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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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

do  ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. 

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy  

o podatku dochodowym od osób prawnych 

 

(druk nr 554) 

 

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 

r. poz. 2032, z późn. zm.) 

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). 

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

się odpowiednio. 

1e.  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 - ustala się koszt uzyskania 

przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9, 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; 

2)   wartości: 

a)  
(
 określonej zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 - 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. 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)    faktycznie poniesionych, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, 

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

składników majątku podatnika - jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są te inne 

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

uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie lub wartości początkowej takiego 

składnika majątku pomniejszonej o sumę dokonanych od tego składnika odpisów 

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

likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem z takiej spółki; 

5)    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, 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. 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)    określonej zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 - jeżeli zbywane udziały (akcje) zostały 

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

zorganizowana część, w tym również w zamian za wkład niepieniężny 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. 

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

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

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

zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej albo na dzień 

zarejestrowania spółek nowo zawiązanych. 

1h. W przypadku umowy najmu lub dzierżawy rzeczy albo praw majątkowych oraz umów o 

podobnym charakterze, jeżeli wynajmujący lub wydzierżawiający przeniósł na rzecz 

osoby trzeciej wierzytelności z tytułu opłat wynikających z takich umów, a umowy te 

między stronami nie wygasają, do kosztów uzyskania przychodów wynajmującego lub 

wydzierżawiającego zalicza się zapłacone osobie trzeciej dyskonto lub wynagrodzenie. 
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1i. Jeżeli podatnik w związku z obejmowaniem udziałów (akcji) w zamian za wkład 

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

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

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

rozumieniu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, w przypadku nieodpłatnego 

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

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

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

początkowa tych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, 

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

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

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

skład przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustala się: 

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

wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego wkład - w przypadku 

składników zaliczonych do środków trwałych lub wartości niematerialnych i 

prawnych; 

2)   w wysokości przyjętej dla celów podatkowych i wynikającej z ksiąg podatkowych 

podmiotu wnoszącego wkład na dzień nabycia - w przypadku pozostałych 

składników. 

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

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

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

dokonane od tych składników odpisy amortyzacyjne. 

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

przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w spółkę kapitałową, koszt uzyskania 

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

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

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

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

zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9. 

1m. W przypadku odpłatnego zbycia udziałów w spółce kapitałowej oraz papierów 

wartościowych, wykupu przez emitenta papierów wartościowych albo odkupienia 
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(umorzenia) tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, a także zwrotu wkładów 

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

uzyskania przychodu są wydatki poniesione przez spadkodawcę w celu objęcia lub 

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

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

kapitałowych. 

1n. W przypadku prowadzenia przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, działalności 

gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczny zakład wartość 

poszczególnych składników majątku wchodzących w skład zagranicznego zakładu ustala 

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

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

Przepis ust. 1l stosuje się odpowiednio. 

1o.  (uchylony). 

1p. Kosztami uzyskania przychodów, z uwzględnieniem ust. 8, 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: 

–  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, 

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

na każde dziecko, o którym mowa w art. 27f ust. 1. 

1q. Przez koszty utworzenia zakładowego żłobka, zakładowego klubu dziecięcego lub 

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

niematerialnych i prawnych lub innych składników majątku ponoszone po uzyskaniu 

wpisu do właściwego rejestru. 

1r. Przez koszty prowadzenia zakładowego żłobka, zakładowego klubu dziecięcego lub 

zakładowego przedszkola, o których mowa w ust. 1p 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, opieki w żłobku, klubie dziecięcym lub 

przedszkolu. 

<1s. W przypadku dokonania wpłaty na poczet nabycia fabrycznie nowego środka 

trwałego, o którym mowa w art. 22k ust. 14, spełniającego warunki określone w art. 

22k ust. 15, którego dostawa zostanie wykonana w następnych okresach 

sprawozdawczych, podatnicy mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów 

dokonaną wpłatę do wysokości kwoty, o której mowa w art. 22k ust. 14.> 

(ust. 2-13 pominięto) 

Art. 22k. 

