniem ust. 3, co najmniej: 

1)   liczbę porządkową; 

2)   datę nabycia; 

3)   datę przyjęcia do używania; 

4)   określenie dokumentu stwierdzającego nabycie; 

5)   określenie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej; 

6)   symbol Klasyfikacji Środków Trwałych; 

7)   wartość początkową; 

https://sip.lex.pl/#/dokument/17306017
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8)   stawkę amortyzacyjną; 

9)   kwotę odpisu amortyzacyjnego za dany rok podatkowy i narastająco za okres 

dokonywania tych odpisów, w tym także, gdy składnik majątku był kiedykolwiek 

wprowadzony do ewidencji (wykazu), a następnie z niej wykreślony i ponownie 

wprowadzony; 

10)  zaktualizowaną wartość początkową; 

11)  zaktualizowaną kwotę odpisów amortyzacyjnych; 

12)  wartość ulepszenia zwiększającą wartość początkową; 

13)  datę likwidacji oraz jej przyczynę albo datę zbycia. 

3. Nie podlegają objęciu ewidencją budynki mieszkalne, lokale mieszkalne i własnościowe 

spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, 

prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, których wartość 

początkową ustala się zgodnie z art. 22g ust. 10. 

4. Zapisów dotyczących środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 

dokonuje się w ewidencji najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania. Późniejszy 

termin wprowadzenia uznaje się za ujawnienie środka trwałego, o którym mowa w art. 

22h ust. 1 pkt 4. 

[5. W razie zmiany formy opodatkowania podatnicy, zakładając ewidencję, o której mowa w 

ust. 2, uwzględniają w niej odpisy amortyzacyjne przypadające za okres opodatkowania w 

formie zryczałtowanego podatku dochodowego lub podatku tonażowego.] 

<5. W razie zmiany formy opodatkowania podatnicy, zakładając ewidencję, o której 

mowa w ust. 2, uwzględniają w niej odpisy amortyzacyjne przypadające za okres 

opodatkowania w formie zryczałtowanego podatku dochodowego, podatku 

tonażowego lub zryczałtowanego podatku od wartości sprzedanej produkcji, o 

którym mowa w ustawie z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i 

przemysłów komplementarnych.> 

6. W razie braku ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 

dokonywane odpisy amortyzacyjne nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. 

 

Art. 24a. 

 1. Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki 

partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową 

księgę przychodów i rozchodów, zwaną dalej "księgą", z zastrzeżeniem ust. 3 i 5, albo 
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księgi rachunkowe, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający ustalenie 

dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok 

podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy, a także uwzględniać w ewidencji środków 

trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje niezbędne do obliczenia 

wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 22a-22o. 

[1a. 
(228)

 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 podatkiem dochodowym są obowiązani 

w prowadzonej księdze albo w prowadzonych księgach rachunkowych, o których mowa w 

ust. 1, wyodrębnić przychody i związane z nimi koszty na poszczególne rodzaje 

działalności podlegającej opodatkowaniu podatkiem tonażowym i podatkiem 

dochodowym.] 

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

sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym oraz podatnicy będący przedsiębiorcami 

okrętowymi w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu 

okrętowego i przemysłów komplementarnych, prowadzący działalność 

opodatkowaną odpowiednio podatkiem tonażowym albo zryczałtowanym podatkiem 

od wartości sprzedanej produkcji oraz inną działalność opodatkowaną podatkiem 

dochodowym są obowiązani w prowadzonej księdze albo w prowadzonych księgach 

rachunkowych, o których mowa w ust. 1, wyodrębnić przychody i związane z nimi 

koszty na poszczególne rodzaje działalności podlegającej opodatkowaniu 

odpowiednio podatkiem tonażowym albo zryczałtowanym podatkiem od wartości 

sprzedanej produkcji i podatkiem dochodowym.> 

1b. Podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową, którzy zamierzają skorzystać z 

odliczenia, o którym mowa w art. 26e, są obowiązani w prowadzonej księdze albo w 

prowadzonych księgach rachunkowych, o których mowa w ust. 1, wyodrębnić koszty 

działalności badawczo-rozwojowej. 

2. Obowiązek prowadzenia księgi dotyczy również osób: 

1)   wykonujących działalność na podstawie umów agencyjnych i umów na warunkach 

zlecenia, zawartych na podstawie odrębnych przepisów; 

2)   prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, jeżeli osoby te zgłosiły zamiar 

prowadzenia tych ksiąg; 

3)   duchownych, które zrzekły się opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego. 
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3. Obowiązek prowadzenia księgi nie dotyczy osób, które: 

1)   opłacają podatek dochodowy w formach zryczałtowanych; 

2)   wykonują wyłącznie usługi przewozu osób i towarów taborem konnym; 

3)   wykonują zawód adwokata wyłącznie w zespole adwokackim; 

4)   dokonują odpłatnego zbycia składników majątku: 

a)  po likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, 

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

wystąpieniem z takiej spółki. 

3a. 
(230)

 Podatnicy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej albo w 

poprzednim roku podatkowym byli opodatkowani na podstawie ustawy o zryczałtowanym 

podatku dochodowym lub prowadzili księgi rachunkowe, są obowiązani zawiadomić w 

formie pisemnej naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania 

podatnika o prowadzeniu księgi w terminie 20 dni od dnia jej założenia. Jeżeli działalność 

jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki jawnej osób fizycznych 

lub spółki partnerskiej, zawiadomienie składają wszyscy wspólnicy naczelnikowi urzędu 

skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania każdego z nich. 

3b. 
(231)

 Jeżeli na zlecenie podatnika prowadzenie księgi zostało powierzone biuru 

rachunkowemu, podatnik jest obowiązany w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z 

biurem rachunkowym zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego, któremu zostało 

złożone zawiadomienie o prowadzeniu księgi, wskazując nazwę i adres biura, miejsce 

(adres) prowadzenia oraz przechowywania księgi i dowodów związanych z jej 

prowadzeniem. Jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona w formie spółki cywilnej 

osób fizycznych, spółki jawnej osób fizycznych lub spółki partnerskiej, zawiadomienie 

składają wszyscy wspólnicy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według 

miejsca zamieszkania każdego z nich. 

3c. 
(232)

 Zawiadomienie o prowadzeniu księgi oraz zawiadomienie o zawarciu z biurem 

rachunkowym umowy o prowadzenie księgi mogą być złożone na podstawie przepisów o 

swobodzie działalności gospodarczej. 

4. Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych 

osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich 

przychody, w rozumieniu art. 14, za poprzedni rok podatkowy wyniosły w walucie 

polskiej co najmniej równowartość kwoty określonej w euro w przepisach o 

rachunkowości. 
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5. 
(233)

 Osoba fizyczna, spółka cywilna osób fizycznych, spółka jawna osób fizycznych lub 

spółka partnerska może prowadzić księgi rachunkowe również od początku następnego 

roku podatkowego, jeżeli przychody, w rozumieniu art. 14, za poprzedni rok podatkowy 

są niższe niż równowartość w walucie polskiej kwoty określonej w euro w przepisach o 

rachunkowości. W tym przypadku osoba ta lub wspólnicy spółki przed rozpoczęciem roku 

podatkowego są obowiązani do zawiadomienia o tym naczelnika urzędu skarbowego 

właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym. Zawiadomienie o 

prowadzeniu ksiąg rachunkowych może być złożone na podstawie przepisów o swobodzie 

działalności gospodarczej. 

6. 
(234)

 Wyrażone w euro wielkości, o których mowa w ust. 4 i 5, przelicza się na walutę 

polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na 

pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy. 

7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, określi 

sposób prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, szczegółowe warunki, 

jakim powinna odpowiadać ta księga, aby stanowiła dowód pozwalający na określenie 

zobowiązań podatkowych, oraz szczegółowy zakres obowiązków związanych z jej 

prowadzeniem, a także terminy zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o 

prowadzeniu księgi. 

 

 

 

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 

r. poz. 851, z późn. zm.) 

Art. 2. 

1. Przepisów ustawy nie stosuje się do: 

1)   przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych 

produkcji rolnej, chyba że ustalenie przychodów jest wymagane dla celów określenia 

dochodów wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4e; 

2)   przychodów z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach; 

3)   przychodów wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie 

skutecznej umowy; 
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4)   przychodów (dochodów) przedsiębiorcy żeglugowego opodatkowanych na zasadach 

wynikających z ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 511), z zastrzeżeniem art. 9 ust. 1a[.] <;> 

<5) przychodów przedsiębiorcy okrętowego opodatkowanych na zasadach wynikających 

z ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów 

komplementarnych (Dz. U. poz. …), z zastrzeżeniem art. 9 ust. 1a.> 

2. Działalnością rolniczą w rozumieniu ust. 1 pkt 1 jest działalność polegająca na 

wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym 

(naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja 

materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja 

warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów 

uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i 

owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla 

ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych 

zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co 

najmniej: 

1)   miesiąc - w przypadku roślin, 

2)   16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi i kaczek, 

3)   6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego, 

4)   2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt 

- licząc od dnia nabycia. 

3. Działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach 

foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermowa hodowla i 

chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt 

futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla 

jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza 

gospodarstwem rolnym. 

4. Ilekroć w ustawie jest mowa o gospodarstwie rolnym, oznacza to gospodarstwo rolne w 

rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym. 

5. Nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w 

rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2. 
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6. Jeżeli rozmiary działów specjalnych produkcji rolnej przekraczają wielkości określone w 

załączniku nr 2, opodatkowaniu podlegają dochody uzyskane w roku podatkowym z całej 

powierzchni upraw lub wszystkich jednostek produkcji. 

 

Art. 9. 

 1. Podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi 

przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy 

opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, a także do 

uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 

informacji niezbędnych do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z 

przepisami art. 16a-16m. 

[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 podatkiem dochodowym są obowiązani 

w ewidencji, o której mowa w ust. 1, wyodrębnić przychody i związane z nimi koszty na 

poszczególne rodzaje działalności podlegającej opodatkowaniu podatkiem tonażowym i 

podatkiem dochodowym.] 

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

sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym oraz podatnicy będący przedsiębiorcami 

okrętowymi w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu 

okrętowego i przemysłów komplementarnych, prowadzący działalność 

opodatkowaną odpowiednio podatkiem tonażowym albo zryczałtowanym podatkiem 

od wartości sprzedanej produkcji oraz inną działalność opodatkowaną podatkiem 

dochodowym są obowiązani w ewidencji, o której mowa w ust. 1, wyodrębnić 

przychody i związane z nimi koszty na poszczególne rodzaje działalności 

podlegającej opodatkowaniu odpowiednio podatkiem tonażowym albo 

zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji i podatkiem 

dochodowym.> 

1b. Podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową, którzy zamierzają skorzystać z 

odliczenia, o którym mowa w art. 18d, są obowiązani w ewidencji, o której mowa w ust. 

1, wyodrębnić koszty działalności badawczo-rozwojowej. 

2. Jeżeli ustalenie dochodu (straty) w sposób określony w ust. 1 nie jest możliwe, dochód 

(stratę) ustala się w drodze oszacowania. 
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2a. W przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, obowiązanych do prowadzenia 

ewidencji rachunkowej wymienionej w ust. 1, gdy określenie dochodu na ich podstawie 

nie jest możliwe, dochód określa się w drodze oszacowania, z zastosowaniem wskaźnika 

dochodu w stosunku do przychodu w wysokości: 

1)   5% - z działalności w zakresie handlu hurtowego lub detalicznego; 

2)   10% - z działalności budowlanej lub montażowej albo w zakresie usług 

transportowych; 

3)   60% - z działalności w zakresie pośrednictwa, jeżeli wynagrodzenie jest określone w 

formie prowizji; 

4)   80% - z działalności w zakresie usług adwokackich lub rzeczoznawstwa; 

5)   20% - z pozostałych źródeł przychodów.  

2b. Przez działalność w zakresie handlu hurtowego lub detalicznego, o której mowa w ust. 2a 

pkt 1, wykonywaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których 

mowa w art. 3 ust. 2, rozumie się odpłatne zbycie towarów polskim odbiorcom bez 

względu na miejsce zawarcia umowy. 

2c. Przepisów ust. 2a i 2b nie stosuje się, jeżeli umowa w sprawie zapobieżenia podwójnemu 

opodatkowaniu, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, zawarta z krajem, na terytorium 

którego podatnik ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, stanowi inaczej. 

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, może 

wprowadzić obowiązek dokonywania spisu z natury niektórych towarów w przypadku 

zmiany ich ceny. 

