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USTAWA
z dnia 6 listopada 2008 r.
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym
od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw1)
Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 14, poz. 176, z póên. zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 6:
a) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Zasady i sposób opodatkowania, o których
mowa w ust. 2 i 3, majà zastosowanie równie˝ do:
1) ma∏˝onków, którzy majà miejsce zamieszkania dla celów podatkowych
w innym ni˝ Rzeczpospolita Polska paƒstwie cz∏onkowskim Unii Europejskiej
lub w innym paƒstwie nale˝àcym do
Europejskiego Obszaru Gospodarczego
albo w Konfederacji Szwajcarskiej,
———————
1)

2)

Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia
29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa, ustaw´
z dnia 20 listopada 1998 r. o zrycza∏towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiàganych przez
osoby fizyczne, ustaw´ z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie, ustaw´
z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tona˝owym oraz ustaw´ z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60,
poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117,
poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8,
poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784,
Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106,
poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370
i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25,
poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804,
Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384,
Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058,
z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595,
Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122,
poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166,
poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223,
poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 29, poz. 257,
Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109,
poz. 1163, Nr 116, poz. 1203, 1205 i 1207, Nr 120,
poz. 1252, Nr 123, poz. 1291, Nr 162, poz. 1691, Nr 210,
poz. 2135, Nr 263, poz. 2619 i Nr 281, poz. 2779 i 2781,
z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 30, poz. 262, Nr 85, poz. 725,
Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 102, poz. 852, Nr 143,
poz. 1199 i 1202, Nr 155, poz. 1298, Nr 164, poz. 1365
i 1366, Nr 169, poz. 1418 i 1420, Nr 177, poz. 1468, Nr 179,
poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r.
Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 107, poz. 723,
Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119, Nr 183, poz. 1353
i 1354, Nr 217, poz. 1588, Nr 226, poz. 1657 i Nr 249,
poz. 1824, z 2007 r. Nr 35, poz. 219, Nr 99, poz. 658,
Nr 115, poz. 791 i 793, Nr 176, poz. 1243, Nr 181,
poz. 1288, Nr 191, poz. 1361 i 1367, Nr 192, poz. 1378
i Nr 211, poz. 1549 oraz z 2008 r. Nr 97, poz. 623, Nr 141,
poz. 888 i Nr 143, poz. 894.

2) ma∏˝onków, z których jeden podlega
nieograniczonemu obowiàzkowi podatkowemu w Rzeczypospolitej Polskiej
a drugi ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym ni˝ Rzeczpospolita Polska paƒstwie cz∏onkowskim
Unii Europejskiej lub w innym paƒstwie
nale˝àcym do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego albo w Konfederacji
Szwajcarskiej
— je˝eli osiàgn´li podlegajàce opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przychody w wysokoÊci stanowiàcej
∏àcznie co najmniej 75 % ca∏kowitego
przychodu osiàgni´tego przez oboje ma∏˝onków w danym roku podatkowym i udokumentowali certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych;
przepisy ust. 8—10 stosuje si´ odpowiednio.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, samotnie wychowujàcych w roku podatkowym dzieci:
1) ma∏oletnie,
2) bez wzgl´du na ich wiek, które zgodnie
z odr´bnymi przepisami otrzymywa∏y zasi∏ek (dodatek) piel´gnacyjny lub rent´
socjalnà,
3) do ukoƒczenia 25 roku ˝ycia uczàce si´
w szko∏ach, o których mowa w przepisach
o systemie oÊwiaty, przepisach o szkolnictwie wy˝szym lub w przepisach regulujàcych system oÊwiatowy lub szkolnictwo wy˝sze obowiàzujàcych w innym ni˝
Rzeczpospolita Polska paƒstwie, je˝eli
w roku podatkowym nie uzyska∏y dochodów podlegajàcych opodatkowaniu na
zasadach okreÊlonych w art. 27 lub
art. 30b w ∏àcznej wysokoÊci przekraczajàcej kwot´ stanowiàcà iloraz kwoty zmniejszajàcej podatek oraz stawki podatku,
okreÊlonych w pierwszym przedziale skali
podatkowej, o której mowa w art. 27
ust. 1, z wyjàtkiem renty rodzinnej
— podatek mo˝e byç okreÊlony, z zastrze˝eniem ust. 8, na wniosek wyra˝ony w rocznym zeznaniu podatkowym, w podwójnej
wysokoÊci podatku obliczonego od po∏owy
dochodów osoby samotnie wychowujàcej
dzieci, z uwzgl´dnieniem art. 7, z tym ˝e do
sumy tych dochodów nie wlicza si´ dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zrycza∏towany na zasadach okreÊlonych
w tej ustawie.”,
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c) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a i 4b w brzmieniu:
„4a. Zasada i sposób opodatkowania, o których
mowa w ust. 4, majà zastosowanie równie˝ do osób, o których mowa w art. 3
ust. 2a, samotnie wychowujàcych w roku
podatkowym dzieci, je˝eli ∏àcznie spe∏niajà
nast´pujàce warunki:
1) majà miejsce zamieszkania dla celów
podatkowych w innym ni˝ Rzeczpospolita Polska paƒstwie cz∏onkowskim Unii
Europejskiej lub w innym paƒstwie
nale˝àcym do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego albo w Konfederacji
Szwajcarskiej,
2) osiàgn´∏y podlegajàce opodatkowaniu
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
przychody w wysokoÊci stanowiàcej co
najmniej 75 % ca∏kowitego przychodu
osiàgni´tego w danym roku podatkowym,
3) udokumentowa∏y certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.
4b. Do podatników, o których mowa w ust. 4a,
przepisy ust. 8—10 stosuje si´ odpowiednio.”,
d) dodaje si´ ust. 11—13 w brzmieniu:
„11. Za ca∏kowite przychody, o których mowa
w ust. 3a i 4a, uwa˝a si´ przychody osiàgni´te ze êróde∏ okreÊlonych w art. 10
ust. 1, bez wzgl´du na miejsce po∏o˝enia
tych êróde∏ przychodów.
12. Przepisy ust. 3a i 4a stosuje si´ pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikajàcej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych
umów mi´dzynarodowych, których stronà
jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania
przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego paƒstwa,
w którym osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.
13. Na ˝àdanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnicy, o których mowa w ust. 3a i 4a, sà obowiàzani
udokumentowaç wysokoÊç ca∏kowitych
przychodów osiàgni´tych w danym roku
podatkowym, przedstawiajàc zaÊwiadczenie wydane przez w∏aÊciwy organ podatkowy innego ni˝ Rzeczpospolita Polska paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej lub
innego paƒstwa nale˝àcego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej, w którym osoby te
majà miejsce zamieszkania dla celów podatkowych lub inny dokument potwierdzajàcy wysokoÊç ca∏kowitych przychodów
osiàgni´tych w danym roku podatkowym.”;
2) w art. 6a w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) stosuje si´ przepisy art. 6 ust. 3, 3a i 8—13,”;
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3) w art. 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dochody ma∏oletnich dzieci w∏asnych i przysposobionych, z wyjàtkiem dochodów z ich
pracy, stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego u˝ytku,
podlegajàce opodatkowaniu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, dolicza si´ do dochodów rodziców, chyba ˝e rodzicom nie przys∏uguje prawo pobierania po˝ytków ze êróde∏
przychodów dzieci.”;
4) w art. 10 w ust. 1 uchyla si´ pkt 5;
5) w art. 11:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Przychodami, z zastrze˝eniem art. 14—15,
art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikajàcych z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3,
sà otrzymane lub postawione do dyspozycji
podatnika w roku kalendarzowym pieniàdze
i wartoÊci pieni´˝ne oraz wartoÊç otrzymanych Êwiadczeƒ w naturze i innych nieodp∏atnych Êwiadczeƒ.”,
b) ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:
„3. Przychody w walutach obcych, z zastrze˝eniem art. 14 i art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10, przelicza si´ na z∏ote wed∏ug kursów z dnia
otrzymania lub postawienia do dyspozycji
podatnika, og∏aszanych przez bank, z którego us∏ug korzysta∏ podatnik, i majàcych zastosowanie przy kupnie walut. Je˝eli podatnik nie korzysta z us∏ug banku, przychody
przelicza si´ na z∏ote wed∏ug kursu Êredniego walut obcych og∏aszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego
poprzedzajàcego dzieƒ uzyskania przychodu, z zastrze˝eniem ust. 4.
4. Je˝eli bank, z którego us∏ug korzysta podatnik, stosuje ró˝ne kursy walut obcych i nie
jest mo˝liwe zastosowanie kursu, o którym
mowa w ust. 3 zdanie pierwsze, lub bank nie
og∏asza kursu walut, do przeliczenia przychodu uzyskanego przez podatnika na z∏ote,
stosuje si´ kurs Êredni walut obcych og∏aszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzajàcego
dzieƒ uzyskania przychodu.”;
6) art. 11a otrzymuje brzmienie:
„Art. 11a. Przepisy art. 11 ust. 3 i 4 stosuje si´ odpowiednio do wyra˝onych w walutach
obcych kwot uprawniajàcych do odliczenia od dochodu, podstawy obliczenia podatku i obni˝enia podatku oraz do
podatku wyra˝onego w walutach obcych.”;
7) w art. 14 w ust. 2 dodaje si´ pkt 7g w brzmieniu:
„7g) przychody osiàgni´te w zwiàzku ze zwrotem
lub otrzymaniem po˝yczki (kredytu), je˝eli
po˝yczka (kredyt) by∏a waloryzowana kursem
waluty obcej, w przypadku gdy:
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a) po˝yczkodawca (kredytodawca) otrzymuje
Êrodki pieni´˝ne stanowiàce sp∏at´ kapita∏u w wysokoÊci wy˝szej od kwoty udzielonej po˝yczki (kredytu) — w wysokoÊci ró˝nicy pomi´dzy kwotà zwróconego kapita∏u
a kwotà udzielonej po˝yczki (kredytu),

niony podmiot na podstawie przepisów
o grach i zak∏adach wzajemnych obowiàzujàcych w paƒstwie cz∏onkowskim Unii
Europejskiej lub w innym paƒstwie
nale˝àcym do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego,

b) po˝yczkobiorca (kredytobiorca) zwraca tytu∏em sp∏aty po˝yczki (kredytu) Êrodki pieni´˝ne stanowiàce sp∏at´ kapita∏u w wysokoÊci ni˝szej od kwoty otrzymanej po˝yczki (kredytu) — w wysokoÊci ró˝nicy pomi´dzy kwotà otrzymanej po˝yczki (kredytu)
a kwotà zwróconego kapita∏u,”;

6a) wygrane w grach liczbowych, loteriach
pieni´˝nych, grze telebingo, zak∏adach
wzajemnych, loteriach promocyjnych, loteriach audioteksowych i loteriach fantowych, je˝eli jednorazowa wartoÊç tych
wygranych nie przekracza 2 280 z∏, urzàdzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów
o grach i zak∏adach wzajemnych obowiàzujàcych w paƒstwie cz∏onkowskim Unii
Europejskiej lub w innym paƒstwie nale˝àcym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego,”,
— pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) Êwiadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o Êwiadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i piel´gnacyjne, Êwiadczenia pieni´˝ne otrzymane
w przypadku bezskutecznoÊci egzekucji
alimentów oraz zasi∏ki porodowe otrzymane na podstawie odr´bnych przepisów,”,

8) uchyla si´ art. 16;
9) w art. 17 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:
„4. Przychody, o których mowa w ust. 1 pkt 6, 9
i 10, uzyskane w walutach obcych przelicza si´
na z∏ote wed∏ug kursu Êredniego walut obcych
og∏aszanego przez Narodowy Bank Polski
z ostatniego dnia roboczego poprzedzajàcego
dzieƒ uzyskania przychodu.”;
10) w art. 20 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:
„4. Wydatki poniesione w walutach obcych przelicza si´ na z∏ote wed∏ug zasad okreÊlonych
w art. 11 ust. 3 i 4.”;
11) w art. 21:
a) w ust. 1:
— w pkt 3 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:
„otrzymane odszkodowania lub zadoÊçuczynienia, je˝eli ich wysokoÊç lub zasady ustalania wynikajà wprost z przepisów odr´bnych
ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyjàtkiem:”,
— pkt 3a otrzymuje brzmienie:
„3a) odszkodowania lub zadoÊçuczynienia
otrzymane na podstawie przepisów
o uznaniu za niewa˝ne orzeczeƒ wydanych wobec osób represjonowanych za
dzia∏alnoÊç na rzecz niepodleg∏ego bytu
paƒstwa polskiego,”,
— w pkt 3b zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:
„inne odszkodowania lub zadoÊçuczynienia
otrzymane na podstawie wyroku lub ugody
sàdowej do wysokoÊci okreÊlonej w tym wyroku lub tej ugodzie, z wyjàtkiem odszkodowaƒ lub zadoÊçuczynieƒ:”,
— pkt 3d otrzymuje brzmienie:
„3d) odszkodowania otrzymane na podstawie przepisów prawa geologicznego
i górniczego,”,
— pkt 6 i 6a otrzymujà brzmienie:
„6) wygrane w kasynach gry, wideoloteriach, grach na automatach, grach na automatach o niskich wygranych oraz
grach w bingo pieni´˝ne i fantowe urzàdzanych i prowadzonych przez upraw-

— pkt 20 otrzymuje brzmienie:
„20) cz´Êç przychodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, przebywajàcych czasowo za granicà i uzyskujàcych przychody ze stosunku s∏u˝bowego, stosunku
pracy, pracy nak∏adczej oraz spó∏dzielczego stosunku pracy, za ka˝dy dzieƒ
pobytu za granicà, w którym podatnik
pozostawa∏ w stosunku s∏u˝bowym,
stosunku pracy, pracy nak∏adczej oraz
spó∏dzielczym stosunku pracy, w kwocie
odpowiadajàcej 30 % diety, okreÊlonej
w przepisach w sprawie wysokoÊci oraz
warunków ustalania nale˝noÊci przys∏ugujàcych pracownikowi zatrudnionemu
w paƒstwowej lub samorzàdowej jednostce sfery bud˝etowej z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej poza granicami kraju, z zastrze˝eniem ust. 15,”,
— po pkt 26 dodaje si´ pkt 26a i 26b w brzmieniu:
„26a) Êwiadczenia otrzymane z tytu∏u jednorazowej pomocy materialnej finansowanej ze Êrodków bud˝etu paƒstwa
lub bud˝etów jednostek samorzàdu terytorialnego w zwiàzku z zaistnia∏ym
zdarzeniem losowym,
26b) kwoty stanowiàce zwrot kosztów z tytu∏u opieki nad dzieckiem lub osobà zale˝nà, otrzymane na podstawie przepisów odr´bnych ustaw lub przepisów
wykonawczych do tych ustaw, finansowane z bud˝etu paƒstwa, bud˝etów
jednostek samorzàdu terytorialnego,
Funduszu Pracy lub z bud˝etu Unii Europejskiej,”,
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— w pkt 27 lit. a otrzymuje brzmienie:

cych budowy infrastruktury przesy∏owej ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej oraz budowy urzàdzeƒ infrastruktury
technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoÊciami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261,
poz. 2603, z póên. zm.3)),”,

„a) rehabilitacj´ zawodowà, spo∏ecznà i leczniczà osób niepe∏nosprawnych ze Êrodków Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych, z zak∏adowych funduszy rehabilitacji osób niepe∏nosprawnych lub zak∏adowych funduszy
aktywnoÊci,”,