1. Odpisów amortyzacyjnych można dokonywać od wartości początkowej maszyn i urządzeń 

zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji oraz środków transportu, z wyłączeniem 

samochodów osobowych, w pierwszym podatkowym roku ich używania przy 

zastosowaniu stawek podanych w Wykazie stawek amortyzacyjnych podwyższonych, z 

zastrzeżeniem ust. 2, o współczynnik nie wyższy niż 2,0, a w następnych latach 

podatkowych od ich wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe odpisy 

amortyzacyjne, ustalonej na początek kolejnych lat ich używania. Począwszy od roku 

podatkowego, w którym tak określona roczna kwota amortyzacji miałaby być niższa od 

rocznej kwoty amortyzacji obliczonej przy zastosowaniu metody określonej w art. 22i ust. 

1, podatnicy dokonują dalszych odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 22i. 

2. W przypadku używania środków trwałych, określonych w ust. 1, w zakładzie danego 

podatnika położonym na terenie gminy o szczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem 

strukturalnym albo w gminie zagrożonej recesją i degradacją społeczną, których wykaz na 
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podstawie odrębnych przepisów ustala Rada Ministrów - stawki podane w Wykazie 

stawek amortyzacyjnych można podwyższyć przy zastosowaniu współczynników nie 

wyższych niż 3,0, dokonując obliczenia odpisów amortyzacyjnych zgodnie z zasadą 

określoną w ust. 1. 

3. Jeżeli w trakcie roku podatkowego: 

1)   gmina zostanie wyłączona z wykazu, o którym mowa w ust. 2, lub 

2)   podatnik przestanie mieć siedzibę na terenie gminy, o której mowa w ust. 2 

- podatnik może stosować do końca tego roku podwyższone stawki amortyzacyjne. 

4. (uchylony). 

5. (uchylony). 

6. (uchylony). 

7. Podatnicy, w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności 

gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 11, oraz mali podatnicy, mogą dokonywać 

jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych 

zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku 

podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych 

oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku 

podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów 

amortyzacyjnych. 

8. Podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w ust. 7, nie 

wcześniej niż w miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji 

środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, lub stosować zasady 

określone w art. 22h ust. 4. Od następnego roku podatkowego podatnicy dokonują 

odpisów amortyzacyjnych zgodnie z ust. 1 lub art. 22i; suma odpisów amortyzacyjnych, w 

tym dokonanych w pierwszym roku podatkowym oraz niezaliczonych do kosztów 

uzyskania przychodów zgodnie z art. 22 ust. 1, nie może przekroczyć wartości 

początkowej tych środków trwałych. 

9. Przy określaniu limitu, o którym mowa w ust. 7, nie uwzględnia się odpisów 

amortyzacyjnych od nieprzekraczającej 3500 zł wartości początkowej środków trwałych 

oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 22f ust. 3. 

10. Pomoc, o której mowa w ust. 7, stanowi pomoc de minimis udzielaną w zakresie i na 

zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego 

dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis. 
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11. Przepis ust. 7 nie ma zastosowania do podatnika rozpoczynającego prowadzenie 

działalności gospodarczej, który w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie 

dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, prowadził 

działalność gospodarczą samodzielnie lub jako wspólnik spółki niebędącej osobą prawną 

lub działalność taką prowadził małżonek tej osoby, jeżeli między małżonkami istniała w 

tym czasie wspólność majątkowa. 

12. Przeliczenia na złote kwoty, o której mowa w ust. 7, dokonuje się według średniego kursu 

euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października 

roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wystąpiło zdarzenie, o którym mowa w 

tym przepisie, w zaokrągleniu do 1000 zł. 

13. W przypadku spółki niebędącej osobą prawną kwota limitu odpisów amortyzacyjnych, o 

której mowa w ust. 7, odnosi się do łącznej wartości odpisów przypadających zgodnie z 

art. 8 na wspólników tej spółki. 