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)  
(38)

 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 

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: 
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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; 

5)   
(39)

 u ubezpieczycieli - kwota stanowiąca równowartość zmniejszenia stanu rezerw 

techniczno-ubezpieczeniowych utworzonych dla celów rachunkowości zgodnie z 

odrębnymi przepisami; 
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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 

w związku z posiadanymi udziałami kapitałowymi objętymi w zamian za wkład 
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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)  zarejestrowania spółki, spółdzielni albo, 

2)   wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki, albo 

3)  wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji związane jest z warunkowym 

podwyższeniem kapitału zakładowego, albo, 

4)   podjęcia uchwały o przyjęciu w poczet członków spółdzielni, albo 

5)   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 dzień poprzedzający dzień ich wystąpienia; 
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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. 
(44)

 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. 
(45)

 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. 
(46)

 Za datę powstania przychodu z tytułu realizacji praw wynikających z pochodnych 

instrumentów finansowych uważa się moment realizacji tych praw. 

3g. 
(47)

 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 
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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. 
(48)

 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. 
(49)

 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. 
(50)

 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. 
(51)

 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. 

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

zobowiązaniem podatkowym, które uległo przedawnieniu. 

[3m. 
(53)

 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 r. o 

podatku tonażowym, zmniejszenia lub zwiększenia przychodów dokonuje się w ostatnim 

okresie rozliczeniowym przed zmianą formy opodatkowania.] 

<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 r. o podatku tonażowym albo w ustawie z dnia 6 lipca 2016 r. o 
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aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych, zmniejszenia 

lub zwiększenia przychodów dokonuje się w ostatnim okresie rozliczeniowym przed 

zmianą formy opodatkowania.> 

(ust. 4-12 pominięto) 

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 dla celów rachunkowości zgodnie z 

odrębnymi przepisami - do wysokości stanowiącej przyrost tych rezerw na koniec 

roku podatkowego w stosunku do ich stanu na początek roku; przy ustalaniu zaliczek, 

o których mowa w art. 25, kosztem uzyskania przychodu jest przyrost stanu rezerw 

techniczno-ubezpieczeniowych utworzonych dla celów rachunkowości 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; 
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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: 

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, 
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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. 
(73)

 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: 

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. 
(74)

 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: 
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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)  
(75)

 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. 

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)   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; 
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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. 
(77)

 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 

dzień zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej albo na 

dzień zarejestrowania spółek nowo zawiązanych. 

1n. 
(78)

 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). 
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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. 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; 

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

prawnych spółki. 

1u. 
(80)

 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. 

1y. 
(81)

 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. 
(82)

 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 
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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. 

1za. 
(83)

 Kosztami uzyskania przychodów, z uwzględnieniem ust. 6, są także koszty 

poniesione przez pracodawcę, pod warunkiem że nie zostały sfinansowane z zakładowego 

funduszu świadczeń socjalnych: 

1)   na utworzenie zakładowego żłobka, zakładowego klubu dziecięcego lub zakładowego 

przedszkola; 

2)   z tytułu: 

a)  prowadzenia zakładowego żłobka, zakładowego klubu dziecięcego lub zakładowego 

przedszkola, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie na każde dziecko 

pracownika, o którym mowa w art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.): 

–  uczęszczające do żłobka lub klubu dziecięcego - kwoty 400 zł, 

–  uczęszczające do przedszkola - kwoty 200 zł, 

b)  dofinansowania pracownikowi wydatków, do wysokości nieprzekraczającej kwoty 

wydatków poniesionych i udokumentowanych przez pracownika, związanych z: 

–  objęciem dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna lub 

uczęszczaniem dziecka pracownika do żłobka lub klubu dziecięcego, nie więcej niż 

400 zł miesięcznie na każde dziecko, o którym mowa w art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 

26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

–  uczęszczaniem dziecka pracownika do przedszkola, nie więcej niż 200 zł miesięcznie 

na każde dziecko, o którym mowa w art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 

podatku dochodowym od osób fizycznych. 

1zb. 
(84)

 Przez koszty utworzenia zakładowego żłobka, zakładowego klubu dziecięcego lub 

zakładowego przedszkola, o których mowa w ust. 1za pkt 1, rozumie się koszty 

poniesione do dnia uzyskania wpisu do właściwego rejestru w zakresie spełniania 

warunków wymaganych do utworzenia żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola, w tym 

niezbędne koszty nabycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub 

wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych, przebudowy, rozbudowy, 

rekonstrukcji, adaptacji, modernizacji, remontu środków trwałych lub nabycia innych 

składników majątku, a także koszty dotyczące środków trwałych oraz wartości 
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niematerialnych i prawnych lub innych składników majątku ponoszone po uzyskaniu 

wpisu do właściwego rejestru. 

1zc. 
(85)

 Przez koszty prowadzenia zakładowego żłobka, zakładowego klubu dziecięcego lub 

zakładowego przedszkola, o których mowa w ust. 1za pkt 2 lit. a, rozumie się również 

odpłatne nabycie przez pracodawcę usługi polegającej na zapewnieniu dziecku 

pracownika, o którym mowa w art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, opieki w żłobku, klubie dziecięcym lub przedszkolu. 

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: 

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: 
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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 

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 
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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. 
(86)

 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. 
(87)

 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. 
(88)

 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. 
(89)

 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 r. o 

podatku tonażowym, zmniejszenia lub zwiększenia kosztów uzyskania przychodów 

dokonuje się w ostatnim okresie rozliczeniowym przed zmianą formy opodatkowania.] 

<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 

r. o podatku tonażowym albo w ustawie z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji 

przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych, zmniejszenia lub 

zwiększenia kosztów uzyskania przychodów dokonuje się w ostatnim okresie 

rozliczeniowym przed zmianą formy opodatkowania.> 

https://sip.lex.pl/#/dokument/17306017
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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. 

Art. 16g. 

(ust. 1-19 pominięto) 

[20. W razie zmiany formy opodatkowania z podatku tonażowego na podatek dochodowy 

podatnicy w ewidencji, o której mowa w art. 9, uwzględniają odpisy amortyzacyjne 

przypadające za okres opodatkowania w formie podatku tonażowego.] 

<20. W razie zmiany formy opodatkowania odpowiednio z podatku tonażowego albo 

zryczałtowanego podatku od wartości sprzedanej produkcji, o którym mowa 

w ustawie z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów 

komplementarnych, na podatek dochodowy podatnicy w ewidencji, o której mowa 

w art. 9, uwzględniają odpisy amortyzacyjne przypadające za okres opodatkowania 

w formie podatku tonażowego lub zryczałtowanego podatku od wartości sprzedanej 

produkcji.> 
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21. W przypadku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową 

spółkę kapitałową, podatnicy w ewidencji, o której mowa w art. 9, uwzględniają również 

odpisy amortyzacyjne przypadające za okres opodatkowania osoby fizycznej zgodnie z 

ustawą 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.). 

Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek niebędących osobami prawnymi. 

 

 

 

USTAWA z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 

2015 r. poz. 282 

Art. 5. 

 1. Strefa może być ustanowiona, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, wyłącznie na gruntach 

stanowiących własność zarządzającego, Skarbu Państwa, jednoosobowej spółki Skarbu 

Państwa, jednostki samorządu terytorialnego albo związku komunalnego lub będących w 

użytkowaniu wieczystym zarządzającego albo jednoosobowej spółki Skarbu Państwa. 

2. Strefa może być ustanowiona także, jeżeli nabycie przez zarządzającego lub jednostkę 

samorządu terytorialnego prawa do gruntów, o którym mowa w ust. 1, wynika z umowy 

zobowiązującej, która przewiduje ustanowienie strefy jako jedyny warunek nabycia. 

3. Część strefy może obejmować grunty stanowiące własność lub użytkowanie wieczyste 

podmiotów innych niż wymienione w ust. 1, za ich zgodą, w przypadku gdy: 

1)   w ramach inwestycji prowadzonej na terenie strefy zostanie utworzona określona 

liczba nowych miejsc pracy lub zostaną poniesione nakłady inwestycyjne o określonej 

wartości lub 

2)   w wyniku inwestycji będzie prowadzona działalność polegająca na uruchomieniu 

wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług, lub 

<2a) w wyniku inwestycji będzie prowadzona działalność w zakresie 

budownictwa okrętowego lub przemysłów komplementarnych, lub > 

3)   inwestycja będzie dotyczyła usług: 

a)  badawczo-rozwojowych, 

b)  informatycznych, 

c)  rachunkowości i kontroli ksiąg, 

d)  w zakresie księgowości, z wyłączeniem deklaracji podatkowych, 
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e)  centrów telefonicznych lub 

4)   realizacja rozpoczętej inwestycji będzie wymagała zwiększenia terenu strefy o nie 

więcej niż 2 ha. 

4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe kryteria dotyczące 

warunków wymienionych w ust. 3, uwzględniając konieczność zróżnicowania kryteriów 

określonych w ust. 3 pkt 1 w zależności od stopy bezrobocia w powiecie właściwym ze 

względu na położenie strefy, a także biorąc pod uwagę Polską Klasyfikację Wyrobów i 

Usług. 

Art. 5a. 

1. Rada Ministrów, mając na względzie realizację celów, o których mowa w art. 3, może, na 

wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki, w drodze rozporządzenia, znieść 

strefę przed upływem okresu, na jaki została ona ustanowiona, zmienić jej obszar lub 

połączyć strefy, z tym że łączny obszar wszystkich stref nie może przekroczyć 25 tys. ha. 

<1a. W przypadku gdy zmiana obszaru strefy dotyczy budownictwa okrętowego lub 

przemysłów komplementarnych, z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, występuje 

minister właściwy do spraw gospodarki na wniosek ministra właściwego do spraw 

gospodarki morskiej.> 

2. Zniesienie strefy nie może nastąpić w okresie, w którym pozostaje w mocy choćby jedno 

zezwolenie wydane na podstawie art. 16 ust. 1. 

3. Zakazu, o którym mowa w ust. 2, nie stosuje się, gdy obszar, na którym przedsiębiorca 

prowadzi działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia, zostanie włączony do 

obszaru innej strefy z zachowaniem prawa przedsiębiorcy do zwolnień podatkowych na 

dotychczasowych warunkach. 

4. Zmniejszenie obszaru strefy nie może dotyczyć nieruchomości, na których prowadzona jest 

działalność na podstawie zezwolenia wydanego zgodnie z art. 16 ust. 1, chyba że 

przedsiębiorca prowadzący tam działalność na podstawie zezwolenia wyrazi na to zgodę. 

5. (uchylony) 
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USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 

przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 930, z późn. zm.) 

 

Art. 6. 

1. 
(14)

 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 lf, w tym również, gdy 

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

jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką". 

1a. 
(15)

 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. 
(16)

 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. 
(17)

 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. 
(18)

 Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również 

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

1e. 
(19)

 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. 

[1f. 
(20)

 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 



- 35 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

albo opodatkowanie na zasadach ogólnych, albo opodatkowanie na zasadach określonych 

w ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (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.] 

<1f. 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, opodatkowanie na zasadach ogólnych albo opodatkowanie na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (Dz. U. z 

2014 r. poz. 511 oraz z 2015 r. poz. 211) albo w ustawie z dnia 6 lipca 2016 r. o 

aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych (Dz. U. poz. …), 

zmniejszenia lub zwiększenia przychodów dokonuje się w ostatnim okresie 

rozliczeniowym przed zmianą formy opodatkowania.> 

2. 
(21)

 (skreślony). 

3. 
(22)

 (skreślony). 

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

działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli: 

1)   
(23)

 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. 
(24)

 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych opłacają również podatnicy, którzy w roku 

poprzedzającym rok podatkowy prowadzili działalność samodzielnie lub w formie spółki, 

https://sip.lex.pl/#/dokument/16794311#art(14)ust(1(m))
https://sip.lex.pl/#/dokument/17306017
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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. 
(25)

 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. 

Art. 15. 

1. 
(81)

 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. 
(82)

 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.] 

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

sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym oraz podatnicy będący przedsiębiorcami 

okrętowymi w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu 

okrętowego i przemysłów komplementarnych prowadzący działalność 

opodatkowaną odpowiednio podatkiem tonażowym albo zryczałtowanym podatkiem 

od wartości sprzedanej produkcji oraz inną działalność opodatkowaną ryczałtem od 

przychodów ewidencjonowanych są obowiązani w ewidencji wyodrębnić przychody 

podlegające opodatkowaniu odpowiednio podatkiem tonażowym albo 

zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji i ryczałtem od 

przychodów ewidencjonowanych.> 

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

opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. 
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3. 
(83)

 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. 
(84)

 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. 
(85)

 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 

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. Podatnik może złożyć zawiadomienie na 

podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. 

5. 
(86)

 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. 
(87)

 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. 
(88)

 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. 
(89)

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

prowadzić odrębnie za każdy rok podatkowy ewidencję sprzedaży produktów roślinnych i 
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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. 
(90)

 Ewidencję sprzedaży, o której mowa w ust. 8, należy posiadać w miejscu sprzedaży 

przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych. 

 

 

 

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, 

846 i 960) 

Art. 83. 

1. Stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do: 

[1)   dostaw armatorom morskim: 

a)  pełnomorskich liniowców pasażerskich, pełnomorskich statków wycieczkowych i tym 

podobnych jednostek pływających do przewozu osób; pełnomorskich promów wszelkiego 

typu (PKWiU ex 30.11.21.0), 

b)  pełnomorskich tankowców do przewozu ropy naftowej, produktów przerobu ropy naftowej, 

chemikaliów oraz gazów skroplonych (PKWiU ex 30.11.22.0), 

c)  pełnomorskich chłodniowców, z wyłączeniem tankowców (PKWiU ex 30.11.23.0), 

d)  pozostałych statków pełnomorskich do przewozu ładunków suchych (stałych), z 

wyłączeniem barek morskich bez napędu (PKWiU ex 30.11.24.0), 

e)  pełnomorskich statków rybackich, pełnomorskich statków przetwórni oraz pełnomorskich 

pozostałych jednostek pływających do przetwarzania lub konserwowania produktów 

rybołówstwa (PKWiU ex 30.11.31.0), 

f)  pchaczy pełnomorskich (PKWiU ex 30.11.32.0), 

g)  statków szkolnych i badawczych rybołówstwa morskiego oraz statków ratowniczych 

morskich (PKWiU ex 30.11.33.0); 

2)   importu środków transportu morskiego, rybołówstwa morskiego i statków ratowniczych 

morskich (CN 8901 10 10, 8901 20 10, 8901 30 10, 8901 90 10, 8902 00 10, ex 8905 90 

10) przez armatorów morskich; 

3)   dostaw części do środków transportu morskiego, rybołówstwa morskiego i statków 

ratowniczych morskich, o których mowa w pkt 1, i wyposażenia tych środków, z 

wyłączeniem wyposażenia służącego celom rozrywki i sportu; 
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4)   importu części do środków transportu morskiego, rybołówstwa morskiego i statków 

ratowniczych morskich, o których mowa w pkt 1, i wyposażenia do tych środków, z 

wyłączeniem wyposażenia służącego celom rozrywki i sportu;] 

<1) dostaw: 

a) jednostek pływających używanych do żeglugi na pełnym morzu i przewożących 

odpłatnie pasażerów lub używanych do celów handlowych, przemysłowych lub do 

połowów, w tym w szczególności: 

– pełnomorskich liniowców pasażerskich, pełnomorskich statków wycieczkowych i tym 

podobnych jednostek pływających do przewozu osób; pełnomorskich promów 

wszelkiego typu (PKWiU ex 30.11.21.0), 

– pełnomorskich tankowców do przewozu ropy naftowej, produktów przerobu ropy 

naftowej, chemikaliów oraz gazów skroplonych (PKWiU ex 30.11.22.0), 

– pełnomorskich chłodniowców, z wyłączeniem tankowców (PKWiU ex 30.11.23.0), 

– pozostałych statków pełnomorskich do przewozu ładunków suchych (stałych), z 

wyłączeniem barek morskich bez napędu (PKWiU ex 30.11.24.0), 

– pełnomorskich statków rybackich, pełnomorskich statków przetwórni oraz 

pełnomorskich pozostałych jednostek pływających do przetwarzania lub 

konserwowania produktów rybołówstwa (PKWiU ex 30.11.31.0), 

– pchaczy pełnomorskich i holowników pełnomorskich (PKWiU ex 30.11.32.0), 

– pełnomorskich lodołamaczy (PKWiU ex 30.11.33.0), 

b) używanych na morzu statków ratowniczych morskich i łodzi ratunkowych (PKWiU 

ex 30.11.33.0), 

c) jednostek pływających używanych do rybołówstwa przybrzeżnego (PKWiU 

ex 30.11.31.0); 

2) importu: 

a) jednostek pływających używanych do żeglugi na pełnym morzu i przewożących 

odpłatnie pasażerów lub używanych do celów handlowych, przemysłowych lub do 

połowów, w tym w szczególności: 

– pełnomorskich liniowców pasażerskich, pełnomorskich łodzi wycieczkowych oraz 

podobnych jednostek pływających, zaprojektowanych głównie do przewozu osób; 

pełnomorskich promów wszelkiego rodzaju (CN 8901 10 10), 

– pełnomorskich tankowców (CN 8901 20 10), 



- 40 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

– pełnomorskich chłodniowców, innych niż objęte podpozycją 8901 20 (CN 8901 30 

10), 

– pozostałych jednostek pływających pełnomorskich do przewozu towarów oraz 

pozostałych jednostek pływających pełnomorskich do przewozu zarówno osób, jak i 

towarów, z wyłączeniem barek morskich bez napędu (CN ex 8901 90 10), 

– pełnomorskich statków rybackich, pełnomorskich statków przetwórni oraz 

pełnomorskich pozostałych jednostek pływających do przetwarzania lub 

konserwowania produktów rybołówstwa (CN 8902 00 10), 

– pchaczy pełnomorskich (CN 8904 00 91) i holowników pełnomorskich (CN ex 8904 

00 10), 

– pełnomorskich lodołamaczy (CN ex 8906 90 10), 

b) używanych na morzu statków ratowniczych morskich (CN ex 8905 90 10) i łodzi 

ratunkowych (CN ex 8906 90 10), 

c) jednostek pływających używanych do rybołówstwa przybrzeżnego 

(CN ex 8902 00 90); 

3) dostaw części do jednostek pływających, o których mowa w pkt 1, i wyposażenia tych 

jednostek, jeżeli są w nie wbudowywane lub służą ich eksploatacji; 

4) importu części do jednostek pływających, o których mowa w pkt 1, i wyposażenia 

tych jednostek, jeżeli są w nie wbudowywane lub służą ich eksploatacji;> 

5)   importu środków transportu lotniczego oraz części zamiennych do nich i wyposażenia 

pokładowego przez przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w 

transporcie międzynarodowym; 

6)   dostaw środków transportu lotniczego oraz części zamiennych do nich i wyposażenia 

pokładowego dla przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w 

transporcie międzynarodowym; 

7)   usług w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, świadczonych na rzecz 

przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie 

międzynarodowym; 

8)   usług związanych z obsługą startu, lądowania, parkowania, obsługą pasażerów i 

ładunków oraz innych o podobnym charakterze usług świadczonych na rzecz 

przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie 

międzynarodowym; 
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9)   usług świadczonych na obszarze portów morskich polegających na obsłudze środków 

transportu morskiego lub służących bezpośrednim potrzebom ich ładunków; 