— uchyla si´ pkt 126,

— pkt 28 otrzymuje brzmienie:

— pkt 127 otrzymuje brzmienie:
„127) alimenty:

„28) przychody uzyskane z tytu∏u sprzeda˝y
ca∏oÊci lub cz´Êci nieruchomoÊci wchodzàcych w sk∏ad gospodarstwa rolnego;
zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzeda˝y gruntów, które
w zwiàzku z tà sprzeda˝à utraci∏y charakter rolny,”,

a) na rzecz dzieci, które nie ukoƒczy∏y
25 roku ˝ycia, oraz dzieci bez wzgl´du na wiek, które zgodnie z odr´bnymi przepisami otrzymujà zasi∏ek (dodatek) piel´gnacyjny lub rent´ socjalnà,

— po pkt 46a dodaje si´ pkt 46b w brzmieniu:

b) na rzecz innych osób ni˝ wymienione w lit. a), otrzymane na podstawie
wyroku sàdu lub ugody sàdowej, do
wysokoÊci nieprzekraczajàcej miesi´cznie 700 z∏,”,

„46b) przychody pos∏ów wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej do Parlamentu
Europejskiego otrzymane na podstawie regulacji wewn´trznych Parlamentu Europejskiego na pokrycie kosztów
zwiàzanych z wykonywaniem przez
nich mandatu pos∏a,”,

— w pkt 129 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem
i dodaje si´ pkt 130—132 w brzmieniu:

— po pkt 50 dodaje si´ pkt 50a w brzmieniu:

„130) odsetki lub dyskonto od obligacji emitowanych przez Skarb Paƒstwa i oferowanych na rynkach zagranicznych oraz
dochody z odp∏atnego zbycia tych obligacji uzyskane przez osoby fizyczne,
o których mowa w art. 3 ust. 2a,

„50a) wartoÊç
majàtku
otrzymanego
w zwiàzku z likwidacjà osoby prawnej
w cz´Êci stanowiàcej koszt nabycia lub
obj´cia udzia∏ów (akcji) albo wk∏adów
w spó∏dzielni,”,

131) dochody z odp∏atnego zbycia nieruchomoÊci i praw majàtkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokoÊci,
która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udzia∏u wydatków poniesionych na w∏asne cele mieszkaniowe
w przychodzie z odp∏atnego zbycia nieruchomoÊci i praw majàtkowych, je˝eli
poczàwszy od dnia odp∏atnego zbycia,
nie póêniej ni˝ w okresie dwóch lat od
koƒca roku podatkowego, w którym
nastàpi∏o odp∏atne zbycie, przychód
uzyskany ze zbycia tej nieruchomoÊci
lub tego prawa majàtkowego zosta∏
wydatkowany na w∏asne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzgl´dnia si´ do
wysokoÊci przychodu z odp∏atnego
zbycia nieruchomoÊci i praw majàtkowych,

— pkt 83 otrzymuje brzmienie:
„83) nale˝noÊci pieni´˝ne wyp∏acone policjantom, ˝o∏nierzom, funkcjonariuszom
celnym, Stra˝y Granicznej, pracownikom jednostek wojskowych, jednostek
policyjnych i jednostek organizacyjnych
Stra˝y Granicznej, u˝ytych poza granicami paƒstwa w celu udzia∏u w konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia si∏
paƒstwa albo paƒstw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobiegania aktom
terroryzmu lub ich skutkom, organizowania i kontroli ruchu granicznego, organizowania ochrony granicy paƒstwowej lub zapewnienia bezpieczeƒstwa
w komunikacji mi´dzynarodowej, a tak˝e nale˝noÊci pieni´˝ne wyp∏acone policjantom, ˝o∏nierzom, funkcjonariuszom
celnym, Stra˝y Granicznej i pracownikom, pe∏niàcym funkcje obserwatorów
w misjach pokojowych organizacji mi´dzynarodowych i si∏ wielonarodowych;
zwolnienie nie ma zastosowania do wynagrodzeƒ za prac´ oraz uposa˝eƒ i innych nale˝noÊci pieni´˝nych przys∏ugujàcych z tytu∏u pe∏nienia s∏u˝by na ostatnio zajmowanym stanowisku s∏u˝bowym,”,
— w pkt 120 zdanie koƒcowe otrzymuje brzmienie:
„— w wyniku prowadzenia na tych gruntach,
przez podmioty uprawnione na podstawie
odr´bnych przepisów, inwestycji dotyczà-
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132) przyznane przez krajowe i zagraniczne
organy w∏adzy i ich urz´dy, w tym jednostki organizacyjne im podleg∏e lub
przez nie nadzorowane, oraz krajowe,
zagraniczne i mi´dzynarodowe organizacje (instytucje) i ich organy, nagrody:
———————
3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, z 2005 r.
Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459,
z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708 i Nr 220,
poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r.
Nr 59, poz. 369.
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a) za wybitne osiàgni´cia z dziedziny
nauki, kultury i sztuki,
b) z tytu∏u dzia∏alnoÊci na rzecz praw
cz∏owieka
— w cz´Êci przekazanej jako darowizna
przez podatników, którzy otrzymali te
nagrody, na rzecz instytucji realizujàcej
cele okreÊlone w art. 4 ustawy o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego, z zastrze˝eniem ust. 31.”,
b) uchyla si´ ust. 21 i 22,
c) dodaje si´ ust. 23—31 w brzmieniu:
„23. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 6
i 6a, w odniesieniu do wygranych uzyskanych w innym ni˝ Rzeczpospolita Polska
paƒstwie cz∏onkowskim Unii Europejskiej
lub w innym paƒstwie nale˝àcym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosuje
si´ pod warunkiem istnienia podstawy
prawnej wynikajàcej z umowy o unikaniu
podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów mi´dzynarodowych,
których stronà jest Rzeczpospolita Polska,
do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego paƒstwa, na którego terytorium loterie,
gry lub zak∏ady wzajemne sà urzàdzane
i prowadzone.
24. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 46,
nie ma zastosowania do otrzymanych dochodów z tytu∏u realizacji projektu w ramach umowy o wspó∏pracy bliêniaczej
(umowy twinningowej), zawartej na podstawie prawa wspólnotowego, zgodnie
z którà instytucjà wdra˝ajàcà jest instytucja
polskiej administracji publicznej.
25. Za wydatki poniesione na cele, o których
mowa w ust. 1 pkt 131, uwa˝a si´:
1) wydatki poniesione na:
a) nabycie budynku mieszkalnego, jego
cz´Êci lub udzia∏u w takim budynku,
lokalu mieszkalnego stanowiàcego odr´bnà nieruchomoÊç lub udzia∏u w takim lokalu, a tak˝e na nabycie gruntu
lub udzia∏u w gruncie albo prawa u˝ytkowania wieczystego gruntu lub
udzia∏u w takim prawie, zwiàzanych
z tym budynkiem lub lokalem,
b) nabycie spó∏dzielczego w∏asnoÊciowego prawa do lokalu mieszkalnego
lub udzia∏u w takim prawie, prawa do
domu jednorodzinnego w spó∏dzielni
mieszkaniowej lub udzia∏u w takim
prawie,
c) nabycie gruntu pod budow´ budynku
mieszkalnego lub udzia∏u w takim
gruncie, prawa u˝ytkowania wieczystego takiego gruntu lub udzia∏u w takim prawie, w tym równie˝ z rozpocz´tà budowà budynku mieszkalnego,
oraz nabycie innego gruntu lub udzia∏u w gruncie, prawa u˝ytkowania wieczystego gruntu lub udzia∏u w takim

Poz. 1316

prawie, je˝eli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni
przeznaczenie na grunt pod budow´
budynku mieszkalnego,
d) budow´, rozbudow´, nadbudow´,
przebudow´ lub remont w∏asnego budynku mieszkalnego, jego cz´Êci lub
w∏asnego lokalu mieszkalnego,
e) rozbudow´, nadbudow´, przebudow´
lub adaptacj´ na cele mieszkalne w∏asnego budynku niemieszkalnego, jego
cz´Êci, w∏asnego lokalu niemieszkalnego lub w∏asnego pomieszczenia niemieszkalnego
— po∏o˝onych w paƒstwie cz∏onkowskim
Unii Europejskiej lub w innym paƒstwie
nale˝àcym do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego albo w Konfederacji
Szwajcarskiej,
2) wydatki poniesione na:
a) sp∏at´ kredytu (po˝yczki) oraz odsetek
od tego kredytu (po˝yczki) zaciàgni´tego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odp∏atnego zbycia,
o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8
lit. a)—c), na cele okreÊlone w pkt 1,
b) sp∏at´ kredytu (po˝yczki) oraz odsetek
od tego kredytu (po˝yczki) zaciàgni´tego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odp∏atnego zbycia,
o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8
lit. a)—c), na sp∏at´ kredytu (po˝yczki),
o którym mowa w lit. a),
c) sp∏at´ ka˝dego kolejnego kredytu (po˝yczki) oraz odsetek od tego kredytu
(po˝yczki) zaciàgni´tego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu
z odp∏atnego zbycia, o którym mowa
w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)—c), na sp∏at´ kredytu (po˝yczki), o których mowa
w lit. a) lub b)
— w banku lub w spó∏dzielczej kasie
oszcz´dnoÊciowo-kredytowej, majàcych
siedzib´ w paƒstwie cz∏onkowskim Unii
Europejskiej lub w innym paƒstwie nale˝àcym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrze˝eniem ust. 29 i 30,
3) wartoÊç otrzymanego w ramach odp∏atnego zbycia w drodze zamiany znajdujàcego si´ w paƒstwie cz∏onkowskim Unii
Europejskiej lub w innym paƒstwie nale˝àcym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej:
a) budynku mieszkalnego, jego cz´Êci lub
udzia∏u w takim budynku, lokalu
mieszkalnego stanowiàcego odr´bnà
nieruchomoÊç lub udzia∏u w takim lokalu, lub
b) spó∏dzielczego w∏asnoÊciowego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do
domu jednorodzinnego w spó∏dzielni
mieszkaniowej, lub udzia∏u w tych prawach, lub
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c) gruntu lub udzia∏u w gruncie, prawa
u˝ytkowania wieczystego gruntu lub
udzia∏u w takim prawie przeznaczonych pod budow´ budynku mieszkalnego, w tym równie˝ gruntu lub udzia∏u w gruncie albo prawa wieczystego
u˝ytkowania gruntu lub udzia∏u w takim prawie z rozpocz´tà budowà budynku mieszkalnego, lub
d) gruntu, udzia∏u w gruncie albo prawa
u˝ytkowania wieczystego gruntu lub
udzia∏u w takim prawie, zwiàzanych
z budynkiem lub lokalem wymienionym w lit. a).
26. Przez w∏asny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1
lit. d) i e), rozumie si´ budynek, lokal lub
pomieszczenie stanowiàce w∏asnoÊç lub
wspó∏w∏asnoÊç podatnika lub do którego
podatnikowi przys∏uguje spó∏dzielcze w∏asnoÊciowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spó∏dzielni mieszkaniowej lub udzia∏ w takich prawach.
27. W przypadku ponoszenia wydatków na cele mieszkaniowe w innym ni˝ Rzeczpospolita Polska paƒstwie cz∏onkowskim Unii Europejskiej lub w innym paƒstwie nale˝àcym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej,
zwolnienie, o którym mowa w ust. 1
pkt 131, stosuje si´ pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikajàcej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
lub innych ratyfikowanych umów mi´dzynarodowych, których stronà jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ
podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego paƒstwa, na którego
terytorium podatnik ponosi wydatki na cele mieszkaniowe.
28. Za wydatki, o których mowa w ust. 25, nie
uwa˝a si´ wydatków poniesionych na:
1) nabycie gruntu lub udzia∏u w gruncie,
prawa wieczystego u˝ytkowania gruntu
lub udzia∏u w takim prawie, budynku, jego cz´Êci lub udzia∏u w budynku, lub
2) budow´, rozbudow´, nadbudow´, przebudow´, adaptacj´ lub remont budynku
albo jego cz´Êci
— przeznaczonych na cele rekreacyjne.
29. W przypadku gdy kredyt (po˝yczka), o którym mowa w ust. 25 pkt 2 lit. a)—c), stanowi cz´Êç kredytu (po˝yczki) przeznaczonego na sp∏at´ równie˝ innych ni˝ wymienione w tych przepisach zobowiàzaƒ kredytowych (po˝yczkowych) podatnika, za wydatki poniesione na cele, o których mowa
w ust. 1 pkt 131, uwa˝a si´ wydatki przypadajàce na sp∏at´ kredytu (po˝yczki) okreÊlonego w ust. 25 pkt 2 lit a)—c) oraz zap∏acone odsetki od tej cz´Êci kredytu (po˝yczki),
która proporcjonalnie przypada na sp∏at´
kredytu (po˝yczki), o których mowa
w ust. 25 pkt 2 lit. a)—c).
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30. Przepis ust. 1 pkt 131 nie ma zastosowania
do tej cz´Êci wydatków, o których mowa
w ust. 25 pkt 2, które podatnik uwzgl´dni∏
korzystajàc z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz do tej
cz´Êci wydatków, o których mowa w ust. 25
pkt 2, którymi sfinansowane zosta∏y wydatki okreÊlone w ust. 25 pkt 1, uwzgl´dnione
przez podatnika korzystajàcego z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
31. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1
pkt 132, stosuje si´, je˝eli:
1) wysokoÊç nagrody przekazanej na rzecz
instytucji realizujàcej cele, o których mowa w art. 4 ustawy o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego, jest udokumentowana
dowodem wp∏aty na rachunek bankowy
obdarowanej instytucji, a w przypadku
nagrody innej ni˝ pieni´˝na — dokumentem, z którego wynika wartoÊç przekazanej nagrody, oraz oÊwiadczeniem
obdarowanej instytucji o jej przyj´ciu,
2) nagroda, o której mowa w pkt 1, zosta∏a
przekazana najpóêniej do dnia up∏ywu
terminu dla z∏o˝enia zeznania podatkowego, o którym mowa w art. 45 ust. 1,
sk∏adanego za rok podatkowy, w którym
otrzymano nagrod´.”;
12) w art. 22:
a) ust. 5d otrzymuje brzmienie:
„5d. Za dzieƒ poniesienia kosztu uzyskania
przychodów, z zastrze˝eniem ust. 5e, 6ba
i 6bb, uwa˝a si´ dzieƒ, na który uj´to koszt
w ksi´gach rachunkowych (zaksi´gowano)
na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzieƒ, na który uj´to koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku
faktury (rachunku), z wyjàtkiem sytuacji
gdy dotyczy∏oby to uj´tych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeƒ mi´dzyokresowych kosztów.”,
b) po ust. 5d dodaje si´ ust. 5e w brzmieniu:
„5e. Koszty zaniechanych inwestycji sà potràcalne w dacie zbycia inwestycji lub ich
likwidacji.”,
c) ust. 6b otrzymuje brzmienie:
„6b. Za dzieƒ poniesienia kosztu uzyskania
przychodów w przypadku podatników,
o których mowa w ust. 6, z zastrze˝eniem
ust. 5e, 6ba i 6bb, uwa˝a si´ dzieƒ wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiàcego podstaw´ do zaksi´gowania (uj´cia) kosztu.”,
d) po ust. 6b dodaje si´ ust. 6ba i 6bb w brzmieniu:
„6ba. Nale˝noÊci z tytu∏ów, o których mowa
w art. 12 ust. 1 i 6, oraz zasi∏ki pieni´˝ne
z ubezpieczenia spo∏ecznego wyp∏acane
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przez zak∏ad pracy stanowià koszty uzyskania przychodów w miesiàcu, za który
sà nale˝ne, pod warunkiem ˝e zosta∏y wyp∏acone lub postawione do dyspozycji
w terminie wynikajàcym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku
prawnego ∏àczàcego strony. W przypadku
uchybienia temu terminowi do nale˝noÊci
tych stosuje si´ art. 23 ust. 1 pkt 55.
6bb. Sk∏adki z tytu∏u nale˝noÊci, o których mowa w ust. 6ba, okreÊlone w ustawie z dnia
13 paêdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz. U. z 2007 r.
Nr 11, poz. 74, z póên. zm.4)), w cz´Êci
finansowanej przez p∏atnika sk∏adek,
sk∏adki na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pracowniczych, z zastrze˝eniem art. 23 ust. 1
pkt 37, stanowià koszty uzyskania przychodów w miesiàcu, za który nale˝noÊci
te sà nale˝ne, pod warunkiem ˝e sk∏adki
zostanà op∏acone:

mowa w pkt 2, sà naliczane wed∏ug stawki odsetek za zw∏ok´ od zaleg∏oÊci podatkowych
obowiàzujàcej w dniu zaliczenia sk∏adnika majàtku do Êrodków trwa∏ych lub wartoÊci niematerialnych i prawnych.”;
15) w art. 22h w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) od ujawnionych Êrodków trwa∏ych lub wartoÊci niematerialnych i prawnych nieobj´tych
dotychczas ewidencjà, poczàwszy od miesiàca
nast´pujàcego po miesiàcu, w którym te Êrodki lub wartoÊci zosta∏y wprowadzone do ewidencji Êrodków trwa∏ych oraz wartoÊci niematerialnych i prawnych.”;
16) w art. 23:
a) w ust. 1:
— w pkt 8 lit. a otrzymuje brzmienie:

1) z tytu∏u nale˝noÊci wyp∏acanych lub
postawionych do dyspozycji w miesiàcu, za który sà nale˝ne — w terminie
wynikajàcym z odr´bnych przepisów,

„a) sp∏at´ po˝yczek (kredytów), z wyjàtkiem
skapitalizowanych odsetek od tych po˝yczek (kredytów), z tym ˝e kosztem uzyskania przychodów sà wydatki na sp∏at´
po˝yczki (kredytu) w przypadku, gdy po˝yczka (kredyt) by∏a waloryzowana kursem waluty obcej, je˝eli:

2) z tytu∏u nale˝noÊci wyp∏acanych lub
postawionych do dyspozycji w miesiàcu nast´pnym, w terminie wynikajàcym z przepisów prawa pracy, umowy
lub innego stosunku prawnego ∏àczàcego strony — nie póêniej ni˝ do
15 dnia tego miesiàca.

— po˝yczkobiorca (kredytobiorca) w zwiàzku ze sp∏atà po˝yczki (kredytu) zwraca
kwot´ kapita∏u wi´kszà ni˝ kwota
otrzymanej po˝yczki (kredytu) —
w wysokoÊci ró˝nicy pomi´dzy kwotà
zwrotu kapita∏u a kwotà otrzymanej
po˝yczki (kredytu),

W przypadku uchybienia tym terminom
do sk∏adek tych stosuje si´ art. 23 ust. 1
pkt 55a i ust. 3d.”;
13) w art. 22d ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Sk∏adniki
majàtku,
o
których
mowa
w art. 22a—22c, z wy∏àczeniem sk∏adników
wymienionych w ust. 1, wprowadza si´ do
ewidencji Êrodków trwa∏ych oraz wartoÊci niematerialnych i prawnych zgodnie z art. 22n,
najpóêniej w miesiàcu przekazania ich do u˝ywania. Póêniejszy termin wprowadzenia uznaje si´ za ujawnienie Êrodka trwa∏ego lub wartoÊci niematerialnej i prawnej, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 4.”;
14) w art. 22e w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) wp∏aciç, w terminie do 20 dnia tego miesiàca,
do urz´du skarbowego kwot´ odsetek naliczonych od dnia zaliczenia do kosztów uzyskania
przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie we w∏asnym zakresie sk∏adników majàtku do dnia, w którym okres ich u˝ywania
przekroczy∏ rok, i naliczonà kwot´ odsetek wykazaç w zeznaniu, o którym mowa w art. 45
ust. 1 lub 1a pkt 2; odsetki od ró˝nicy, o której
———————
4)
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 21,
poz. 125, Nr 112, poz. 769, Nr 115, poz. 791, 792 i 793
i Nr 176, poz. 1243 oraz z 2008 r. Nr 63, poz. 394, Nr 67,
poz. 411, Nr 141, poz. 888 i Nr 171, poz. 1056.

— po˝yczkodawca (kredytodawca) otrzymuje Êrodki pieni´˝ne stanowiàce
sp∏at´ kapita∏u w wysokoÊci ni˝szej
od kwoty udzielonej po˝yczki (kredytu) — w wysokoÊci ró˝nicy pomi´dzy
kwotà udzielonej po˝yczki (kredytu)
a kwotà zwróconego kapita∏u,”,
— pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„11) darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju,
z tym ˝e kosztem uzyskania przychodów sà koszty wytworzenia lub cena
nabycia produktów spo˝ywczych, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku od towarów i us∏ug, przekazanych na rzecz organizacji po˝ytku
publicznego w rozumieniu przepisów
ustawy o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego, z przeznaczeniem wy∏àcznie na
cele dzia∏alnoÊci charytatywnej prowadzonej przez te organizacje,”,
— uchyla si´ pkt 35,
— po pkt 38a dodaje si´ pkt 38b w brzmieniu:
„38b) zap∏aconych odsetek i prowizji od kredytu, za który nabyto papiery wartoÊciowe, udzia∏y lub pochodne instrumenty finansowe, przypadajàcych
proporcjonalnie na t´ cz´Êç kredytu,
która nie zosta∏a wydatkowana na nabycie tych papierów wartoÊciowych,
udzia∏ów lub pochodnych instrumentów finansowych,”,
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— w pkt 45a lit. c otrzymuje brzmienie:

6c. Korekta dochodów, o której mowa w ust. 6b,
s∏u˝y okreÊleniu dochodów podatnika b´dàcego podmiotem krajowym, jakie by∏yby przez ten podmiot uzyskane, gdyby warunki handlowe lub finansowe ustalone
z podmiotem zagranicznym, o którym mowa w ust. 6b, odpowiada∏y warunkom, jakie by∏yby uzgodnione mi´dzy podmiotami niezale˝nymi.

„c) oddanych do nieodp∏atnego u˝ywania —
za miesiàce, w których sk∏adniki te by∏y
oddane do nieodp∏atnego u˝ywania,”,
— pkt 55 i 55a otrzymujà brzmienie:
„55) niewyp∏aconych, niedokonanych lub
niepostawionych do dyspozycji wyp∏at,
Êwiadczeƒ oraz innych nale˝noÊci z tytu∏ów okreÊlonych w art. 12 ust. 1 i 6,
art. 13 pkt 2 i 4—9 oraz w art. 18, a tak˝e zasi∏ków pieni´˝nych z ubezpieczenia spo∏ecznego wyp∏acanych przez
zak∏ad pracy, z zastrze˝eniem art. 22
ust. 6ba,

6d. Przepisy ust. 6b i 6c stosuje si´ odpowiednio do podmiotu zagranicznego posiadajàcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zak∏ad, w zakresie dochodów uzyskanych za poÊrednictwem tego
zak∏adu i uwzgl´dnionych w jego dochodach.”,

55a) nieop∏aconych do Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych sk∏adek, z zastrze˝eniem pkt 37 oraz art. 22 ust. 6bb, okreÊlonych w ustawie z dnia 13 paêdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych, w cz´Êci finansowanej przez
p∏atnika sk∏adek,”,

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
sposób i tryb okreÊlania dochodów w drodze oszacowania oraz sposób i tryb eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsi´biorstw powiàzanych, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci
wytyczne Organizacji Wspó∏pracy Gospodarczej i Rozwoju, a tak˝e postanowienia
Konwencji z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie
eliminowania podwójnego opodatkowania
w przypadku korekty zysków przedsi´biorstw powiàzanych5) oraz Kodeksu post´powania wspierajàcego skuteczne wykonanie Konwencji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsi´biorstw powiàzanych
(Dz. Urz. UE C 176 z 28.07.2006, str. 8—12).”;

— w pkt 59 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem
i dodaje si´ pkt 61 w brzmieniu:
„61) poniesionych wydatków oraz wartoÊci
przekazanych rzeczy, praw lub wykonanych us∏ug, wynikajàcych z czynnoÊci,
które nie mogà byç przedmiotem prawnie skutecznej umowy.”,
b) ust. 3d otrzymuje brzmienie:
„3d. Przepis ust. 1 pkt 55a stosuje si´ odpowiednio, z zastrze˝eniem ust. 1 pkt 37 oraz
art. 22 ust. 6bb, do sk∏adek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pracowniczych.”,
c) dodaje si´ ust. 8 w brzmieniu:

19) w art. 26:
a) w ust. 1:

„8. Przepis ust. 1 pkt 38b stosuje si´ wy∏àcznie
przy okreÊlaniu dochodu, o którym mowa
w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 2 oraz art. 30b ust. 2
pkt 1—4.”;

— w pkt 2 zdanie koƒcowe otrzymuje brzmienie:
„— odliczenie nie dotyczy sk∏adek, których
podstaw´ wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie
ustawy, oraz sk∏adek, których podstaw´
wymiaru stanowi dochód, od którego na
podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku,”,

17) w art. 24 w ust. 5 w pkt 7 kropk´ zast´puje si´
przecinkiem i dodaje si´ pkt 8 w brzmieniu:
„8) wartoÊç niepodzielonych zysków w spó∏kach
kapita∏owych w przypadku przekszta∏cenia
tych spó∏ek w spó∏ki osobowe; przychód okreÊla si´ na dzieƒ przekszta∏cenia.”;
18) w art. 25:
a) po ust. 6a dodaje si´ ust. 6b—6d w brzmieniu:
„6b. Je˝eli dochody podatnika b´dàcego podmiotem krajowym zostanà przez administracj´ podatkowà innego paƒstwa uznane
za dochody powiàzanego z podatnikiem
podmiotu zagranicznego i zaliczone do
podlegajàcych opodatkowaniu dochodów
tego podmiotu zagranicznego, w celu wyeliminowania podwójnego opodatkowania
dokonuje si´ korekty dochodów podatnika
b´dàcego podmiotem krajowym, je˝eli
przepisy w∏aÊciwych umów mi´dzynarodowych, których stronà jest Rzeczpospolita
Polska, takà korekt´ przewidujà.
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———————
5)