<14. Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mogą dokonywać jednorazowo 

odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytych fabrycznie nowych 

środków trwałych zaliczonych do grupy 3–6 i 8 Klasyfikacji w roku podatkowym, w 

którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 

kwoty 100 000 zł. Kwota 100 000 zł obejmuje sumę odpisów amortyzacyjnych i 

wpłaty na poczet nabycia środka trwałego, o której mowa w art. 22 ust. 1s, zaliczonej 

do kosztów uzyskania przychodów. 

15. Przepis ust. 14 stosuje się, pod warunkiem że: 

1) wartość początkowa jednego środka trwałego, o którym mowa w ust. 14, 

nabytego w roku podatkowym, wynosi co najmniej 10 000 zł lub 

2) łączna wartość początkowa co najmniej dwóch środków trwałych, o których 

mowa w ust. 14, nabytych w roku podatkowym, wynosi co najmniej 10 000 zł, a 

wartość początkowa każdego z nich przekracza 3500 zł. 

16. Kwotę jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, o której mowa w ust. 14, pomniejsza 

się o wysokość zaliczonej do kosztów uzyskania przychodów wpłaty na poczet 

nabycia środka trwałego, o której mowa w art. 22 ust. 1s. 

17. W przypadku, o którym mowa w ust. 15 pkt 2, kwotę jednorazowego odpisu 

amortyzacyjnego, o której mowa w ust. 14, pomniejsza się o kwotę odpisów 
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amortyzacyjnych dokonanych przez podatnika od środków trwałych, o których 

mowa w ust. 14. 

18. Do odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, o których mowa w ust. 14, 

stosuje się odpowiednio przepis ust. 8, z tym że suma dokonanych odpisów 

amortyzacyjnych i wpłaty na poczet nabycia środka trwałego, o której mowa w art. 

22 ust. 1s, zaliczonej do kosztów uzyskania przychodów, nie może przekroczyć 

wartości początkowej tych środków trwałych. 

19. W przypadku spółki niebędącej osobą prawną kwota limitu odpisów 

amortyzacyjnych, o której mowa w ust. 14, odnosi się do łącznej wartości odpisów 

przypadających zgodnie z art. 8 na wspólników tej spółki. 

20. Jeżeli w związku z nabyciem środka trwałego podatnik ma prawo do dokonania 

jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, o którym mowa w ust. 7 i 14, to dokonuje 

on odpisu amortyzacyjnego na podstawie ust. 7 albo 14. 

21. Jeżeli podatnik zaliczył do kosztów uzyskania przychodów wpłatę na poczet nabycia 

środka trwałego, o której mowa w art. 22 ust. 1s, a następnie: 

1) przed nabyciem środka trwałego, o którym mowa w ust. 14: 

a) zlikwidował działalność gospodarczą albo 

b) zmienił formę opodatkowania na zryczałtowaną formę opodatkowania określoną 

odpowiednio 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, albo 

2) po nabyciu środka trwałego, o którym mowa w ust. 14: 

a) nie dokonał jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od środka trwałego lub 

b) zbył odpłatnie środek trwały 

– jest obowiązany do zwiększenia przychodów o wpłatę na poczet nabycia środka 

trwałego, o której mowa w art. 22 ust. 1s, odpowiednio na ostatni dzień 

prowadzenia działalności przed jej likwidacją, na ostatni dzień prowadzenia 

działalności przed zmianą formy opodatkowania, na dzień, w którym podatnik 

dokonał pierwszego odpisu na podstawie ust. 1 lub art. 22i, albo na dzień 

odpłatnego zbycia środka trwałego.> 
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Art. 29. 