9a)  usług świadczonych na obszarze portów morskich, związanych z transportem 

międzynarodowym, polegających na obsłudze środków transportu lądowego oraz żeglugi 

śródlądowej lub służących bezpośrednim potrzebom ich ładunków; 

10)  dostaw towarów służących bezpośrednio zaopatrzeniu statków: 

a)  używanych do żeglugi na pełnym morzu oraz przewożących pasażerów za opłatą lub 

używanych dla celów gospodarczych, przemysłowych lub do połowów, 

b)  używanych do ratownictwa lub do udzielania pomocy na morzu, lub do połowów 

przybrzeżnych, z wyłączeniem dostaw prowiantu na pokład statków do połowów 

przybrzeżnych, 

c)  marynarki wojennej, wypływających z kraju do zagranicznych portów i przystani; 

11)  usług ratownictwa morskiego, nadzoru nad bezpieczeństwem żeglugi morskiej i 

śródlądowej oraz usług związanych z ochroną środowiska morskiego i utrzymaniem 

akwenów portowych i torów podejściowych; 

[12)  usług najmu, dzierżawy, leasingu lub czarteru środków transportu morskiego, 

rybołówstwa morskiego i statków ratowniczych morskich, o których mowa w pkt 1, oraz 

najmu, dzierżawy, leasingu lub czarteru wyposażenia tych środków;] 

<12) usług najmu, dzierżawy, leasingu lub czarteru jednostek pływających, o których 

mowa w pkt 1, oraz najmu, dzierżawy, leasingu lub czarteru wyposażenia tych 

jednostek;> 

13)  usług najmu, dzierżawy, leasingu lub czarteru środków transportu lotniczego oraz najmu, 

dzierżawy, leasingu lub czarteru wyposażenia tych środków wykorzystywanych przez 

przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie 

międzynarodowym; 

14)  usług związanych z obsługą statków wymienionych w klasie PKWiU ex 30.11 

należących do armatorów morskich, z wyjątkiem usług świadczonych na cele osobiste 

załogi; 

15)  usług polegających na remoncie, przebudowie lub konserwacji statków wymienionych w 

klasie PKWiU ex 30.11 oraz ich części składowych; 

16)  usług polegających na remoncie, przebudowie lub konserwacji środków transportu 

lotniczego oraz ich wyposażenia i sprzętu zainstalowanego na nich, używanych przez 
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przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie 

międzynarodowym; 

[17)  pozostałych usług świadczonych na rzecz armatorów morskich lub innych podmiotów 

wykonujących przewozy środkami transportu morskiego służących bezpośrednim 

potrzebom środków transportu morskiego, rybołówstwa morskiego i statków ratowniczych 

morskich, o których mowa w pkt 1, lub ich ładunków;] 

<17) pozostałych usług świadczonych na rzecz armatorów morskich lub innych 

podmiotów wykonujących przewozy środkami transportu morskiego służących 

bezpośrednim potrzebom jednostek pływających, o których mowa w pkt 1, lub ich 

ładunków;> 

18)  dostaw towarów służących zaopatrzeniu środków transportu lotniczego używanych przez 

przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie 

międzynarodowym; 

19)  usług polegających na wykonywaniu czynności bezpośrednio związanych z organizacją 

eksportu towarów, a w szczególności wystawianiu dokumentów spedytorskich, 

konosamentów i załatwianiu formalności celnych; 

20)  usług związanych bezpośrednio z importem towarów, w przypadku gdy wartość tych 

usług została włączona do podstawy opodatkowania, zgodnie z art. 30b ust. 4, z 

wyjątkiem usług: 

a)  w zakresie ubezpieczenia towarów, 

b)  dotyczących importu towarów zwolnionych od podatku; 

21)  usług związanych bezpośrednio z eksportem towarów: 

a)  dotyczących towarów eksportowanych polegających na ich pakowaniu, przewozie do 

miejsc formowania przesyłek zbiorowych, składowaniu, przeładunku, ważeniu, 

kontrolowaniu i nadzorowaniu bezpieczeństwa przewozu, 

b)  świadczonych na podstawie umowy maklerskiej, agencyjnej, zlecenia i pośrednictwa, 

dotyczących towarów eksportowanych; 

22)  dostaw towarów do wolnych obszarów celnych: 

a)  ustanowionych na terenie lotniczego, morskiego lub rzecznego przejścia granicznego, 

przeznaczonych do odprzedaży podróżnym, 

b)  przeznaczonych do wywozu dla odbiorcy poza terytorium Unii Europejskiej i objętych 

procedurą wywozu w rozumieniu przepisów celnych, w tym także w celu ich 

kompletacji, pakowania lub formowania przesyłek zbiorowych; 
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23)  usług transportu międzynarodowego; 

24)  usług polegających na naprawie, uszlachetnianiu, przerobie lub przetwarzaniu towarów; 

25)  dostaw towarów nabywanych przez podmioty mające siedzibę lub miejsce zamieszkania 

albo pobytu na terytorium państwa trzeciego, niebędące podatnikami w rozumieniu art. 

15, jeżeli towary te są przeznaczone do przerobu, uszlachetnienia lub przetworzenia na 

terytorium kraju, a następnie do wywozu z terytorium Unii Europejskiej, w przypadku 

gdy podatnik: 

a)  przekaże nabyty przez podmiot towar podatnikowi, który dokonuje przerobu, 

uszlachetnienia lub przetworzenia tego towaru, 

b)  posiada dowód, że należność za towar została zapłacona i przekazana na rachunek 

bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek 

podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem; 

26)  dostaw sprzętu komputerowego: 

a)  dla placówek oświatowych, 

b)  dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego 

nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym 

- przy zachowaniu warunków, o których mowa w ust. 13-15. 

1a. Przez przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie 

międzynarodowym, o których mowa w ust. 1 pkt 5-8, 13, 16 i 18, rozumie się 

przewoźników lotniczych posiadających siedzibę działalności gospodarczej na terytorium 

kraju, u których udział: 

1)   przychodów z działalności w transporcie międzynarodowym w przewozach ogółem, 

2)   zrealizowanej liczby lotów w transporcie międzynarodowym w przewozach ogółem, 

3)   liczby pasażerów lub ilości przewożonych towarów, lub ilości przewożonych 

przesyłek w transporcie międzynarodowym w przewozach ogółem 

- wynosił w każdej z tych trzech kategorii w poprzednim roku podatkowym co najmniej 

60%. 