Ustawa z dnia 8 czerwca 2006 r. o ratyfikacji Konwencji,
sporzàdzonej w Brukseli dnia 8 grudnia 2004 r., w sprawie
przystàpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estoƒskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki ¸otewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki W´gierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki S∏owenii i Republiki S∏owackiej
do Konwencji w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsi´biorstw
powiàzanych, sporzàdzonej w Brukseli dnia 23 lipca
1990 r., zmienionej Konwencjà w sprawie przystàpienia
Republiki Austrii, Republiki Finlandii, Królestwa Szwecji
do Konwencji w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsi´biorstw
powiàzanych, sporzàdzonà w Brukseli dnia 21 grudnia
1995 r., oraz Protoko∏em zmieniajàcym Konwencj´ w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsi´biorstw powiàzanych, sporzàdzonym w Brukseli dnia 25 maja 1999 r. (Dz. U. Nr 144,
poz. 1039).
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— po pkt 2 dodaje si´ pkt 2a w brzmieniu:
„2a) sk∏adek zap∏aconych w roku podatkowym ze Êrodków podatnika na obowiàzkowe ubezpieczenie spo∏eczne podatnika lub osób z nim wspó∏pracujàcych, zgodnie z przepisami dotyczàcymi obowiàzkowego ubezpieczenia spo∏ecznego obowiàzujàcymi w innym ni˝
Rzeczpospolita Polska paƒstwie cz∏onkowskim Unii Europejskiej lub w innym
paƒstwie nale˝àcym do Europejskiego
Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrze˝eniem
ust. 13a—13c,”,
b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Je˝eli przedmiotem darowizny sà towary
opodatkowane podatkiem od towarów
i us∏ug, za kwot´ darowizny uwa˝a si´ wartoÊç towaru wraz z podatkiem od towarów
i us∏ug, w cz´Êci przekraczajàcej kwot´ podatku naliczonego, którà podatnik ma prawo odliczyç zgodnie z przepisami o podatku
od towarów i us∏ug z tytu∏u dokonania tej
darowizny. Przy okreÊlaniu wartoÊci tych darowizn stosuje si´ odpowiednio art. 19.”,
c) w ust. 6e pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) istnienia podstawy prawnej wynikajàcej
z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów
mi´dzynarodowych, których stronà jest
Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez
organ podatkowy informacji podatkowych
od organu podatkowego paƒstwa, na którego terytorium organizacja posiada siedzib´.”,
d) po ust. 6e dodaje si´ ust. 6f w brzmieniu:
„6f. Odliczenia darowizn, o którym mowa
w ust. 1 pkt 9, nie stosuje si´ w przypadku,
gdy podatnik zaliczy∏ wartoÊç przekazanej
darowizny do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 11.”,
e) po ust. 13a dodaje si´ ust. 13b i 13c w brzmieniu:
„13b. Odliczenie, o którym mowa w ust. 1
pkt 2a, nie dotyczy sk∏adek:
1) których podstaw´ wymiaru stanowi
dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu
podwójnego opodatkowania, których
stronà jest Rzeczpospolita Polska,
2) odliczonych w innym ni˝ Rzeczpospolita Polska paƒstwie cz∏onkowskim Unii
Europejskiej lub w innym paƒstwie nale˝àcym do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, lub w Konfederacji
Szwajcarskiej od dochodu (przychodu)
albo podatku osiàgni´tego w tym paƒstwie, albo od podatku na podstawie
art. 27b ust. 1 pkt 2.
13c. Odliczenie, o którym mowa w ust. 1
pkt 2a, stosuje si´ pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikajàcej z umo-
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wy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów
mi´dzynarodowych, których stronà jest
Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez
organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego paƒstwa,
w którym podatnik op∏aca∏ sk∏adki na
obowiàzkowe ubezpieczenie spo∏eczne.”;
20) w art. 27b:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Podatek dochodowy, obliczony zgodnie
z art. 27 lub art. 30c, w pierwszej kolejnoÊci
ulega obni˝eniu o kwot´:
1) sk∏adki na ubezpieczenie zdrowotne,
o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Êrodków
publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164,
poz. 1027):
a) op∏aconej w roku podatkowym bezpoÊrednio przez podatnika zgodnie
z przepisami o Êwiadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze Êrodków publicznych,
b) pobranej w roku podatkowym przez
p∏atnika zgodnie z przepisami o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Êrodków publicznych
— obni˝enie nie dotyczy sk∏adek, których
podstaw´ wymiaru stanowi dochód
(przychód) zwolniony od podatku na
podstawie ustawy oraz sk∏adek, których
podstaw´ wymiaru stanowi dochód, od
którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku,
2) sk∏adki zap∏aconej w roku podatkowym
ze Êrodków podatnika na obowiàzkowe
ubezpieczenie zdrowotne podatnika lub
osób z nim wspó∏pracujàcych, zgodnie
z przepisami dotyczàcymi obowiàzkowego ubezpieczenia zdrowotnego obowiàzujàcymi w innym ni˝ Rzeczpospolita Polska paƒstwie cz∏onkowskim Unii Europejskiej lub w innym paƒstwie nale˝àcym do
Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
lub w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrze˝eniem ust. 4.”,
b) dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:
„4. Obni˝enie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,
stosuje si´, pod warunkiem ˝e:
1) nie dotyczy sk∏adki, której podstawà wymiaru jest dochód (przychód) zwolniony
od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których
stronà jest Rzeczpospolita Polska,
2) sk∏adka na obowiàzkowe ubezpieczenie
zdrowotne zap∏acona w innym ni˝ Rzeczpospolita Polska paƒstwie cz∏onkowskim
Unii Europejskiej lub w innym paƒstwie
nale˝àcym do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego lub w Konfederacji
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Szwajcarskiej nie zosta∏a odliczona od
dochodu (przychodu) albo podatku
w tym paƒstwie albo nie zosta∏a odliczona na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 2a,
3) istnieje podstawa prawna wynikajàca
z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych
umów mi´dzynarodowych, których stronà jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji
podatkowych od organu podatkowego
paƒstwa, w którym podatnik op∏aca∏
sk∏adki na obowiàzkowe ubezpieczenie
zdrowotne.”;
21) art. 27f otrzymuje brzmienie:
„Art. 27f. 1. Od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego
o kwot´ sk∏adki, o której mowa
w art. 27b, podatnik ma prawo odliczyç kwot´ obliczonà zgodnie z ust. 2
na ka˝de ma∏oletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym:
1) wykonywa∏ w∏adz´ rodzicielskà,
2) pe∏ni∏ funkcj´ opiekuna prawnego,
je˝eli dziecko z nim zamieszkiwa∏o,
3) sprawowa∏ opiek´ poprzez pe∏nienie funkcji rodziny zast´pczej na
podstawie orzeczenia sàdu lub
umowy zawartej ze starostà.
2. Odliczeniu podlega kwota stanowiàca
1/6 kwoty zmniejszajàcej podatek
okreÊlonej w pierwszym przedziale
skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, za
ka˝dy miesiàc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywa∏ w∏adz´, pe∏ni∏ funkcj´ albo sprawowa∏ opiek´,
o których mowa w ust. 1. Odliczenie
nie przys∏uguje, poczynajàc od miesiàca kalendarzowego, w którym
dziecko:
1) na podstawie orzeczenia sàdu zosta∏o umieszczone w instytucji zapewniajàcej ca∏odobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów
o Êwiadczeniach rodzinnych,
2) wstàpi∏o w zwiàzek ma∏˝eƒski.
3. W przypadku gdy w tym samym miesiàcu kalendarzowym w stosunku do
dziecka wykonywana jest w∏adza, pe∏niona funkcja lub sprawowana opieka,
o których mowa w ust. 1, ka˝demu
z podatników przys∏uguje odliczenie
w kwocie stanowiàcej 1/30 kwoty obliczonej zgodnie z ust. 2 za ka˝dy dzieƒ
sprawowania pieczy nad dzieckiem.
4. Odliczenie dotyczy ∏àcznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka
albo rodziców zast´pczych pozostajàcych w zwiàzku ma∏˝eƒskim. Kwot´ t´
mogà odliczyç od podatku w cz´Êciach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej.
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5. Odliczenia dokonuje si´ w zeznaniu,
o którym mowa w art. 45 ust. 1, podajàc liczb´ dzieci i ich numery PESEL,
a w przypadku braku tych numerów —
imiona, nazwiska oraz daty urodzenia
dzieci. Na ˝àdanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej,
podatnik jest obowiàzany przedstawiç
zaÊwiadczenia, oÊwiadczenia oraz inne dowody niezb´dne do ustalenia
prawa do odliczenia, w szczególnoÊci:
1) odpis aktu urodzenia dziecka,
2) zaÊwiadczenie sàdu rodzinnego
o ustaleniu opiekuna prawnego
dziecka,
3) odpis orzeczenia sàdu o ustaleniu
rodziny zast´pczej lub umow´ zawartà mi´dzy rodzinà zast´pczà
a starostà,
4) zaÊwiadczenie o ucz´szczaniu pe∏noletniego dziecka do szko∏y.
6. Przepisy ust. 1—5 stosuje si´ odpowiednio do podatników utrzymujàcych pe∏noletnie dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3, w zwiàzku
z wykonywaniem przez tych podatników cià˝àcego na nich obowiàzku alimentacyjnego oraz w zwiàzku ze sprawowaniem funkcji rodziny zast´pczej.
7. Przepisy art. 6 ust. 8 i 9 stosuje si´ odpowiednio do dzieci, o których mowa
w ust. 1 i 6.”;
22) w art. 29 dodaje si´ ust. 4 i 5 w brzmieniu:
„4. Je˝eli podatnicy, o których mowa w art. 3
ust. 2a:
1) majà miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym ni˝ Rzeczpospolita Polska paƒstwie cz∏onkowskim Unii Europejskiej lub w innym paƒstwie nale˝àcym 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, podlegajàce opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogà, na
wniosek wyra˝ony w zeznaniu podatkowym
sk∏adanym za dany rok podatkowy, opodatkowaç na zasadach okreÊlonych w art. 27 ust. 1.
W tym przypadku pobrany od tych przychodów zrycza∏towany podatek dochodowy,
o którym mowa w ust. 1, traktuje si´ na równi
z pobranà przez p∏atnika zaliczkà na podatek
dochodowy.
5. Przepis ust. 4 stosuje si´, je˝eli istnieje podstawa prawna wynikajàca z umowy o unikaniu
podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów mi´dzynarodowych, których
stronà jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego paƒstwa,
w którym osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.”;
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23) w art. 30:
a) w ust. 1:
— zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:
„Od dochodów (przychodów) pobiera si´
zrycza∏towany podatek dochodowy:”,
— pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) z tytu∏u wygranych w konkursach, grach
i zak∏adach wzajemnych lub nagród zwiàzanych ze sprzeda˝à premiowà, uzyskanych w paƒstwie cz∏onkowskim Unii Europejskiej lub innym paƒstwie nale˝àcym
do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrze˝eniem art. 21 ust. 1 pkt 6,
6a i 68 — w wysokoÊci 10 % wygranej
lub nagrody,”,
— po pkt 5 dodaje si´ pkt 5a w brzmieniu:
„5a) z tytu∏u, o którym mowa w art. 13 pkt 2
lub 5—9, je˝eli suma nale˝noÊci okreÊlonych w umowie lub w umowach zawartych z osobà nieb´dàcà pracownikiem
p∏atnika z tego samego tytu∏u nie przekracza miesi´cznie od tego samego p∏atnika kwoty 200 z∏ — w wysokoÊci 18 %
przychodu,”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Zrycza∏towany podatek, o którym mowa
w ust. 1 pkt 2, 4—5a i 13, pobiera si´ bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.”,
c) dodaje si´ ust. 9 w brzmieniu:
„9. Przepisy ust. 1 pkt 2, 4—5a i 7a stosuje si´
z uwzgl´dnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stronà
jest Rzeczpospolita Polska. Jednak˝e zastosowanie stawki podatku wynikajàcej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
lub niepobranie (niezap∏acenie) podatku
zgodnie z takà umowà jest mo˝liwe pod warunkiem udokumentowania przez podatnika
jego miejsca zamieszkania dla celów podatkowych certyfikatem rezydencji.”;
24) w art. 30a ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Zrycza∏towany podatek, o którym mowa
w ust. 1 pkt 1—4 oraz pkt 6, 8 i 9, pobiera si´
bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania, z zastrze˝eniem art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4,
ust. 5a i 5d.”;
25) w art. 30c:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Sk∏adki na ubezpieczenie spo∏eczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a)
i pkt 2a, podlegajà odliczeniu od dochodu,
je˝eli nie zosta∏y:
1) zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub
2) odliczone od dochodów opodatkowanych
na zasadach okreÊlonych w art. 27, lub
3) odliczone od przychodów na podstawie
ustawy o zrycza∏towanym podatku dochodowym lub od dochodu na podstawie
ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tona˝owym, lub
4) zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek
formie.”,
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b) dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Przepisy art. 26 ust. 13b i 13c stosuje si´
odpowiednio.”;
26) w art. 30e:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Po zakoƒczeniu roku podatkowego podatnik
jest obowiàzany w zeznaniu podatkowym,
o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, wykazaç:
1) dochody uzyskane w roku podatkowym
z odp∏atnego zbycia nieruchomoÊci
i praw majàtkowych okreÊlonych w art. 10
ust. 1 pkt 8 lit. a)—c) i obliczyç nale˝ny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1
pkt 131, lub
2) dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1
pkt 131.”,
b) dodaje si´ ust. 7—9 w brzmieniu:
„7. W przypadku niewype∏nienia warunków
okreÊlonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 podatnik
jest obowiàzany do z∏o˝enia korekty zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3,
i do zap∏aty podatku wraz z odsetkami za
zw∏ok´; odsetki nalicza si´ od nast´pnego
dnia po up∏ywie terminu p∏atnoÊci, o którym
mowa w art. 45 ust. 4 pkt 4, do dnia zap∏aty
podatku w∏àcznie.
8. Je˝eli podatnik, o którym mowa w art. 3
ust. 1, osiàga równie˝ dochody okreÊlone
w ust. 1 poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, a dochody te nie sà zwolnione od
opodatkowania na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub gdy
z paƒstwem, w którym dochody sà osiàgane, Rzeczpospolita Polska nie zawar∏a umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania,
dochody te ∏àczy si´ z dochodami osiàgni´tymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym przypadku od podatku obliczonego od ∏àcznej sumy dochodów odlicza si´
kwot´ równà podatkowi dochodowemu zap∏aconemu w obcym paƒstwie. Odliczenie
to nie mo˝e jednak przekroczyç tej cz´Êci podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na
dochód uzyskany w obcym paƒstwie. Przepisy art. 11 ust. 3 i 4 stosuje si´ odpowiednio.
9. W przypadku podatnika, o którym mowa
w art. 3 ust. 1, osiàgajàcego dochody okreÊlone w ust. 1 wy∏àcznie poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, które nie sà zwolnione od podatku dochodowego na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, lub gdy z paƒstwem, w którym dochody sà osiàgane, Rzeczpospolita Polska
nie zawar∏a umowy o unikaniu podwójnego
opodatkowania, zasad´ okreÊlonà w ust. 8
stosuje si´ odpowiednio.”;
27) w art. 32:
a) w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Za dochód, o którym mowa w ust. 1 i 1a, uwa˝a si´ uzyskane w ciàgu miesiàca przychody
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w rozumieniu art. 12 oraz zasi∏ki pieni´˝ne
z ubezpieczenia spo∏ecznego wyp∏acane przez
p∏atnika, po odliczeniu kosztów uzyskania
w wysokoÊci okreÊlonej w art. 22 ust. 2 pkt 1
lub 3 oraz po odliczeniu potràconych przez p∏atnika w danym miesiàcu sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne, o których mowa w art. 26 ust. 1
pkt 2 lit. b) lub pkt 2a.”,
b) ust. 3b otrzymuje brzmienie:
„3b. Zaliczk´ obliczonà w sposób okreÊlony
w ust. 3 zmniejsza si´ o kwot´ sk∏adki na
ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa
w art. 27b, pobranej w tym miesiàcu przez
zak∏ad pracy ze Êrodków podatnika.”;
28) w art. 33 ust. 3a otrzymuje brzmienie:
„3a. Zaliczk´ od dochodów, o których mowa
w ust. 1, obliczonà w sposób okreÊlony
w ust. 2 i 3 zmniejsza si´ o kwot´ sk∏adki na
ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa
w art. 27b, pobranej w tym miesiàcu przez
spó∏dzielni´ ze Êrodków podatnika.”;
29) w art. 34:
a) ust. 4a otrzymuje brzmienie:
„4a. Zaliczk´ obliczonà w sposób okreÊlony
w ust. 2 zmniejsza si´ o kwot´ sk∏adki na
ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa
w art. 27b, pobranej w tym miesiàcu przez
organ rentowy ze Êrodków podatnika.”,
b) w ust. 9 zdanie koƒcowe otrzymuje brzmienie:
„— podatek wynikajàcy z rozliczenia rocznego
obni˝ony o kwot´ sk∏adki na ubezpieczenie
zdrowotne, o której mowa w art. 27b, pobranej
w roku podatkowym przez organ rentowy ze
Êrodków podatnika, jest podatkiem nale˝nym
od podatnika za dany rok, chyba ˝e naczelnik
urz´du skarbowego wyda decyzj´ okreÊlajàcà
wysokoÊç zobowiàzania podatkowego w innej
wysokoÊci.”;
30) w art. 35 ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Zaliczk´ od dochodów, o których mowa
w ust. 1, obliczonà w sposób okreÊlony
w ust. 3—8, zmniejsza si´ o kwot´ sk∏adki na
ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa
w art. 27b, pobranej w tym miesiàcu przez
p∏atnika ze Êrodków podatnika.”;
31) w art. 37 w ust. 1a:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) odlicza od dochodu pobrane w ciàgu roku
sk∏adki na ubezpieczenia spo∏eczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b) lub
pkt 2a,”,
b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) odlicza od podatku kwot´ sk∏adki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa
w art. 27b, pobranej w roku podatkowym ze
Êrodków podatnika,”;
32) w art. 38 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. P∏atnicy b´dàcy:
1) zak∏adami pracy chronionej kwoty pobranych zaliczek na podatek od przychodów
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z tytu∏ów okreÊlonych w art. 12 oraz od zasi∏ków pieni´˝nych z ubezpieczenia spo∏ecznego, wyp∏acanych przez tych p∏atników:
a) za miesiàce od poczàtku roku do miesiàca
w∏àcznie, w którym dochód podatnika
uzyskany od poczàtku roku u tego p∏atnika przekroczy∏ kwot´ stanowiàcà górnà
granic´ pierwszego przedzia∏u skali,
o której mowa w art. 27 ust. 1, przekazujà:
— w 10 % na Paƒstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych,
— w 90 % na zak∏adowy fundusz rehabilitacji osób niepe∏nosprawnych,
b) za miesiàce nast´pujàce po miesiàcu,
w którym dochód podatnika uzyskany od
poczàtku roku u tego p∏atnika przekroczy∏
kwot´, o której mowa w lit. a), przekazujà
na zasadach okreÊlonych w ust. 1,
2) zak∏adami aktywnoÊci zawodowej kwoty pobranych zaliczek na podatek od przychodów
z tytu∏ów okreÊlonych w art. 12 oraz od zasi∏ków pieni´˝nych z ubezpieczenia spo∏ecznego, wyp∏acanych przez tych p∏atników:
a) za miesiàce od poczàtku roku do miesiàca w∏àcznie, w którym dochód podatnika
uzyskany od poczàtku roku u tego p∏atnika przekroczy∏ kwot´ stanowiàcà górnà
granic´ pierwszego przedzia∏u skali,
o której mowa w art. 27 ust. 1, przekazujà na zak∏adowy fundusz aktywnoÊci,
b) za miesiàce nast´pujàce po miesiàcu,
w którym dochód podatnika uzyskany od
poczàtku roku u tego p∏atnika przekroczy∏
kwot´, o której mowa w lit. a), przekazujà
na zasadach okreÊlonych w ust. 1.”;
33) w art. 39:
a) w ust. 1 dodaje si´ zdanie trzecie w brzmieniu:
„W informacji tej wykazuje si´ równie˝ dochody zwolnione od podatku na podstawie umów
o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów mi´dzynarodowych.”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Je˝eli obowiàzek poboru przez p∏atników,
o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, zaliczek na podatek usta∏ w ciàgu roku, p∏atnicy na pisemny wniosek podatnika, w terminie 14 dni od dnia z∏o˝enia tego wniosku, sà
obowiàzani do sporzàdzenia i przekazania
podatnikowi oraz urz´dowi skarbowemu,
którym kieruje naczelnik urz´du skarbowego w∏aÊciwy wed∏ug miejsca zamieszkania
podatnika, lub urz´dowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urz´du skarbowego
w∏aÊciwy w sprawach opodatkowania osób
zagranicznych, imiennej informacji, o której
mowa w ust. 1, z zastrze˝eniem ust. 5.”;
34) w art. 41:
a) ust. 1a otrzymuje brzmienie:
„1a. Zaliczk´ od dochodów, o których mowa
w ust. 1, obliczonà w sposób okreÊlony
w tym przepisie zmniejsza si´ o kwot´
sk∏adki na ubezpieczenie zdrowotne, o któ-
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rej mowa w art. 27b, pobranej ze Êrodków
podatnika przez p∏atnika, o którym mowa
w ust. 1.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. P∏atnicy, o których mowa w ust. 1, sà obowiàzani pobieraç zrycza∏towany podatek dochodowy od dokonywanych wyp∏at (Êwiadczeƒ) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieni´dzy lub wartoÊci pieni´˝nych z tytu∏ów okreÊlonych w art. 29, art. 30 ust. 1
pkt 2, 4—5a i 13 oraz art. 30a ust. 1, z zastrze˝eniem ust. 5.”,
c) ust. 4c otrzymuje brzmienie:
„4c. Spó∏ka przejmujàca, nowo zawiàzana lub
powsta∏a w wyniku przekszta∏cenia jest
obowiàzana, jako p∏atnik, pobieraç zrycza∏towany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4, od dochodu okreÊlonego w art. 24 ust. 5 pkt 7 lub 8.”,
d) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Podatnik uzyskujàcy dochód, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 7 lub 8, jest obowiàzany wp∏aciç p∏atnikowi kwot´ nale˝nego
zrycza∏towanego podatku dochodowego
przed terminem okreÊlonym w art. 42
ust. 1.”,
e) dodaje si´ ust. 9 w brzmieniu:
„9. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, p∏atnik pobiera zrycza∏towany podatek dochodowy na zasadach okreÊlonych w art. 29 bez
wzgl´du na to, czy podatnik ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w rozumieniu art. 3 ust. 1a, je˝eli
uzyska od tego podatnika certyfikat rezydencji.”;
35) w art. 42c w ust. 1 w pkt 1 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:
„faktycznemu albo poÊredniemu odbiorcy, któremu wyp∏aca lub stawia do dyspozycji przychody
(dochody) i który ze wzgl´du na miejsce zamieszkania lub odpowiednio siedzib´ (miejsce prowadzenia dzia∏alnoÊci) podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od ca∏oÊci swoich dochodów:”;
36) w art. 42e w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) sk∏adki na ubezpieczenie zdrowotne, o której
mowa w art. 27b, pobranej w danym miesiàcu
ze Êrodków podatnika.”;
37) w art. 43 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Podatnicy, o których mowa w ust. 1, sà obowiàzani wp∏acaç do kasy lub na rachunek urz´du skarbowego zaliczki miesi´czne w wysokoÊci ustalonej decyzjà naczelnika tego urz´du
skarbowego obni˝one o kwot´ sk∏adki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b,
op∏aconej w tym miesiàcu przez podatnika
w terminach okreÊlonych w art. 44 ust. 6.”;
38) w art. 44:
a) w ust. 1b dodaje si´ zdanie drugie w brzmieniu:
„Podatek za grudzieƒ jest p∏atny w terminie z∏o˝enia zeznania.”,
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b) w ust. 3 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:
„Podatnicy, o których mowa w ust. 1, sà obowiàzani wp∏acaç zaliczki miesi´czne. WysokoÊç
zaliczek, z zastrze˝eniem ust. 3f, ustala si´ w nast´pujàcy sposób:”,
c) ust. 3a otrzymuje brzmienie:
„3a. Podatnicy uzyskujàcy dochody, o których
mowa w ust. 1a, sà obowiàzani w terminie
do 20 dnia miesiàca nast´pujàcego po
miesiàcu, w którym dochód by∏ uzyskany,
a za grudzieƒ — w terminie z∏o˝enia zeznania podatkowego, wp∏acaç zaliczki miesi´czne, stosujàc do uzyskanego dochodu
najni˝szà stawk´ podatkowà okreÊlonà
w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. Za
dochód, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uwa˝a si´ uzyskane w ciàgu miesiàca przychody po odliczeniu miesi´cznych
kosztów uzyskania w wysokoÊci okreÊlonej
w art. 22 ust. 2 lub 9 oraz zap∏aconych
w danym miesiàcu sk∏adek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lub 2a. Przy obliczaniu zaliczki podatnik mo˝e stosowaç
wy˝szà stawk´ podatkowà okreÊlonà
w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.”,
d) ust. 3c otrzymuje brzmienie:
„3c. Zaliczk´ obliczonà w sposób okreÊlony
w ust. 3a zmniejsza si´ o kwot´ sk∏adki na
ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa
w art. 27b, zap∏aconej w danym miesiàcu
ze Êrodków podatnika.”,
e) w ust. 3g zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:
„Podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, b´dàcy ma∏ymi podatnikami oraz podatnicy rozpoczynajàcy prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej, o których mowa w art. 22k ust. 11, mogà wp∏acaç zaliczki kwartalne. WysokoÊç zaliczek, z zastrze˝eniem ust. 3h, ustala si´ w nast´pujàcy sposób:”,
f) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Zaliczki miesi´czne od dochodów wymienionych w ust. 1, wp∏aca si´ w terminie do
20 dnia ka˝dego miesiàca za miesiàc poprzedni. Zaliczki kwartalne podatnicy wp∏acajà w terminie do 20 dnia ka˝dego miesiàca nast´pujàcego po kwartale, za który
wp∏acana jest zaliczka. Zaliczk´ za ostatni
miesiàc lub ostatni kwarta∏ roku podatkowego podatnik wp∏aca w terminie do 20 stycznia nast´pnego roku podatkowego. Podatnik nie wp∏aca zaliczki za ostatni miesiàc lub
odpowiednio kwarta∏, je˝eli przed up∏ywem
terminu do jej wp∏aty z∏o˝y zeznanie i dokona zap∏aty podatku na zasadach okreÊlonych w art. 45.”,
g) w ust. 6b pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) w roku podatkowym poprzedzajàcym dany
rok podatkowy o dwa lata — je˝eli w zeznaniu, o którym mowa w pkt 1, podatnicy nie
wykazali dochodu z pozarolniczej dzia∏alnoÊci gospodarczej albo wykazali dochód
w wysokoÊci nieprzekraczajàcej kwoty niepowodujàcej obowiàzku zap∏aty podatku
wynikajàcej z pierwszego przedzia∏u skali
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podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1;
je˝eli równie˝ w tym zeznaniu podatnicy
nie wykazali dochodu z pozarolniczej dzia∏alnoÊci gospodarczej albo wykazali dochód z tego êród∏a w wysokoÊci nieprzekraczajàcej kwoty niepowodujàcej obowiàzku
zap∏aty podatku wynikajàcej z pierwszego
przedzia∏u skali podatkowej, o której mowa
w art. 27 ust. 1, nie sà mo˝liwe wp∏aty zaliczek w uproszczonej formie.”,
h) w ust. 6f pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1) ulega zwi´kszeniu lub zmniejszeniu, odpowiednio do zmiany wysokoÊci podstawy
ich obliczenia — je˝eli zeznanie korygujàce
zosta∏o z∏o˝one w urz´dzie skarbowym do
koƒca roku poprzedzajàcego rok, za który
zaliczki sà p∏acone w uproszczonej formie,
2) ulega zwi´kszeniu lub zmniejszeniu poczàwszy od miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu, w którym zosta∏a z∏o˝ona korekta, odpowiednio do zmiany wysokoÊci podstawy
ich obliczenia — je˝eli zeznanie korygujàce
zosta∏o z∏o˝one w roku, za który zaliczki sà
p∏acone w uproszczonej formie,”,
i) ust. 6i otrzymuje brzmienie:
„6i. Kwot´ zaliczki podlegajàcà wp∏acie, obliczonà w sposób okreÊlony w ust. 6b lub
6h, zmniejsza si´ o kwot´ sk∏adki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa
w art. 27b, zap∏aconej w danym miesiàcu
przez podatnika.”,
j) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1,
czasowo przebywajàcy za granicà, którzy
osiàgajà dochody ze êróde∏ przychodów
po∏o˝onych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sà obowiàzani w terminie do
20 dnia miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu, w którym wrócili do kraju, wp∏aciç zaliczk´ na podatek dochodowy. Je˝eli termin
p∏atnoÊci przypada po zakoƒczeniu roku
podatkowego, nale˝ny podatek jest p∏atny
w terminie z∏o˝enia zeznania. Do obliczenia
nale˝nej zaliczki stosuje si´ odpowiednio
ust. 3a oraz 3c.”,
k) w ust. 7i pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) w roku podatkowym, w którym korzystajà
z tego zwolnienia — sà obowiàzani do
wp∏acenia nale˝nych zaliczek od dochodu
osiàgni´tego od poczàtku roku, w terminie
do 20 dnia miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu, w którym utracili prawo do zwolnienia, chyba ˝e przed up∏ywem tego terminu
z∏o˝yli zeznanie o wysokoÊci osiàgni´tego
dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w którym korzystali ze zwolnienia,
i zap∏acili podatek na zasadach okreÊlonych
w art. 45; w tych przypadkach nie nalicza
si´ odsetek za zw∏ok´ od zaleg∏oÊci z tytu∏u
tych zaliczek,”.
l) po ust. 7j dodaje si´ ust. 7k w brzmieniu:
„7k. Pomoc, o której mowa w ust. 7a, 7e i 7f,
stanowi pomoc de minimis udzielanà
w zakresie i na zasadach okreÊlonych
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w bezpoÊrednio obowiàzujàcych aktach
prawa wspólnotowego dotyczàcych pomocy w ramach zasady de minimis.”;
39) w art. 45:
a) w ust. 1a w pkt 2 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:
„3) odp∏atnego zbycia nieruchomoÊci i praw
majàtkowych opodatkowanych na zasadach okreÊlonych w art. 30e.”,
b) ust. 1b otrzymuje brzmienie:
„1b. Urz´dem skarbowym, o którym mowa
w ust. 1 i 1a, jest urzàd skarbowy w∏aÊciwy
wed∏ug miejsca zamieszkania podatnika
w ostatnim dniu roku podatkowego, a gdy
zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usta∏o przed tym dniem —
wed∏ug ostatniego miejsca zamieszkania
na jej terytorium, z zastrze˝eniem ust. 1c.”,
c) po ust. 1b dodaje si´ ust. 1c w brzmieniu:
„1c. W przypadku podatników, o których mowa
w art. 3 ust. 2a, urz´dem skarbowym,
o którym mowa w ust. 1 i 1a, jest urzàd
skarbowy w∏aÊciwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.”,
d) w ust. 3a pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) zap∏aconych i odliczonych sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne lub zdrowotne,”,
e) ust. 3b otrzymuje brzmienie:
„3b. W zeznaniu, o którym mowa w ust. 1 lub
ust. 1a, wykazuje si´ nale˝ny podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29—30a,
je˝eli podatek ten nie zosta∏ pobrany przez
p∏atnika.”,
f) w ust. 4 w pkt 3 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:
„4) nale˝ny podatek wynikajàcy z zeznania,
o którym mowa w ust. 1a pkt 3.”,
g) uchyla si´ ust. 5c—5g,
h) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 2a,
je˝eli osiàgn´li dochody ze êróde∏ przychodów po∏o˝onych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez poÊrednictwa p∏atników
lub za poÊrednictwem p∏atników nieobowiàzanych do dokonania rocznego obliczenia
podatku lub osiàgn´li dochody okreÊlone
w art. 30b, i zamierzajà opuÊciç terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przed terminem,
o którym mowa w ust. 1, sà obowiàzani z∏o˝yç zeznania, o których mowa w ust. 1 i 1a,
za rok podatkowy przed opuszczeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrze˝eniem ust. 7a.”,
i) po ust. 7 dodaje si´ ust. 7a w brzmieniu:
„7a. Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 2a,
którzy wybrali sposób opodatkowania okreÊlony w art. 6 ust. 3a, 4a lub w art. 29 ust. 4,
sk∏adajà zeznanie podatkowe w terminie
okreÊlonym w ust. 1. Do zeznania podatkowego podatnicy do∏àczajà certyfikat rezydencji
dokumentujàcy miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.”;
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wego przekazuje organizacji po˝ytku
publicznego, w formie pisemnej,
w terminie okreÊlonym w ust. 4.