1. Podatek dochodowy od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby, o 

których mowa w art. 3 ust. 2a, przychodów: 

1)   z działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 6-9 oraz z odsetek innych niż wymienione w 

art. 30a ust. 1, z praw autorskich lub z praw pokrewnych, z praw do projektów 

wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze 

sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu 

produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia 

przemysłowego, handlowego lub naukowego, w tym także środka transportu, oraz za 

informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, 

handlowej lub naukowej (know-how) - pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 

20% przychodu; 

2)   z opłat za usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, 

wykonywanej przez osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą, a 

organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących 

działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 

20% przychodu; 

3)   z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w 

portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z 

wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych - pobiera się w formie ryczałtu w 

wysokości 10% przychodów; 

[4)   uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne 

przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej - pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 

10% przychodów;] 

<4) uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne 

przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej, z wyłączeniem przychodów uzyskanych 

z lotniczego rozkładowego przewozu pasażerskiego, skorzystanie z którego 

wymaga posiadania biletu lotniczego przez pasażera – pobiera się w formie 

ryczałtu w wysokości 10% przychodów;> 

5)   z tytułu świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług 

reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji 
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pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o 

podobnym charakterze - pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu. 

2. Przepisy ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego 

opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki 

podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub 

niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem 

udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym 

od niego certyfikatem rezydencji. 

3. Przepisów ust. 1 nie stosuje się, jeżeli przychody, o których mowa w ust. 1, są uzyskane 

przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, prowadzącego pozarolniczą działalność 

gospodarczą poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny 

zakład, pod warunkiem że podatnik posiada zaświadczenie o istnieniu zagranicznego 

zakładu, wydane przez właściwy organ podatkowy państwa, w którym ma on miejsce 

zamieszkania, albo przez właściwy organ podatkowy państwa, w którym ten zagraniczny 

zakład jest położony. 

4. Jeżeli podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 2a: 

1)   mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita 

Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym 

do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej i 

2)   udokumentowali certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów 

podatkowych 

- uzyskane przychody, o których mowa w ust. 1, podlegające opodatkowaniu na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą, na wniosek wyrażony w zeznaniu 

podatkowym składanym za dany rok podatkowy, opodatkować na zasadach 

określonych w art. 27 ust. 1. W tym przypadku pobrany od tych przychodów 

zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w ust. 1, traktuje się na równi z 

pobraną przez płatnika zaliczką na podatek dochodowy. 

5. Przepis ust. 4 stosuje się, jeżeli istnieje podstawa prawna wynikająca 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. 
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USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 

r. poz. 1888, z późn. zm.) 

 

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 

2016 r. poz. 291 i 615) - 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. 

1ha. W spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych kosztem uzyskania 

przychodów są także: 

1)   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 

utworzonego na tę część wierzytelności odpisu aktualizującego zaliczonego do 

kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z niniejszą ustawą; 

2)   przekazane funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy 

inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny: 

a)  pożytki z sekurytyzowanych wierzytelności, 

b)  kwoty główne z sekurytyzowanych wierzytelności, 

c)  kwoty uzyskane z tytułu realizacji zabezpieczeń sekurytyzowanych wierzytelności 

-   objęte umową o subpartycypację; 

3)   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 kasa wykazała przychód 

na podstawie art. 12 ust. 4f i nie zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów kapitału 

kredytu (pożyczki) na podstawie pkt 2 lit. b lub c. 

1i. W przypadku odpłatnego zbycia rzeczy lub praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo 

odpłatnie, a także innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, w związku 
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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. 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, w wysokości: 

1)   wartości początkowej przedmiotu wkładu, zaktualizowanej zgodnie z odrębnymi 

przepisami, pomniejszonej o dokonaną przed wniesieniem tego wkładu sumę 

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

przedmiotem wkładu niepieniężnego są środki trwałe lub wartości niematerialne i 

prawne; 

2)   wartości: 

a)  
(
 określonej zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 - 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, 
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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)  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 - jeżeli zbywane udziały (akcje) zostały objęte w 

zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego 

zorganizowana część, w tym również w zamian za wkład niepieniężny w postaci 

komercjalizowanej własności intelektualnej; 