1b. W przypadku przewoźników lotniczych rozpoczynających w trakcie danego roku 

podatkowego działalność polegającą na międzynarodowych przewozach lotniczych 

określenie udziału w każdej z trzech kategorii, o których mowa w ust. 1a, jest 

dokonywane na podstawie danych prognozowanych na dany rok podatkowy. 

1c. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego ogłasza do dnia 31 marca danego roku podatkowego, 

w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego, listę 
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przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie 

międzynarodowym, o których mowa w ust. 1a, na okres od dnia 1 kwietnia danego roku 

podatkowego do dnia 31 marca następnego roku podatkowego, na podstawie danych 

uzyskanych od przewoźników lotniczych. 

1d. Przewoźnicy lotniczy przekazują Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego dane 

potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa w ust. 1a, najpóźniej do dnia 20 

lutego danego roku podatkowego. 

1e. Na wniosek przewoźnika rozpoczynającego działalność w trakcie danego roku 

podatkowego, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego uwzględnia tego przewoźnika na 

liście przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie 

międzynarodowym, jeżeli spełnia kryteria, o których mowa w ust. 1a, na podstawie 

prognozowanych danych uzyskanych od tego przewoźnika. Wpis na listę jest 

dokonywany na okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu ogłoszenia 

obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego do dnia 31 marca 

następnego roku podatkowego. 

1f. Przez przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie 

międzynarodowym, o których mowa w ust. 1 pkt 5-8, 13, 16 i 18, rozumie się również 

przewoźników lotniczych nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na 

terytorium kraju: 

1)   uprawnionych do wykonywania przewozów w transporcie międzynarodowym na 

podstawie odpowiedniego aktu właściwego organu państwa siedziby tego 

przewoźnika, w szczególności koncesji lub certyfikatu przewoźnika lotniczego, lub 

2)   wpisanych na listę przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w 

transporcie międzynarodowym ogłoszoną przez właściwy organ państwa siedziby 

danego przewoźnika. 

2. Opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% podlegają czynności, o których mowa w 

ust. 1 pkt 7-18 i 20-22, w przypadku prowadzenia przez podatnika dokumentacji, z której 

jednoznacznie wynika, że czynności te zostały wykonane przy zachowaniu warunków 

określonych w tym przepisie. 

2a. Do usług służących bezpośrednim potrzebom ładunków, o których mowa w ust. 1 pkt 9, 

9a i 17, zalicza się załadunek, wyładunek, przeładunek oraz inne usługi wykonywane na 

tych ładunkach niezbędne do wykonania usługi transportu tych ładunków, z wyjątkiem 

usług składowania tych ładunków, z tym że usługi składowania ładunków, które stanowią 
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część załadunku, wyładunku lub przeładunku, w części wykonywanej w okresie 

nieprzekraczającym: 

1)   20 dni dla ładunków przewożonych w kontenerach, 

2)   60 dni dla pozostałych ładunków 

- zalicza się do usług służących bezpośrednim potrzebom ładunków. 

3. Przez usługi transportu międzynarodowego, o których mowa w ust. 1 pkt 23, rozumie 

się: 

1)   przewóz lub inny sposób przemieszczania towarów: 

a)  z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium kraju do miejsca przyjazdu 

(przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej, 

b)  z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca 

przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium kraju, 

c)  z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca 

przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej, jeżeli trasa 

przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju (tranzyt), 

d)  z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium państwa członkowskiego innym niż 

terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii 

Europejskiej lub z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej 

do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium państwa członkowskiego inne 

niż terytorium kraju, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium 

kraju; 

2)   przewóz lub inny sposób przemieszczania osób środkami transportu morskiego, 

lotniczego i kolejowego: 

a)  z miejsca wyjazdu na terytorium kraju do miejsca przyjazdu poza terytorium kraju, 

b)  z miejsca wyjazdu poza terytorium kraju do miejsca przyjazdu na terytorium kraju, 

c)  z miejsca wyjazdu poza terytorium kraju do miejsca przyjazdu poza terytorium 

kraju, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju (tranzyt); 

3)   usługi pośrednictwa i spedycji międzynarodowej, związane z usługami, o których 

mowa w pkt 1 i 2. 

4. Nie jest usługą, o której mowa w ust. 3, przewóz osób lub towarów w przypadku, gdy 

miejsce wyjazdu (nadania) i miejsce przyjazdu (przeznaczenia) tych osób lub towarów 

znajduje się na terytorium kraju, a przewóz poza terytorium kraju ma wyłącznie charakter 

tranzytu. 
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5. Dokumentami stanowiącymi dowód świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 pkt 23, są 

w przypadku transportu: 

1)   towarów przez przewoźnika lub spedytora - list przewozowy lub dokument 

spedytorski (kolejowy, lotniczy, samochodowy, konosament morski, konosament 

żeglugi śródlądowej), stosowany wyłącznie w komunikacji międzynarodowej, lub 

inny dokument, z którego jednoznacznie wynika, że w wyniku przewozu z miejsca 

nadania do miejsca przeznaczenia nastąpiło przekroczenie granicy z państwem 

trzecim, oraz faktura wystawiona przez przewoźnika (spedytora), z zastrzeżeniem pkt 

2; 

2)   towarów importowanych - oprócz dokumentów, o których mowa w pkt 1, dokument 

potwierdzony przez urząd celny, z którego jednoznacznie wynika fakt wliczenia 

wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów; 

3)   towarów przez eksportera - dowód wywozu towarów; 

4)   osób - międzynarodowy bilet lotniczy, promowy, okrętowy lub kolejowy, wystawiony 

przez przewoźnika na określoną trasę przewozu dla konkretnego pasażera. 

6. Dokument, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, powinien zawierać co najmniej: 

1)   imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby lub miejsca zamieszkania eksportera 

towarów; 

2)   określenie towarów i ich ilości; 

3)   potwierdzenie wywozu przez urząd celny. 