40) po art. 45b dodaje si´ art. 45c w brzmieniu:
„Art. 45c. 1. Naczelnik urz´du skarbowego w∏aÊciwy miejscowo dla z∏o˝enia zeznania
podatkowego, na wniosek, o którym
mowa w ust. 3, przekazuje na rzecz
jednej organizacji po˝ytku publicznego dzia∏ajàcej na podstawie ustawy
o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego,
wybranej przez podatnika z wykazu,
o którym mowa w ustawie o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego, zwanej
dalej „organizacjà po˝ytku publicznego”, kwot´ w wysokoÊci nieprzekraczajàcej 1 % podatku nale˝nego wynikajàcego:
1) z zeznania podatkowego z∏o˝onego w terminie okreÊlonym dla jego z∏o˝enia, albo
2) z korekty zeznania, o którym mowa w pkt 1, je˝eli zosta∏a dokonana w ciàgu dwóch miesi´cy od
up∏ywu terminu dla z∏o˝enia zeznania podatkowego
— po jej zaokràgleniu do pe∏nych
dziesiàtek groszy w dó∏.
2. Warunkiem przekazania kwoty, o której mowa w ust. 1, jest zap∏ata w pe∏nej wysokoÊci podatku nale˝nego
stanowiàcego podstaw´ obliczenia
kwoty, która ma byç przekazana na
rzecz organizacji po˝ytku publicznego, nie póêniej ni˝ w terminie dwóch
miesi´cy od up∏ywu terminu dla z∏o˝enia zeznania podatkowego.