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

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

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

przepisami, pomniejszonej o dokonaną przed wniesieniem tego wkładu sumę 

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

wniesienia gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów wartości równej 

wydatkom poniesionym na ich nabycie; 

2)    przyjętej dla celów podatkowych wartości składników przedsiębiorstwa lub jego 

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

określonej na dzień objęcia tych udziałów (akcji) w spółce, nie wyższej jednak niż 
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wartość tych udziałów (akcji) z dnia ich objęcia, określona zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 

7. 

1l. 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. W przypadku odpłatnego zbycia papierów wartościowych na rynku regulowanym w 

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

przychodu są wydatki poniesione na zapewnienie dostępności papierów wartościowych na 

potrzeby dokonania rozrachunku, w tym na nabycie zwróconych papierów wartościowych 

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

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

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

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

1p. (uchylony). 

1q. U przedsiębiorców telekomunikacyjnych kosztem uzyskania przychodów są koszty 

ustalone zgodnie z ust. 1, a także: 

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

telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1489 i 1579); 

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 
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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 te lub prawa nie były zaliczone do środków trwałych lub wartości 

niematerialnych i prawnych spółki. 

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

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

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

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

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

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

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

przeniesieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ich siedziby lub zarządu. 

1za. 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: 
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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. 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 

niematerialnych i prawnych lub innych składników majątku ponoszone po uzyskaniu 

wpisu do właściwego rejestru. 

1zc. 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. 

<1zd. W przypadku dokonania wpłaty na poczet nabycia fabrycznie nowego środka 

trwałego, o którym mowa w art. 16k ust. 14, spełniającego warunki określone w art. 

16k ust. 15, którego dostawa zostanie wykonana w następnych okresach 
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sprawozdawczych, podatnicy mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów 

dokonaną wpłatę do wysokości kwoty, o której mowa w art. 16k ust. 14.> 

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: 

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 
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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, 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 

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

są należne - w terminie wynikającym z odrębnych przepisów; 

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

następnym, w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego 

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

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

ust. 7d. 

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

spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się 

poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów poniesionych w 

okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca lub, w 

przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty. 

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

uzyskania przychodów lub kwota poniesionych kosztów uzyskania przychodów jest 

niższa niż kwota zmniejszenia, podatnik jest obowiązany zwiększyć przychody o kwotę, o 

którą nie zostały zmniejszone koszty uzyskania przychodów. 

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

których ma zastosowanie art. 15b
(64)

, oraz jeżeli korekta dotyczy kosztu uzyskania 

przychodów związanego z zobowiązaniem podatkowym, które uległo przedawnieniu. 

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

zryczałtowaną formę opodatkowania określoną w ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 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. 

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%. 
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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. 16k.
 

1. Odpisów amortyzacyjnych można dokonywać od wartości początkowej maszyn i urządzeń 

zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji oraz środków transportu, z wyłączeniem 

samochodów osobowych, w pierwszym podatkowym roku ich używania przy 

zastosowaniu stawek podanych w Wykazie stawek amortyzacyjnych podwyższonych, z 

zastrzeżeniem ust. 2, o współczynnik nie wyższy niż 2,0, a w następnych latach 

podatkowych od ich wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe odpisy 

amortyzacyjne, ustalonej na początek kolejnych lat ich używania. Począwszy od roku 

podatkowego, w którym tak określona roczna kwota amortyzacji miałaby być niższa od 

rocznej kwoty amortyzacji obliczonej przy zastosowaniu metody określonej w art. 16i ust. 

1, podatnicy dokonują dalszych odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16i. 