7. Przez usługi, o których mowa w ust. 1 pkt 24, rozumie się usługi: 

1)   świadczone bezpośrednio przez podatnika, który sprowadził z terytorium państwa 

trzeciego na terytorium kraju towary objęte procedurą uszlachetniania czynnego w 

celu ich naprawy, uszlachetnienia, przerobu lub przetworzenia, jeżeli towary te 

zostaną wywiezione z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej zgodnie z 

warunkami określonymi w przepisach celnych; 

2)   polegające na pośredniczeniu między podmiotem mającym siedzibę lub miejsce 

zamieszkania albo pobytu na terytorium państwa trzeciego niebędącym podatnikiem, 

w rozumieniu art. 15, a podatnikiem, o którym mowa w pkt 1, gdy pośrednik 

otrzymuje prowizję lub inne wynagrodzenie od którejkolwiek ze stron zawartego 

kontraktu dotyczącego usług określonych w pkt 1, pod warunkiem posiadania kopii 

dokumentów potwierdzających powrotny wywóz towarów z terytorium kraju poza 

terytorium Unii Europejskiej; 
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3)   świadczone przez innych podatników na zlecenie podatnika, o którym mowa w pkt 1, 

polegające wyłącznie na naprawie, uszlachetnieniu, przerobie lub przetworzeniu 

towarów sprowadzonych w tym celu przez podatnika określonego w pkt 1, pod 

warunkiem: 

a)  uzyskania oświadczenia od zleceniodawcy, że towar, który powstał w wyniku 

wykonania tej usługi, zostanie wywieziony z terytorium kraju poza terytorium Unii 

Europejskiej, 

b)  posiadania szczegółowego rozliczenia tych usług zgodnie z treścią dokumentów 

celnych, których kopie powinny być w posiadaniu tych podatników, 

potwierdzających powrotny wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium 

Unii Europejskiej; 

4)   polegające na naprawie, uszlachetnieniu, przerobie lub przetworzeniu towarów 

sprowadzonych z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju, które zostały 

objęte procedurą uszlachetniania czynnego w rozumieniu przepisów celnych, 

świadczone przez podatników na zlecenie podmiotów mających siedzibę lub miejsce 

zamieszkania albo pobytu na terytorium państwa trzeciego niebędących podatnikami, 

w rozumieniu art. 15, w ramach kontraktów wielostronnych, jeżeli: 

a)  naprawiony, uszlachetniony, przerobiony lub przetworzony przez tych podatników 

towar został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju 

przez podatnika będącego również stroną tego kontraktu, 

b)  podatnik posiada szczegółowe rozliczenie wykonanych usług zgodnie z 

dokumentami celnymi potwierdzającymi wywóz towarów z terytorium kraju poza 

terytorium Unii Europejskiej oraz kopie tych dokumentów celnych. 

8. Przepisy ust. 7 pkt 2-4 stosuje się, jeżeli podatnik spełni określone w nich warunki oraz 

otrzyma całość lub co najmniej 50% zapłaty przed upływem 60 dni, licząc od daty 

wywozu z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej towaru będącego 

przedmiotem świadczonych usług, z tym że spełnienie warunków także po upływie tego 

terminu uprawnia podatnika do dokonania korekty kwoty podatku należnego w złożonej 

deklaracji podatkowej, w której wykazano usługę. 

9. Przez usługi, o których mowa w ust. 1 pkt 24, rozumie się również usługi polegające na 

przerobie, uszlachetnieniu lub przetworzeniu, świadczone na zlecenie podmiotów 

mających siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju, w 

przypadku gdy: 
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1)   wykonywane przez podatnika usługi dotyczą towarów nabytych lub zaimportowanych 

w tym celu na terytorium Unii Europejskiej; 

2)   podatnik posiada dowód, że należność za usługę została zapłacona i przekazana na 

rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na 

rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest 

członkiem; 

3)   podatnik posiada dokument potwierdzający wywóz towaru z terytorium kraju poza 

terytorium Unii Europejskiej, którego usługa dotyczy. 

10. Przepis ust. 9 stosuje się pod warunkiem, że podatnik otrzyma dokument potwierdzający 

wywóz towaru z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej, nie później jednak 

niż 40. dnia, licząc od daty wykonania usługi; otrzymanie dokumentu potwierdzającego 

wywóz towaru z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej w terminie 

późniejszym uprawnia podatnika do dokonania korekty kwoty podatku należnego w 

złożonej deklaracji podatkowej, w której wykazano usługę. 

11. Jeżeli towar, który powstał w wyniku czynności, o których mowa w ust. 9, został zbyty na 

terytorium kraju, podatnicy, którzy dokonali tych czynności, są obowiązani do zapłacenia 

podatku według stawki właściwej dla dostawy tego towaru, przy czym podatek ustala się 

od wartości rynkowej towaru pomniejszonej o kwotę podatku. 

12. Przepis ust. 1 pkt 25 stosuje się pod warunkiem, że podatnik otrzyma zapłatę, nie później 

jednak niż 40. dnia, licząc od dnia wydania towaru; otrzymanie zapłaty w terminie 

późniejszym uprawnia podatnika do dokonania korekty kwoty podatku należnego. 

13. Opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% podlegają towary wymienione w 

załączniku nr 8 do ustawy. 

14. Dokonujący dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26, stosuje stawkę podatku 0%, pod 

warunkiem: 

1)   posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną 

placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami - w przypadku dostawy, o 

której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. a; 

2)   posiadania kopii umowy o nieodpłatnym przekazaniu sprzętu komputerowego 

placówce oświatowej oraz posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez 

organ nadzorujący placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami - w 

przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. b. 
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15. Dostawca obowiązany jest przekazać kopię dokumentów, o których mowa w ust. 14, do 

właściwego urzędu skarbowego. 

16. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze 

rozporządzenia: 

1)   dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt 2, 

2)   dane, które powinny zawierać dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt 3, 

3)   wzór dokumentu, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, 

4)   dokumenty, dane, które powinna zawierać dokumentacja, o której mowa w ust. 2 

- uwzględniając specyfikę wykonywania niektórych czynności, konieczność zapewnienia 

prawidłowej identyfikacji usługi na potrzeby rozliczenia podatku oraz przepisy Unii 

Europejskiej. 

 

 

 

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1710) 

Art. 12. 

 1. Bank Gospodarstwa Krajowego zawiera umowę z bankiem kredytującym, określającą 

zasady współpracy, zgodną z wzorem zatwierdzonym przez ministra właściwego do 

spraw gospodarki, w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. 

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, przewiduje w szczególności obowiązek przekazywania 

przez bank kredytujący informacji i dokumentów niezbędnych do wypełnienia przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego obowiązków sprawozdawczych i kontrolnych wynikających z 

przepisów dotyczących udzielania pomocy publicznej oraz przepisów dotyczących 

wydatkowania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 

 

<Art. 12a. 

Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, warunki udzielania kredytu 

technologicznego oraz premii technologicznej przedsiębiorcom prowadzącym 

działalność gospodarczą w zakresie budownictwa okrętowego, biorąc pod uwagę 

konieczność zapewnienia zgodności udzielanej pomocy z prawem Unii Europejskiej.> 