6. W przypadku, gdy organizacja po˝ytku publicznego nie poda∏a, zgodnie
z art. 27a ust. 4 ustawy o dzia∏alnoÊci
po˝ytku publicznego, lub b∏´dnie poda∏a numer rachunku bankowego,
naczelnik urz´du skarbowego odst´puje od przekazania 1 % podatku na
rzecz tej organizacji.”;
41) w za∏àczniku nr 2 do ustawy „TABELA RODZAJÓW I ROZMIARÓW DZIA¸ÓW SPECJALNYCH
PRODUKCJI ROLNEJ ORAZ NORM SZACUNKOWYCH DOCHODU ROCZNEGO” w lp. 8 w kol. 2
lit. c) otrzymuje brzmienie:
„c) tchórze”.
Art. 2. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 54, poz. 654, z póên. zm.6)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 10 w ust. 1 w pkt 7 kropk´ zast´puje si´
przecinkiem i dodaje si´ pkt 8 w brzmieniu:
„8) wartoÊç niepodzielonych zysków w spó∏kach
kapita∏owych w przypadku przekszta∏cenia
tych spó∏ek w spó∏ki osobowe; przychód okreÊla si´ na dzieƒ przekszta∏cenia.”;
2) w art. 11:
a) po ust. 8a dodaje si´ ust. 8b—8d w brzmieniu:
„8b. Je˝eli dochody podatnika b´dàcego podmiotem krajowym zostanà przez administracj´ podatkowà innego paƒstwa uznane
za dochody powiàzanego z podatnikiem
podmiotu zagranicznego i zaliczone do
podlegajàcych opodatkowaniu dochodów
tego podmiotu zagranicznego, w celu wyeliminowania podwójnego opodatkowania
dokonuje si´ korekty dochodów podatnika
b´dàcego podmiotem krajowym, je˝eli
przepisy w∏aÊciwych umów mi´dzynarodowych, których stronà jest Rzeczpospolita
Polska, takà korekt´ przewidujà.

3. Za wniosek uwa˝a si´ wskazanie
przez podatnika w zeznaniu podatkowym albo w korekcie zeznania, o których mowa w ust. 1, organizacji po˝ytku publicznego, poprzez podanie
jej nazwy, numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sàdowego oraz kwoty do
przekazania na rzecz tej organizacji,
w wysokoÊci nieprzekraczajàcej 1 %
podatku nale˝nego.
4. Naczelnik urz´du skarbowego przekazuje kwot´, o której mowa w ust. 1,
na rachunek bankowy organizacji po˝ytku publicznego wskazany w wykazie, o którym mowa w ustawie o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego, w lipcu
lub w sierpniu roku podatkowego,
w którym jest sk∏adane zeznanie podatkowe. Kwota ta jest pomniejszana
o koszty przelewu bankowego.
5. Naczelnik urz´du skarbowego przekazuje organizacji po˝ytku publicznego
imi´, nazwisko i adres podatnika oraz
wysokoÊç kwoty, o której mowa
w ust. 1, przekazanej na rzecz tej organizacji, po wyra˝eniu przez podatnika w zeznaniu podatkowym lub korekcie zeznania, o których mowa
w ust. 1, zgody na ich przekazanie. Informacje te naczelnik urz´du skarbo-

———————
6)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86,
poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122,
poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110,
poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169,
poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230,
poz. 1922, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 137,
poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957, Nr 217,
poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 29,
poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 121,
poz. 1262, Nr 123, poz. 1291, Nr 146, poz. 1546, Nr 171,
poz. 1800, Nr 210, poz. 2135 i Nr 254, poz. 2533, z 2005 r.
Nr 25, poz. 202, Nr 57, poz. 491, Nr 78, poz. 684, Nr 143,
poz. 1199, Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1419 i 1420,
Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538,
z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 107, poz. 723, Nr 136, poz. 970,
Nr 157, poz. 1119, Nr 183, poz. 1353, Nr 217, poz. 1589
i Nr 251, poz. 1847, z 2007 r. Nr 165, poz. 1169, Nr 171,
poz. 1208 i Nr 176, poz. 1238 oraz z 2008 r. Nr 141,
poz. 888.
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8c. Korekta dochodów, o której mowa
w ust. 8b, s∏u˝y okreÊleniu dochodów podatnika b´dàcego podmiotem krajowym,
jakie by∏yby przez ten podmiot uzyskane,
gdyby warunki handlowe lub finansowe
ustalone z podmiotem zagranicznym,
o którym mowa w ust. 8b, odpowiada∏y
warunkom, jakie by∏yby uzgodnione mi´dzy podmiotami niezale˝nymi.
8d. Przepisy ust. 8b i 8c stosuje si´ odpowiednio do podmiotu zagranicznego posiadajàcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zak∏ad, w zakresie dochodów uzyskanych za poÊrednictwem tego
zak∏adu i uwzgl´dnionych w jego dochodach.”,
b) ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
sposób i tryb okreÊlania dochodów w drodze oszacowania oraz sposób i tryb eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsi´biorstw powiàzanych, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci
wytyczne Organizacji Wspó∏pracy Gospodarczej i Rozwoju, a tak˝e postanowienia
Konwencji z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie
eliminowania podwójnego opodatkowania
w przypadku korekty zysków przedsi´biorstw powiàzanych7) oraz Kodeksu post´powania wspierajàcego skuteczne wykonanie Konwencji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty
zysków
przedsi´biorstw
powiàzanych
(Dz. Urz. UE C 176 z 28. 07. 2006, str. 8—12).”;
3) w art. 12 w ust. 1:
a) zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:
„Przychodami, z zastrze˝eniem ust. 3 i 4 oraz
art. 14, sà w szczególnoÊci:”,
b) w pkt 9 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i dodaje si´ pkt 10 w brzmieniu:
„10) przychody osiàgni´te w zwiàzku ze zwrotem lub otrzymaniem po˝yczki (kredytu),
je˝eli po˝yczka (kredyt) by∏a waloryzowana
kursem waluty obcej, w przypadku gdy:
a) po˝yczkodawca (kredytodawca) otrzymuje Êrodki pieni´˝ne stanowiàce sp∏at´ kapita∏u w wysokoÊci wy˝szej od
———————
7)

Ustawa z dnia 8 czerwca 2006 r. o ratyfikacji Konwencji,
sporzàdzonej w Brukseli dnia 8 grudnia 2004 r., w sprawie
przystàpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estoƒskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki ¸otewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki W´gierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki S∏owenii i Republiki S∏owackiej do
Konwencji w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsi´biorstw powiàzanych, sporzàdzonej w Brukseli dnia 23 lipca 1990 r.,
zmienionej Konwencjà w sprawie przystàpienia Republiki
Austrii, Republiki Finlandii, Królestwa Szwecji do Konwencji w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania
w przypadku korekty zysków przedsi´biorstw powiàzanych, sporzàdzonà w Brukseli dnia 21 grudnia 1995 r., oraz
Protoko∏em zmieniajàcym Konwencj´ w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty
zysków przedsi´biorstw powiàzanych, sporzàdzonym
w Brukseli dnia 25 maja 1999 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1039).

Poz. 1316

kwoty udzielonej po˝yczki (kredytu) —
w wysokoÊci ró˝nicy pomi´dzy kwotà
zwróconego kapita∏u a kwotà udzielonej
po˝yczki (kredytu),
b) po˝yczkobiorca (kredytobiorca) zwraca
tytu∏em sp∏aty po˝yczki (kredytu) Êrodki
pieni´˝ne stanowiàce sp∏at´ kapita∏u
w wysokoÊci ni˝szej od kwoty otrzymanej po˝yczki (kredytu) — w wysokoÊci
ró˝nicy pomi´dzy kwotà otrzymanej po˝yczki (kredytu) a kwotà zwróconego kapita∏u.”;
4) uchyla si´ art. 13;
5) w art. 15:
a) ust. 4e otrzymuje brzmienie:
„4e. Za dzieƒ poniesienia kosztu uzyskania
przychodów, z zastrze˝eniem ust. 4f—4h,
uwa˝a si´ dzieƒ, na który uj´to koszt
w ksi´gach rachunkowych (zaksi´gowano)
na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzieƒ, na który uj´to koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku
faktury (rachunku), z wyjàtkiem sytuacji
gdy dotyczy∏oby to uj´tych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeƒ mi´dzyokresowych kosztów.”,
b) dodaje si´ ust. 4f—4h w brzmieniu:
„4f. Koszty zaniechanych inwestycji sà potràcalne w dacie zbycia inwestycji lub ich likwidacji.
4g. Nale˝noÊci z tytu∏ów, 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 2000 r. Nr 14, poz. 176,
z póên. zm.8)), oraz zasi∏ki pieni´˝ne z ubez———————
8)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60,
poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117,
poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8,
poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784,
Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106,
poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370
i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25,
poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804,
Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384,
Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058,
z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595,
Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122,
poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166,
poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223,
poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 29, poz. 257,
Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109,
poz. 1163, Nr 116, poz. 1203, 1205 i 1207, Nr 120,
poz. 1252, Nr 123, poz. 1291, Nr 162, poz. 1691, Nr 210,
poz. 2135, Nr 263, poz. 2619 i Nr 281, poz. 2779 i 2781,
z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 30, poz. 262, Nr 85, poz. 725,
Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 102, poz. 852, Nr 143,
poz. 1199 i 1202, Nr 155, poz. 1298, Nr 164, poz. 1365
i 1366, Nr 169, poz. 1418 i 1420, Nr 177, poz. 1468, Nr 179,
poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r.
Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 107, poz. 723,
Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119, Nr 183, poz. 1353
i 1354, Nr 217, poz. 1588, Nr 226, poz. 1657 i Nr 249,
poz. 1824, z 2007 r. Nr 35, poz. 219, Nr 99, poz. 658, Nr 115,
poz. 791 i 793, Nr 176, poz. 1243, Nr 181, poz. 1288, Nr 191,
poz. 1361 i 1367, Nr 192, poz. 1378 i Nr 211, poz. 1549 oraz
z 2008 r. Nr 97, poz. 623, Nr 141, poz. 888, Nr 143, poz. 894
i Nr 209, poz. 1316.
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w wysokoÊci ró˝nicy pomi´dzy kwotà
udzielonej po˝yczki (kredytu) a kwotà
zwróconego kapita∏u,”,

pieczenia spo∏ecznego wyp∏acane przez zak∏ad pracy stanowià koszty uzyskania przychodów w miesiàcu, za który sà nale˝ne,
pod warunkiem ˝e zosta∏y wyp∏acone lub
postawione do dyspozycji w terminie wynikajàcym z przepisów prawa pracy, umowy
lub innego stosunku prawnego ∏àczàcego
strony. W przypadku uchybienia temu terminowi do nale˝noÊci tych stosuje si´
art. 16 ust. 1 pkt 57.

— pkt 14 otrzymuje brzmienie:
„14) darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju,
z wyjàtkiem dokonywanych mi´dzy
spó∏kami tworzàcymi podatkowà grup´
kapita∏owà, a tak˝e wp∏at na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej, z tym ˝e
kosztem uzyskania przychodów sà koszty wytworzenia lub cena nabycia produktów spo˝ywczych, o których mowa
w art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku
od towarów i us∏ug, przekazanych na
rzecz organizacji po˝ytku publicznego
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
Nr 96, poz. 873, z póên. zm.10)), z przeznaczeniem wy∏àcznie na cele dzia∏alnoÊci charytatywnej prowadzonej przez te
organizacje,”,

4h. Sk∏adki z tytu∏u nale˝noÊci, o których mowa
w ust. 4g, okreÊlone w ustawie z dnia
13 paêdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11,
poz. 74, z póên. zm.9)), w cz´Êci finansowanej przez p∏atnika sk∏adek, sk∏adki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych
Âwiadczeƒ Pracowniczych, z zastrze˝eniem
art. 16 ust. 1 pkt 40, stanowià koszty uzyskania przychodów w miesiàcu, za który
nale˝noÊci te sà nale˝ne, pod warunkiem ˝e
sk∏adki zostanà op∏acone:
1) z tytu∏u nale˝noÊci wyp∏acanych lub postawionych do dyspozycji w miesiàcu, za
który sà nale˝ne — w terminie wynikajàcym z odr´bnych przepisów,

— uchyla si´ pkt 24,
— uchyla si´ pkt 41,
— pkt 57 i 57a otrzymujà brzmienie:

2) z tytu∏u nale˝noÊci wyp∏acanych lub postawionych do dyspozycji w miesiàcu
nast´pnym, w terminie wynikajàcym
z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego ∏àczàcego
strony — nie póêniej ni˝ do 15 dnia tego
miesiàca.

„57) niewyp∏aconych, niedokonanych lub
niepostawionych do dyspozycji wyp∏at,
Êwiadczeƒ oraz innych nale˝noÊci z tytu∏ów okreÊlonych w art. 12 ust. 1 i 6,
art. 13 pkt 2 i 4—9 oraz w art. 18 ustawy
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tak˝e zasi∏ków pieni´˝nych z ubezpieczenia spo∏ecznego wyp∏acanych przez zak∏ad pracy, z zastrze˝eniem art. 15 ust. 4g,

W przypadku uchybienia tym terminom do
sk∏adek tych stosuje si´ art. 16 ust. 1
pkt 57a i ust. 7d.”;

57a) nieop∏aconych do Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych sk∏adek, z zastrze˝eniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h, okreÊlonych w ustawie z dnia 13 paêdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeƒ
spo∏ecznych, w cz´Êci finansowanej
przez p∏atnika sk∏adek,”,

6) w art. 16:
a) w ust. 1:
— w pkt 10 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) na sp∏at´ po˝yczek (kredytów), z wyjàtkiem skapitalizowanych odsetek od tych
po˝yczek (kredytów), z tym ˝e kosztem
uzyskania przychodów sà wydatki na
sp∏at´ po˝yczki (kredytu) w przypadku,
gdy po˝yczka (kredyt) by∏a waloryzowana
kursem waluty obcej, je˝eli:

— w pkt 63 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) oddanych do nieodp∏atnego u˝ywania —
za miesiàce, w których sk∏adniki te by∏y
oddane do nieodp∏atnego u˝ywania,”;
— w pkt 64 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem
i dodaje si´ pkt 66 w brzmieniu:

— po˝yczkobiorca (kredytobiorca) w zwiàzku ze sp∏atà po˝yczki (kredytu) zwraca
kwot´ kapita∏u wi´kszà ni˝ kwota otrzymanej po˝yczki (kredytu) — w wysokoÊci ró˝nicy pomi´dzy kwotà zwrotu kapita∏u a kwotà otrzymanej po˝yczki
(kredytu),

„66) poniesionych wydatków oraz wartoÊci
przekazanych rzeczy, praw lub wykonanych us∏ug, wynikajàcych z czynnoÊci,
które nie mogà byç przedmiotem prawnie skutecznej umowy.”,

— po˝yczkodawca (kredytodawca) otrzymuje Êrodki pieni´˝ne stanowiàce
sp∏at´ kapita∏u w wysokoÊci ni˝szej od
kwoty udzielonej po˝yczki (kredytu) —

b) ust. 7d otrzymuje brzmienie:
„7d. Przepis ust. 1 pkt 57a stosuje si´ odpowiednio, z zastrze˝eniem ust. 1 pkt 40 oraz

———————

———————

9)

10)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 21, poz. 125,
Nr 112, poz. 769, Nr 115, poz. 791, 792 i 793 i Nr 176,
poz. 1243 oraz z 2008 r. Nr 63, poz. 394, Nr 67, poz. 411,
Nr 141, poz. 888 i Nr 171, poz. 1056.