2. W przypadku używania środków trwałych, określonych w ust. 1, w zakładzie położonym 

na terenie gminy o szczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem strukturalnym albo w 

gminie zagrożonej recesją i degradacją społeczną, których wykaz na podstawie odrębnych 

przepisów ustala Rada Ministrów, stawki podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych 

można podwyższyć przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 3,0, dokonując 

obliczenia odpisów amortyzacyjnych zgodnie z zasadą określoną w ust. 1. 

3. Jeżeli w trakcie roku podatkowego gmina zostanie wyłączona z wykazu, o którym mowa w 

ust. 2, podatnik może stosować do końca tego roku podwyższone stawki amortyzacyjne. 
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4. (uchylony). 

5. (uchylony). 

6. (uchylony). 

7. Podatnicy w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność, z zastrzeżeniem ust. 11, 

oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od 

wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z 

wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały 

wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, 

do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro 

łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych. 

8. Podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w ust. 7, nie 

wcześniej niż w miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji 

środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, lub stosować zasady 

określone w art. 16h ust. 4. Od następnego roku podatkowego podatnicy dokonują 

odpisów amortyzacyjnych zgodnie z ust. 1 lub art. 16i; suma odpisów amortyzacyjnych, w 

tym dokonanych w pierwszym roku podatkowym oraz niezaliczonych do kosztów 

uzyskania przychodów zgodnie z art. 16 ust. 1, nie może przekroczyć wartości 

początkowej tych środków trwałych. 

9. Przy określaniu limitu, o którym mowa w ust. 7, nie uwzględnia się odpisów 

amortyzacyjnych od nieprzekraczającej 3500 zł wartości początkowej środków trwałych 

oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16f ust. 3. 

10. Pomoc, o której mowa w ust. 7, stanowi pomoc de minimis udzielaną w zakresie i na 

zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego 

dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis. 

11. Przepisy ust. 7 nie mają zastosowania do podatników rozpoczynających działalność, 

którzy zostali utworzeni: 

1)   w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników albo 

2)   w wyniku przekształcenia spółki niebędącej osobą prawną, albo 

3)   przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału nowo utworzonego podmiotu 

uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo albo składniki majątku tego 

przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 

co najmniej 10 000 euro; wartość tych składników oblicza się stosując odpowiednio 

art. 14. 
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12. Przeliczenia na złote kwot, o których mowa w ust. 7 i ust. 11 pkt 3, dokonuje się według 

średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień 

roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wystąpiły 

zdarzenia, o których mowa w tych przepisach, w zaokrągleniu do 1000 zł. 

13. W przypadku spółki niebędącej osobą prawną kwota limitu odpisów amortyzacyjnych, o 

której mowa w ust. 7, odnosi się do łącznej wartości odpisów przypadających zgodnie z 

art. 5 na wspólników tej spółki. 

<14. Podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości 

początkowej nabytych fabrycznie nowych środków trwałych zaliczonych do grupy 3–

6 i 8 Klasyfikacji w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do 

ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do 

wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 000 zł. Kwota 100 000 

zł obejmuje sumę odpisów amortyzacyjnych i wpłaty na poczet nabycia środka 

trwałego, o której mowa w art. 15 ust. 1zd, zaliczonej do kosztów uzyskania 

przychodów. 

15. Przepis ust. 14 stosuje się, pod warunkiem że: 

1) wartość początkowa jednego środka trwałego, o którym mowa w ust. 14, 

nabytego w roku podatkowym, wynosi co najmniej 10 000 zł lub 

2) łączna wartość początkowa co najmniej dwóch środków trwałych, o których 

mowa w ust. 14, nabytych w roku podatkowym, wynosi co najmniej 10 000 zł, a 

wartość początkowa każdego z nich przekracza 3500 zł. 

16. Kwotę jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, o której mowa w ust. 14, pomniejsza 

się o wysokość zaliczonej do kosztów uzyskania przychodów wpłaty na poczet 

nabycia środka trwałego, o której mowa w art. 15 ust. 1zd. 