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210,
poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420,
Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 94,
poz. 651.
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art. 15 ust. 4h, do sk∏adek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pracowniczych.”,
7) w art. 16d ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Sk∏adniki
majàtku,
o
których
mowa
w art. 16a—16c, wprowadza si´ do ewidencji
Êrodków trwa∏ych oraz wartoÊci niematerialnych i prawnych zgodnie z art. 9 ust. 1, najpóêniej w miesiàcu przekazania ich do u˝ywania.
Póêniejszy termin wprowadzenia uznaje si´ za
ujawnienie Êrodka trwa∏ego lub wartoÊci niematerialnej i prawnej, o których mowa
w art. 16h ust. 1 pkt 4.”;
8) w art. 16e w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) wp∏aciç, w terminie do 20 dnia tego miesiàca,
do urz´du skarbowego kwot´ odsetek naliczonych od dnia zaliczenia do kosztów uzyskania
przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie we w∏asnym zakresie sk∏adników majàtku do dnia, w którym okres ich u˝ywania
przekroczy∏ rok, i naliczonà kwot´ odsetek wykazaç w zeznaniu, o którym mowa w art. 27
ust. 1; odsetki od ró˝nicy, o której mowa
w pkt 2, sà naliczane wed∏ug stawki odsetek za
zw∏ok´ od zaleg∏oÊci podatkowych obowiàzujàcej w dniu zaliczenia sk∏adnika majàtku do
Êrodków trwa∏ych lub wartoÊci niematerialnych i prawnych.”;
9) w art. 16h w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) od ujawnionych Êrodków trwa∏ych lub wartoÊci niematerialnych i prawnych nieobj´tych
dotychczas ewidencjà, poczàwszy od miesiàca
nast´pujàcego po miesiàcu, w którym te Êrodki lub wartoÊci zosta∏y wprowadzone do ewidencji Êrodków trwa∏ych oraz wartoÊci niematerialnych i prawnych.”;
10) w art. 17 w ust. 1:
a) pkt 39 otrzymuje brzmienie:
„39) dochody zwiàzków zawodowych, spo∏eczno-zawodowych organizacji rolników, izb
rolniczych, izb gospodarczych, organizacji
samorzàdu gospodarczego rzemios∏a,
spó∏dzielczych zwiàzków rewizyjnych, organizacji pracodawców i partii politycznych, dzia∏ajàcych na podstawie odr´bnych ustaw — w cz´Êci przeznaczonej na
cele statutowe, z wy∏àczeniem dzia∏alnoÊci
gospodarczej,”,
b) w pkt 49 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i dodaje si´ pkt 50 w brzmieniu:
„50) odsetki lub dyskonto od obligacji emitowanych przez Skarb Paƒstwa i oferowanych
na rynkach zagranicznych oraz dochody
z odp∏atnego zbycia tych obligacji uzyskane przez podatników, o których mowa
w art. 3 ust. 2.”;
11) w art. 18:
a) ust. 1b otrzymuje brzmienie:
„1b. Je˝eli przedmiotem darowizny sà towary
opodatkowane podatkiem od towarów
i us∏ug, za kwot´ darowizny uwa˝a si´ war-

Poz. 1316

toÊç towaru wraz z podatkiem od towarów
i us∏ug, w cz´Êci przekraczajàcej kwot´ podatku naliczonego, którà podatnik ma prawo odliczyç zgodnie z przepisami o podatku od towarów i us∏ug z tytu∏u dokonania
tej darowizny. Przy okreÊlaniu wartoÊci
tych darowizn stosuje si´ odpowiednio
art. 14.”,
b) po ust. 1j dodaje si´ ust. 1k w brzmieniu:
„1k. Odliczenia darowizn, o którym mowa
w ust. 1 pkt 1, nie stosuje si´ w przypadku,
gdy podatnik zaliczy∏ wartoÊç przekazanej
darowizny do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 14.”;
12) w art. 25:
a) ust. 1a otrzymuje brzmienie:
„1a. Zaliczki miesi´czne, o których mowa
w ust. 1, podatnik wp∏aca w terminie do
20 dnia ka˝dego miesiàca za miesiàc poprzedni, z zastrze˝eniem ust. 2a. Zaliczk´ za
ostatni miesiàc roku podatkowego podatnik wp∏aca w terminie do 20 dnia pierwszego miesiàca nast´pnego roku podatkowego. Podatnik nie wp∏aca zaliczki za ostatni
miesiàc, je˝eli przed up∏ywem terminu do
jej wp∏aty z∏o˝y zeznanie i dokona zap∏aty
podatku na zasadach okreÊlonych w art. 27
ust. 1.”,
b) ust. 1c otrzymuje brzmienie:
„1c. Zaliczki kwartalne, o których mowa
w ust. 1b, podatnik wp∏aca w terminie do
20 dnia ka˝dego miesiàca nast´pujàcego
po kwartale, za który jest wp∏acana zaliczka, z zastrze˝eniem ust. 2a. Zaliczk´ za
ostatni kwarta∏ roku podatkowego podatnik wp∏aca w terminie do 20 dnia pierwszego miesiàca nast´pnego roku podatkowego. Podatnik nie wp∏aca zaliczki za ostatni
kwarta∏, je˝eli przed up∏ywem terminu do
jej wp∏aty z∏o˝y zeznanie i dokona zap∏aty
podatku na zasadach okreÊlonych w art. 27
ust. 1.”,
c) w ust. 9 pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1) ulega zwi´kszeniu lub zmniejszeniu, odpowiednio do zmiany wysokoÊci podstawy ich
obliczenia — je˝eli zeznanie korygujàce zosta∏o z∏o˝one w urz´dzie skarbowym do
koƒca roku podatkowego poprzedzajàcego
rok podatkowy, za który zaliczki sà p∏acone
w formie uproszczonej,
2) ulega zwi´kszeniu lub zmniejszeniu poczàwszy od miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu, w którym zosta∏a z∏o˝ona korekta, odpowiednio do zmiany wysokoÊci podstawy ich
obliczenia — je˝eli zeznanie korygujàce zosta∏o z∏o˝one w roku podatkowym, za który
zaliczki sà p∏acone w formie uproszczonej,”,
d) w ust. 16 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) w roku podatkowym, w którym korzystajà
z tego zwolnienia — sà obowiàzani do wp∏aty nale˝nych zaliczek w terminie do 20 dnia
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miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu, w którym utracili prawo do zwolnienia, chyba ˝e
przed up∏ywem tego terminu z∏o˝yli zeznanie i zap∏acili podatek na zasadach okreÊlonych w art. 27 ust. 1; w tych przypadkach
nie nalicza si´ odsetek za zw∏ok´ od zaleg∏oÊci z tytu∏u zaliczek za poszczególne miesiàce roku, w którym podatnicy korzystali ze
zwolnienia,”,
e) dodaje si´ ust. 17 w brzmieniu:
„17. Pomoc, o której mowa w ust. 11 i 12, stanowi pomoc de minimis udzielanà w zakresie i na zasadach okreÊlonych w bezpoÊrednio obowiàzujàcych aktach prawa
wspólnotowego dotyczàcych pomocy
w ramach zasady de minimis.”;
13) w art. 26 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. W przypadku dochodu, o którym mowa
w art. 10 ust. 1 pkt 6 i 8, spó∏ka przejmujàca,
nowo zawiàzana lub powsta∏a w wyniku przekszta∏cenia jest obowiàzana jako p∏atnik, w terminie do 7 dnia miesiàca nast´pujàcego po
miesiàcu, w którym powsta∏ dochód, wp∏aciç
podatek, o którym mowa w art. 22 ust. 1, na rachunek urz´du skarbowego, którym kieruje
naczelnik urz´du skarbowego w∏aÊciwy wed∏ug siedziby podatnika, a w przypadku podatników wymienionych w art. 3 ust. 2 — na rachunek urz´du skarbowego, którym kieruje
naczelnik urz´du skarbowego w∏aÊciwy
w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Podatnik jest obowiàzany przed tym terminem przekazaç p∏atnikowi kwot´ tego podatku. W terminie wp∏aty podatku p∏atnik jest
obowiàzany przes∏aç podatnikowi informacj´
o wp∏aconym podatku, sporzàdzonà wed∏ug
ustalonego wzoru.”.

§ 2. Przepis § 1 stosuje si´ odpowiednio
do nadp∏at wynikajàcych z decyzji.”;
2) w art. 299 w § 3 w pkt 12 kropk´ zast´puje si´
Êrednikiem i dodaje si´ pkt 13 w brzmieniu:
„13) organizacjom po˝ytku publicznego — w zakresie i na zasadach okreÊlonych w ustawach
podatkowych.”.
Art. 4. W ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zrycza∏towanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiàganych przez osoby fizyczne (Dz. U.
Nr 144, poz. 930, z póên. zm.12)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 8 uchyla si´ ust. 6 i 7;
2) w art. 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W przypadku dokonywania odliczeƒ od przychodów, o których mowa w ust. 1, stosuje si´
odpowiednio przepisy art. 9 ust. 3 i 3a oraz
art. 26 ust. 5—7h, 13b i 13c ustawy o podatku
dochodowym.”;
3) w art. 12:
a) w ust. 1 w pkt 4 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) uzyskanej prowizji z dzia∏alnoÊci handlowej
w zakresie sprzeda˝y jednorazowych biletów
komunikacji miejskiej, znaczków do biletów
miesi´cznych, znaczków pocztowych, ˝etonów i kart magnetycznych do automatów,”,
b) ust. 10a otrzymuje brzmienie:
„10a. W przypadku odp∏atnego zbycia budynku
mieszkalnego, jego cz´Êci lub udzia∏u
w takim budynku, lokalu mieszkalnego
stanowiàcego odr´bnà nieruchomoÊç lub
udzia∏u w takim lokalu, gruntu lub udzia∏u
w gruncie albo prawa u˝ytkowania wieczystego gruntu lub udzia∏u w takim prawie, zwiàzanych z tym budynkiem lub lokalem, spó∏dzielczego w∏asnoÊciowego
prawa do lokalu mieszkalnego lub udzia∏u
w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spó∏dzielni mieszkaniowej lub udzia∏u w takim prawie wykorzystywanych w pozarolniczej dzia∏alnoÊci
gospodarczej — je˝eli odp∏atne zbycie zosta∏o dokonane przed up∏ywem pi´ciu lat,
liczàc od koƒca roku kalendarzowego,
w którym nastàpi∏o nabycie lub wybudowanie — stosuje si´ art. 21 ust. 1 pkt 131
i art. 30e ustawy o podatku dochodowym.”,