17. W przypadku, o którym mowa w ust. 15 pkt 2, wysokość jednorazowego odpisu 

amortyzacyjnego, o której mowa w ust. 14, pomniejsza się o kwotę odpisów 

amortyzacyjnych dokonanych przez podatnika od środków trwałych, o których 

mowa w ust. 14. 

18. Do odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, o których mowa w ust. 14, 

stosuje się odpowiednio przepis ust. 8, z tym że suma dokonanych odpisów 

amortyzacyjnych i wpłaty na poczet nabycia środka trwałego, o której mowa w art. 

15 ust. 1zd, zaliczonej do kosztów uzyskania przychodów, nie może przekroczyć 

wartości początkowej tych środków trwałych. 
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19. W przypadku spółki niebędącej osobą prawną kwota limitu odpisów 

amortyzacyjnych, o której mowa w ust. 14, odnosi się do łącznej wartości odpisów 

przypadających zgodnie z art. 5 na wspólników tej spółki. 

20. Jeżeli w związku z nabyciem środka trwałego podatnik ma prawo do dokonania 

jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, o którym mowa w ust. 7 i 14, to dokonuje 

on odpisu amortyzacyjnego na podstawie ust. 7 albo 14. 

21. Jeżeli podatnik zaliczył do kosztów uzyskania przychodów wpłatę na poczet nabycia 

środka trwałego, o której mowa w art. 15 ust. 1zd, a następnie: 

1) przed nabyciem środka trwałego, o którym mowa w ust. 14: 

a) zlikwidował działalność gospodarczą albo 

b) zmienił formę opodatkowania na zryczałtowaną formę opodatkowania określoną 

odpowiednio 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, albo 

2) po nabyciu środka trwałego, o którym mowa w ust. 14: 

a) nie dokonał jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od środka trwałego lub 

b) zbył odpłatnie środek trwały 

– jest obowiązany do zwiększenia przychodów o wpłatę na poczet nabycia środka 

trwałego, o której mowa w art. 15 ust. 1zd, odpowiednio na ostatni dzień 

prowadzenia działalności przed jej likwidacją, na ostatni dzień prowadzenia 

działalności przed zmianą formy opodatkowania, na dzień, w którym podatnik 

dokonał pierwszego odpisu na podstawie ust. 1 lub art. 16i, albo na dzień 

odpłatnego zbycia środka trwałego.> 

 

Art. 21. 

1. Podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez 

podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, przychodów: 

1)   z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów 

wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze 

sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu 

produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia 

przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub 
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naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie 

przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how), 

2)   z opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub 

sportowej, wykonywanej przez osoby prawne mające siedzibę za granicą, 

organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących 

działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

2a)  z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług 

reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji 

pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o 

podobnym charakterze 

- ustala się w wysokości 20% przychodów; 

3)   z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w 

portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z 

wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych, 

[4)   uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne 

przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej] 

<4) uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne 

przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej, z wyłączeniem przychodów uzyskanych 

z lotniczego rozkładowego przewozu pasażerskiego, skorzystanie z którego 

wymaga posiadania biletu lotniczego przez pasażera> 

- ustala się w wysokości 10% tych przychodów. 

2. Przepisy ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu 

opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. 

3. Zwalnia się od podatku dochodowego przychody, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli 

spełnione są łącznie następujące warunki: 

1)   wypłacającym należności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest: 

a)  spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego mająca siedzibę lub zarząd na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo 

b)  położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład spółki 

podlegającej w państwie członkowskim Unii Europejskiej opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, 

jeżeli wypłacane przez ten zagraniczny zakład należności, o których mowa w ust. 1 
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pkt 1, podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów przy określaniu 

dochodów podlegających opodatkowaniu w Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)   uzyskującym przychody, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest spółka podlegająca w 

innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w 

innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu 

na miejsce ich osiągania; 

3)   spółka: 

a)  o której mowa w pkt 1, posiada bezpośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) w 

kapitale spółki, o której mowa w pkt 2, lub 

b)  o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) w 

kapitale spółki, o której mowa w pkt 1; 

c)  (uchylona); 

4)   rzeczywistym właścicielem należności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest: 

a)  spółka, o której mowa w pkt 2, albo 

b)  zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt 2, jeżeli dochód osiągnięty w 

następstwie uzyskania tych należności podlega opodatkowaniu w tym państwie 

członkowskim Unii Europejskiej, w którym ten zagraniczny zakład jest położony. 