Art. 3. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60,
z póên. zm.11)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) po art. 77b dodaje si´ art. 77c w brzmieniu:
„Art. 77c. § 1. Nadp∏ata wynikajàca z korekty zeznania w podatku dochodowym od
osób fizycznych jest pomniejszana
o kwot´ odpowiadajàcà nadwy˝ce
kwoty przekazanej na rzecz organizacji po˝ytku publicznego zgodnie
z wnioskiem podatnika, o którym
mowa w odr´bnych przepisach, ponad zaokràglonà do pe∏nych dziesiàtek groszy w dó∏ kwot´ 1 % podatku nale˝nego wynikajàcego z tej
korekty.
———————
11)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86,
poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470,
Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590
i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120,
poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671 oraz
z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888 i Nr 180,
poz. 1109.
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———————
12)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2000 r. Nr 104, poz. 1104 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r.
Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 125, poz. 1363 i 1369
i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 141, poz. 1183, Nr 169,
poz. 1384, Nr 172, poz. 1412 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r.
Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 135, poz. 1268, Nr 137,
poz. 1302 i Nr 202, poz. 1958, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135
i Nr 263, poz. 2619, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164,
poz. 1366 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 183, poz. 1353
i Nr 217, poz. 1588 oraz z 2008 r. Nr 141, poz. 888 i Nr 143,
poz. 894.
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c) dodaje si´ ust. 12 w brzmieniu:
„12. Przepisy art. 27 ust. 8—9a ustawy o podatku dochodowym stosuje si´ odpowiednio.”;
4) art. 13 otrzymuje brzmienie:
„Art. 13. 1. Rycza∏t od przychodów ewidencjonowanych w pierwszej kolejnoÊci ulega
obni˝eniu o kwot´ sk∏adki na ubezpieczenie zdrowotne op∏aconej przez podatnika, o której mowa w art. 27b
ust. 1 ustawy o podatku dochodowym,
je˝eli nie zosta∏a odliczona od podatku
dochodowego.
2. W przypadku dokonywania obni˝ki,
o której mowa w ust. 1, stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 27b ust. 2—4
ustawy o podatku dochodowym.”;
5) w art. 21:
a) w ust. 2a:
— pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) otrzymania zwrotu uprzednio zap∏aconych i odliczonych sk∏adek na ubezpieczenie zdrowotne,”,
— w pkt 3 na koƒcu dodaje si´ przecinek i dodaje si´ pkt 5 i 6 w brzmieniu:
„5) otrzymania zwrotu uprzednio odliczonych sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne,
6) otrzymania zwrotu uprzednio zap∏aconego za granicà i odliczonego podatku”,
b) uchyla si´ ust. 3a—3d,
c) dodaje si´ ust. 14 w brzmieniu:
„14. Pomoc, o której mowa w ust. 6 i 10, stanowi pomoc de minimis udzielanà w zakresie
i na zasadach okreÊlonych w bezpoÊrednio
obowiàzujàcych aktach prawa wspólnotowego dotyczàcych pomocy w ramach zasady de minimis.”;
6) po art. 21a dodaje si´ art. 21b w brzmieniu:
„Art. 21b. 1. Naczelnik urz´du skarbowego w∏aÊciwy miejscowo dla z∏o˝enia zeznania podatkowego, na wniosek, o którym mowa w ust. 3, przekazuje na
rzecz jednej organizacji po˝ytku publicznego dzia∏ajàcej na podstawie
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,
poz. 873, z póên. zm.13)), wybranej
przez podatnika z wykazu, o którym
mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej
———————
13)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210,
poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420,
Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 94,
poz. 651.
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„organizacjà po˝ytku publicznego”,
kwot´ w wysokoÊci nieprzekraczajàcej 1 % podatku nale˝nego wynikajàcego:
1) z zeznania podatkowego z∏o˝onego w terminie okreÊlonym dla jego
z∏o˝enia, albo
2) z korekty zeznania, o którym mowa
w pkt 1, je˝eli zosta∏a dokonana
w ciàgu dwóch miesi´cy od up∏ywu terminu dla z∏o˝enia zeznania
podatkowego
— po jej zaokràgleniu do pe∏nych
dziesiàtek groszy w dó∏.
2. Warunkiem przekazania kwoty, o której mowa w ust. 1, jest zap∏ata w pe∏nej wysokoÊci podatku nale˝nego
stanowiàcego podstaw´ obliczenia
kwoty, która ma byç przekazana na
rzecz organizacji po˝ytku publicznego, nie póêniej ni˝ w terminie dwóch
miesi´cy od up∏ywu terminu dla z∏o˝enia zeznania podatkowego.
3. Za wniosek uwa˝a si´ wskazanie
przez podatnika w zeznaniu podatkowym albo w korekcie zeznania, o których mowa w ust. 1, organizacji po˝ytku publicznego, poprzez podanie
jej nazwy, numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sàdowego oraz kwoty
do przekazania na rzecz tej organizacji, w wysokoÊci nieprzekraczajàcej
1 % podatku nale˝nego.
4. Naczelnik urz´du skarbowego przekazuje kwot´, o której mowa w ust. 1,
na rachunek bankowy organizacji po˝ytku publicznego wskazany w wykazie, o którym mowa w ustawie z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie,
w kwietniu lub w maju roku podatkowego, w którym jest sk∏adane zeznanie podatkowe. Kwota ta jest pomniejszana o koszty przelewu bankowego.
5. Naczelnik urz´du skarbowego przekazuje organizacji po˝ytku publicznego imi´, nazwisko i adres podatnika
oraz wysokoÊç kwoty, o której mowa
w ust. 1, przekazanej na rzecz tej organizacji, po wyra˝eniu przez podatnika w zeznaniu podatkowym lub korekcie zeznania, o których mowa
w ust. 1, zgody na ich przekazanie. Informacje te naczelnik urz´du skarbowego przekazuje organizacji po˝ytku
publicznego, w formie pisemnej,
w terminie okreÊlonym w ust. 4.
6. W przypadku, gdy organizacja po˝ytku publicznego nie poda∏a, zgodnie
z art. 27a ust. 4 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie,
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lub b∏´dnie poda∏a numer rachunku
bankowego, naczelnik urz´du skarbowego odst´puje od przekazania
1 % podatku na rzecz tej organizacji.”;
7) w art. 31 dodaje si´ ust. 6 w brzmieniu:
„6. Przepisy ust. 1—5 stosuje si´ do sk∏adek, o których mowa w art. 27b ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym. Przepis art. 27b ust. 4
ustawy o podatku dochodowym stosuje si´
odpowiednio.”;
8) w art. 44 dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:
„5. Przepisy ust. 1—4 i art. 47 stosuje si´ do sk∏adek, o których mowa w art. 27b ust. 1 pkt 2
ustawy o podatku dochodowym. Przepis
art. 27b ust. 4 ustawy o podatku dochodowym
stosuje si´ odpowiednio.”;
9) w art. 52 w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) rocznych deklaracji o wysokoÊci sk∏adki zap∏aconej na ubezpieczenie zdrowotne, o których
mowa w art. 31 ust. 4 i 6 oraz art. 44 ust. 4 i 5,”.
Art. 5. W ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
Nr 96, poz. 873, z póên. zm.14)) po art. 27 dodaje si´
art. 27a w brzmieniu:
„Art. 27a. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego prowadzi w formie
elektronicznej i zamieszcza na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej wykaz organizacji po˝ytku publicznego, na które podatnik podatku
dochodowego od osób fizycznych,
zgodnie z odr´bnymi przepisami, mo˝e
przekazaç 1 % podatku. W wykazie tym
nie uwzgl´dnia si´ organizacji prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà polegajàcà na wytwarzaniu wyrobów przemys∏u elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a tak˝e pozosta∏ych
wyrobów alkoholowych o zawartoÊci alkoholu powy˝ej 1,5 %, oraz wyrobów
z metali szlachetnych albo z udzia∏em
tych metali, lub handlu tymi wyrobami.
2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, zawiera w odniesieniu do ka˝dej organizacji
po˝ytku publicznego jej nazw´ i siedzib´, numer wpisu do Krajowego Rejestru Sàdowego oraz numer rachunku
bankowego w∏aÊciwego do przekazania
1 % podatku.
3. Minister SprawiedliwoÊci na bie˝àco
dostarcza w postaci elektronicznej dane, o których mowa w ust. 2, z wyjàtkiem numerów rachunków bankowych.
———————
14)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210,
poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420,
Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 94,
poz. 651.
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4. Organizacje po˝ytku publicznego sà
obowiàzane zamieÊciç na stronie internetowej prowadzonej przez ministra
w∏aÊciwego do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego numer rachunku bankowego w∏aÊciwego do przekazania zgodnie z odr´bnymi przepisami 1 % podatku oraz oÊwiadczenie dotyczàce nieprowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej polegajàcej na wytwarzaniu wyrobów
przemys∏u elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a tak˝e pozosta∏ych wyrobów alkoholowych o zawartoÊci alkoholu powy˝ej 1,5 %, oraz
wyrobów z metali szlachetnych albo
z udzia∏em tych metali, lub handlu tymi
wyrobami.”.
Art. 6. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tona˝owym (Dz. U. Nr 183, poz. 1353) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 4 dodaje si´ ust. 6 w brzmieniu:
„6. Przepisy ust. 3—5 stosuje si´ do sk∏adek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych. Przepisy art. 26 ust. 13b
i 13c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych stosuje si´
odpowiednio.”;
2) w art. 6 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:
„4. Przepisy ust. 1—3 stosuje si´ do sk∏adek, o których mowa w art. 27b ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych. Przepisy art. 27b ust. 4
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych stosuje si´ odpowiednio.”;
3) w art. 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Przy obliczaniu podatku tona˝owego za poszczególne miesiàce podatnicy mogà uwzgl´dniaç odliczenia, o których mowa w art. 4 ust. 3
i 6 oraz art. 6.”.
Art. 7. W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r.
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 217, poz. 1588) w art. 9:
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Podatnikowi, któremu w latach 2002—2006 zosta∏ udzielony kredyt (po˝yczka), o którym mowa w art. 26b ustawy wymienionej w art. 1,
w brzmieniu obowiàzujàcym przed dniem
1 stycznia 2007 r., zwany dalej „kredytem
mieszkaniowym”, przys∏uguje na zasadach
okreÊlonych w tej ustawie oraz w ustawie wymienionej w art. 2, w brzmieniu obowiàzujàcym przed dniem 1 stycznia 2007 r., prawo do
odliczania wydatków na sp∏at´ odsetek:
1) od kredytu mieszkaniowego,
2) od kredytu (po˝yczki) zaciàgni´tego na sp∏at´
kredytu mieszkaniowego,
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3) od ka˝dego kolejnego kredytu (po˝yczki) zaciàgni´tego na sp∏at´ kredytu (po˝yczki),
o którym mowa w pkt 1 lub 2
— do up∏ywu terminu sp∏aty okreÊlonego
w umowie o kredyt mieszkaniowy zawartej
przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie d∏u˝ej jednak
ni˝ do dnia 31 grudnia 2027 r.”;
2) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a—1c w brzmieniu:
„1a. W przypadku gdy kredyt (po˝yczka), o którym
mowa w ust. 1, stanowi cz´Êç kredytu (po˝yczki) przeznaczonego na sp∏at´ równie˝ innych, ni˝ wymienione w tym przepisie, zobowiàzaƒ kredytowych (po˝yczkowych), odliczeniu podlegajà odsetki od tej cz´Êci kredytu (po˝yczki), która proporcjonalnie przypada
na sp∏at´ kredytu (po˝yczki), o którym mowa
w ust. 1.
1b. Odsetki od kredytu (po˝yczki), o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, zap∏acone w latach
2002—2007 w zwiàzku z inwestycjà zakoƒczonà przed dniem 1 stycznia 2008 r., zgodnie
z art. 26b ust. 2 pkt 4 ustawy wymienionej
w art. 1, w brzmieniu obowiàzujàcym przed
dniem 1 stycznia 2007 r., podlegajà odliczeniu na zasadach okreÊlonych w ustawie wymienionej w art. 1 lub 2, w brzmieniu obowiàzujàcym przed dniem 1 stycznia 2007 r.,
od dochodu (przychodu) uzyskanego w roku
2008 lub 2009. Do odliczenia wydatków,
o których mowa w zdaniu pierwszym, nie
stosuje si´ art. 26b ust. 5—7 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiàzujàcym
przed dniem 1 stycznia 2007 r. Przepis
ust. 1a stosuje si´ odpowiednio.
1c. Przepisy ust. 1 pkt 2 i 3, ust. 1a i 1b stosuje si´
do kredytu (po˝yczki) zaciàgni´tego w banku
lub w spó∏dzielczej kasie oszcz´dnoÊciowo-kredytowej, majàcych siedzib´ w paƒstwie
cz∏onkowskim Unii Europejskiej lub w innym
paƒstwie nale˝àcym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji
Szwajcarskiej.”.
Art. 8. 1. Do przychodu (dochodu) z odp∏atnego
zbycia nieruchomoÊci i praw okreÊlonych w art. 10
ust. 1 pkt 8 lit. a—c ustawy zmienianej w art. 1, nabytych lub wybudowanych (oddanych do u˝ytkowania)
w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., stosuje si´ zasady okreÊlone w ustawie
zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiàzujàcym na
dzieƒ 31 grudnia 2008 r.
2. Do przychodów z odp∏atnego zbycia sk∏adników
majàtku, o których mowa w art. 12 ust. 10a ustawy
zmienianej w art. 4, wykorzystywanych w pozarolniczej dzia∏alnoÊci gospodarczej, które zosta∏y nabyte
lub wybudowane (oddane do u˝ytkowania) w okresie
od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.,
majà zastosowanie przepisy art. 12 ust. 10a ustawy
zmienianej w art. 4, w brzmieniu obowiàzujàcym na
dzieƒ 31 grudnia 2008 r., i art. 21 ust. 1 pkt 126 oraz
art. 30e ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiàzujàcym na dzieƒ 31 grudnia 2008 r.
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3. Podatnicy, do których majà zastosowanie ust. 1
lub ust. 2, oÊwiadczenie, o którym mowa w art. 21
ust. 21 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiàzujàcym na dzieƒ 31 grudnia 2008 r., sk∏adajà
w terminie z∏o˝enia zeznania, o którym mowa
w art. 45 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, za rok podatkowy, w którym nastàpi∏o odp∏atne zbycie nieruchomoÊci i praw okreÊlonych w art. 10 ust. 1 pkt 8
lit. a—c ustawy zmienianej w art. 1. W przypadku,
o którym mowa w zdaniu pierwszym, 14-dniowy termin okreÊlony w art. 21 ust. 21 ustawy zmienianej
w art. 1, w brzmieniu obowiàzujàcym na dzieƒ
31 grudnia 2008 r., nie ma zastosowania.
Art. 9. 1. Podatnicy podatku dochodowego od
osób prawnych, u których rok podatkowy jest inny ni˝
rok kalendarzowy i rozpoczà∏ si´ przed dniem 1 stycznia 2009 r. stosujà do koƒca przyj´tego przez siebie
roku podatkowego przepisy ustawy zmienianej
w art. 2 w brzmieniu obowiàzujàcym do dnia 31 grudnia 2008 r., z zastrze˝eniem ust. 2.
2. Przepisy art. 25 ust. 1a, 1c, ust. 9 pkt 1 i 2 oraz
ust. 16 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu
nadanym niniejszà ustawà, stosuje si´ poczàwszy od
roku podatkowego rozpoczynajàcego si´ po dniu
31 grudnia 2009 r.
Art. 10. 1. Do przekazania 1 % podatku nale˝nego
wynikajàcego z zeznaƒ podatkowych lub ich korekt za
2008 r. stosuje si´ wykaz, o którym mowa w ust. 5.
2. Organizacje po˝ytku publicznego, uj´te w wykazie, o którym mowa w ust. 5, sà obowiàzane do dnia
31 stycznia 2009 r. przekazaç naczelnikowi urz´du
skarbowego w∏aÊciwemu wed∏ug siedziby organizacji, numer rachunku bankowego, na który ma byç
przekazany 1 % podatku.
3. Naczelnik urz´du skarbowego przekazuje 1 %
podatku nale˝nego, o którym mowa w ust. 1, na rachunek bankowy organizacji po˝ytku publicznego,
o którym mowa w ust. 2, w trzecim lub w czwartym
miesiàcu liczàc od koƒca miesiàca, w którym up∏ynà∏
termin dla z∏o˝enia zeznania podatkowego. Kwota ta
jest pomniejszana o koszty przelewu bankowego.
4. W przypadku, gdy organizacja po˝ytku publicznego nie wype∏ni∏a obowiàzku, o którym mowa
w ust. 2, lub b∏´dnie poda∏a numer rachunku bankowego, naczelnik urz´du skarbowego odst´puje od
przekazania 1 % podatku na rzecz tej organizacji.
5. W terminie do dnia 31 grudnia 2008 r. minister
w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego w porozumieniu z Ministrem SprawiedliwoÊci og∏asza,
w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urz´dowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” wykaz organizacji majàcych status organizacji po˝ytku publicznego na dzieƒ 30 listopada 2008 r.; w wykazie tym nie
uwzgl´dnia si´ organizacji prowadzàcych dzia∏alnoÊç
gospodarczà polegajàcà na wytwarzaniu wyrobów
przemys∏u elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego,
a tak˝e pozosta∏ych wyrobów alkoholowych o zawartoÊci alkoholu powy˝ej 1,5 %, oraz wyrobów z metali
szlachetnych albo z udzia∏em tych metali, lub handlu
tymi wyrobami.
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Art. 11. Wykaz, o którym mowa w art. 27a ust. 1
ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, zostanie sporzàdzony przez ministra
w∏aÊciwego do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego
najpóêniej do dnia 31 grudnia 2009 r.
Art. 12. 1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze
wydane na podstawie art. 25 ust. 8 ustawy zmienianej
w art. 1, zachowujà moc do czasu wejÊcia w ˝ycie
przepisów wykonawczych wydanych na podstawie
art. 25 ust. 8 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu
nadanym niniejszà ustawà, nie d∏u˝ej jednak ni˝ do
dnia 31 grudnia 2009 r.
2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane
na podstawie art. 11 ust. 9 ustawy zmienianej w art. 2,
zachowujà moc do czasu wejÊcia w ˝ycie przepisów
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 9
ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, nie d∏u˝ej jednak ni˝ do dnia 31 grudnia 2009 r.
Art. 13. Do dokonywania rocznego obliczenia podatku za 2008 r., zgodnie z art. 34 i art. 37 ustawy zmienianej w art. 1, ma zastosowanie art. 37 ust. 1a pkt 4
lit. b tej ustawy, w brzmieniu obowiàzujàcym do dnia
30 listopada 2008 r.
Art. 14. Ustawa ma zastosowanie do uzyskanych
dochodów (poniesionej straty) od dnia 1 stycznia
2009 r., z wyjàtkiem:
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1) art. 1 pkt 1—3, pkt 11 lit. a tiret piàte, tiret ósme
w zakresie dodawanego pkt 26a, tiret szesnaste
oraz lit. c w zakresie dodawanego ust. 23, pkt 19
lit. a, c i lit. e, 20, 22, pkt 23 lit. a w zakresie tiret
pierwszego i drugiego oraz lit. c, pkt 25, pkt 27,
pkt 31, pkt 37, pkt 39 lit. g i lit. i, pkt 40 w zakresie
dodawanego art. 45c ust. 1—3 i 5, art. 4 pkt 2, 4,
pkt 5 lit. b, pkt 6 w zakresie dodawanego
art. 21b ust. 1—3 i 5, pkt 7—9 oraz art. 6 i 7, które
majà zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionej straty) od dnia 1 stycznia 2008 r.;
2) art. 1 pkt 38 lit. b, e, f, h oraz lit. k i art. 2 pkt 12
lit. a—d, które majà zastosowanie do uzyskanych
dochodów (poniesionej straty) od dnia 1 stycznia
2010 r.
Art. 15. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2009 r., z wyjàtkiem:
1) art. 1 pkt 19 lit. a, c i lit. e, 20, 25, pkt 27, pkt 31,
pkt 37, pkt 39 lit. g i pkt 40, art. 3, art. 4 pkt 2, 4,
pkt 5 lit. b, pkt 6—9 oraz art. 6 i 10, które wchodzà
w ˝ycie z dniem 1 grudnia 2008 r.;
2) art. 1 pkt 38 lit. b, e, f, h oraz lit. k i art. 2 pkt 12
lit. a—d, które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2010 r.
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