3a. Warunek posiadania udziałów (akcji), o którym mowa w ust. 3 pkt 3, uważa się także za 

spełniony, jeżeli zarówno w kapitale spółki, o której mowa w ust. 3 pkt 1, jak i w kapitale 

spółki, o której mowa w ust. 3 pkt 2, inna spółka podlegająca w państwie członkowskim 

Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, 

bez względu na miejsce ich osiągania, posiada bezpośrednio - nie mniej niż 25% udziałów 

(akcji). Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio. 

3b. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 3, stosuje się, jeżeli posiadanie udziałów (akcji), o 

którym mowa w ust. 3 pkt 3 oraz ust. 3a, wynika z tytułu własności. 

3c. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 3, stosuje się, jeżeli spółka, o której mowa w ust. 3 pkt 

2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich 

dochodów, bez względu na źródło ich osiągania. 

4. Przepis ust. 3 ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółki, o których mowa w ust. 3 pkt 3, 

posiadają udziały (akcje) w wysokości, o której mowa w ust. 3 pkt 3, nieprzerwanie przez 

okres dwóch lat. 
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5. Przepisy ust. 3 i 4 mają również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat 

nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 3 pkt 3, 

upływa po dniu uzyskania przez spółkę, o której mowa w ust. 3 pkt 2, przychodów, o 

których mowa w ust. 1 pkt 1. W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów 

(akcji), o których mowa w ust. 3 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat, spółka, o 

której mowa w ust. 3 pkt 2, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za 

zwłokę, od przychodów określonych w ust. 1 pkt 1 w wysokości 20% przychodów, z 

uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną 

jest Rzeczpospolita Polska. Odsetki nalicza się od następnego dnia po upływie terminu, o 

którym mowa w art. 26 ust. 3. 

6. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 3, nie ma zastosowania do przychodów, które zgodnie z 

odrębnymi przepisami zostaną uznane za: 

1)   przychody z podziału zysków lub spłaty kapitału spółki wypłacającej należności, o 

których mowa w ust. 1 pkt 1; 

2)   przychody z tytułu wierzytelności dającej prawo do udziału w zyskach dłużnika; 

3)   przychody z tytułu wierzytelności uprawniającej wierzyciela do zamiany jego prawa 

do odsetek na prawo do udziału w zyskach dłużnika; 

4)   przychody z tytułu wierzytelności, która nie powoduje obowiązku spłaty kwoty 

głównej tej wierzytelności lub gdy spłata jest należna po upływie co najmniej 50 lat 

od powstania wierzytelności. 

7. Jeżeli w wyniku szczególnych powiązań, o których mowa w art. 11 ust. 1, między 

podmiotem wypłacającym i uzyskującym należności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 

zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby 

między sobą niezależne podmioty, w wyniku czego kwota wypłaconych należności jest 

wyższa od tej, jakiej należałoby oczekiwać, gdyby powiązania te nie istniały, zwolnienie, 

o którym mowa w ust. 3, stosuje się tylko do kwoty należności określonej bez 

uwzględniania warunków wynikających z tych powiązań. Przepisy art. 11 ust. 2 i 3 

stosuje się odpowiednio. 

8. Przepisy ust. 3-7 stosuje się odpowiednio do podmiotów wymienionych w załączniku nr 5 

do ustawy. 

9. Zwolnienia, o którym mowa w ust. 3, nie stosuje się jeżeli wypłacającym należności jest 

spółka, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1. 


