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Podatek dochodowy od osób fizycznych

USTAWA

z dnia 26 lipca 1991 r.

o podatku dochodowym od osób fizycznych

(Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176)

(Zmiany: Dz. U. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 101, poz. 1090, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228, 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, Nr 134, poz. 1509; z 2002 r. Nr 25, poz. 253,

Nr 74, poz. 676, 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 1691, 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 223, poz. 2217, Nr 228,

poz. 2255; z 2004 r. 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, Nr 281, poz. 2779 i 2781;

z 2005 r. Nr 25, poz. 202, 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, Nr 183,

poz. 1538; z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 107, poz. 723, Nr 157, poz. 1119, Nr 183, poz. 1353 i 1354, Nr 217,

poz. 1588, Nr 226, poz. 1657, 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 1363, Nr 225, poz. 1673; 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, Nr 211, poz. 1549, Nr 225,

poz. 1673; z 2008 r. Nr 97, poz. 623, Nr 141, poz. 888, Nr 143, poz. 894, Nr 209, poz. 1316, Nr 220, poz. 1432)

Rozdzia³ 1

Podmiot i przedmiot opodatkowania

Art. 1

Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fi-

zycznych.

Art. 2

1. Przepisów ustawy nie stosuje siê do:

1) przychodów z dzia³alnoœci rolniczej, z wyj¹tkiem przychodów z dzia-

³ów specjalnych produkcji rolnej,

2) przychodów z gospodarki leœnej w rozumieniu ustawy o lasach oraz

ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia,

3) przychodów podlegaj¹cych przepisom o podatku od spadków i daro-

wizn,

4) przychodów wynikaj¹cych z czynnoœci, które nie mog¹ byæ przed-

miotem prawnie skutecznej umowy,

5) przychodów z tytu³u podzia³u wspólnego maj¹tku ma³¿onków w wyni-

ku ustania lub ograniczenia ma³¿eñskiej wspólnoœci maj¹tkowej oraz

przychodów z tytu³u wyrównania dorobków po ustaniu rozdzielnoœci

maj¹tkowej ma³¿onków lub œmierci jednego z nich,

6) przychodów (dochodów) armatora opodatkowanych na zasadach

wynikaj¹cych z ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tona¿o-

wym (Dz. U. Nr 183, poz. 1353), z zastrze¿eniem art. 24a ust. 1a,

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

Kodeksu rodzinnego i opiekuñczego, objêtych wspólnoœci¹ maj¹tk-

ow¹ ma³¿eñsk¹.

2. Dzia³alnoœci¹ rolnicz¹, w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest dzia³alnoœæ pole-

gaj¹ca na wytwarzaniu produktów roœlinnych lub zwierzêcych w stanie

nieprzetworzonym (naturalnym) z w³asnych upraw albo hodowli lub cho-

wu, w tym równie¿ produkcja materia³u siewnego, szkó³karskiego, hodow-

lanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklar-

niowa i pod foli¹, produkcja roœlin ozdobnych, grzybów uprawnych i sado-

wnicza, hodowla i produkcja materia³u zarodowego zwierz¹t, ptactwa

i owadów u¿ytkowych, produkcja zwierzêca typu przemys³owo-fermowe-

go oraz hodowla ryb, a tak¿e dzia³alnoœæ, w której minimalne okresy prze-

trzymywania zakupionych zwierz¹t i roœlin, w trakcie których nastêpuje ich

biologiczny wzrost, wynosz¹ co najmniej:

1) miesi¹c – w przypadku roœlin,

2) 16 dni – w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego

gêsi lub kaczek,

3) 6 tygodni – w przypadku pozosta³ego drobiu rzeŸnego,

4) 2 miesi¹ce – w przypadku pozosta³ych zwierz¹t

– licz¹c od dnia nabycia.

3. Dzia³ami specjalnymi produkcji rolnej s¹: uprawy w szklarniach i ogrzewa-

nych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roœlin „in

vitro”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeŸnego i nieœnego, wylêgarnie

drobiu, hodowla i chów zwierz¹t futerkowych i laboratoryjnych, hodowla

d¿d¿ownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie

pasiek oraz hodowla i chów innych zwierz¹t poza gospodarstwem rolnym.

3a. Nie stanowi¹ dzia³ów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla

i chów zwierz¹t w rozmiarach nieprzekraczaj¹cych wielkoœci okreœlonych

w za³¹czniku nr 2 do ustawy, zwanym „za³¹cznikiem nr 2”.

4. Ilekroæ w ustawie jest mowa o gospodarstwie rolnym, oznacza to gospo-

darstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym.

5. (skreœlony).

Art. 3

1. Osoby fizyczne, je¿eli maj¹ miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczy-

pospolitej Polskiej, podlegaj¹ obowi¹zkowi podatkowemu od ca³oœci swo-

ich dochodów (przychodów) bez wzglêdu na miejsce po³o¿enia Ÿróde³

przychodów (nieograniczony obowi¹zek podatkowy).

1a. Za osobê maj¹c¹ miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej uwa¿a siê osobê fizyczn¹, która:

1) posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów

osobistych lub gospodarczych (oœrodek interesów ¿yciowych) lub

2) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej d³u¿ej ni¿ 183 dni

w roku podatkowym.

2. (skreœlony).

2a. Osoby fizyczne, je¿eli nie maj¹ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

miejsca zamieszkania, podlegaj¹ obowi¹zkowi podatkowemu tylko od do-

chodów (przychodów) osi¹ganych na terytorium Rzeczypospolitej Pol-

skiej (ograniczony obowi¹zek podatkowy).

2b. Za dochody (przychody) osi¹gane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

uwa¿a siê w szczególnoœci dochody (przychody) z:

1) pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na pod-

stawie stosunku s³u¿bowego, stosunku pracy, pracy nak³adczej oraz

spó³dzielczego stosunku pracy, bez wzglêdu na miejsce wyp³aty wy-

nagrodzenia,

2) dzia³alnoœci wykonywanej osobiœcie na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, bez wzglêdu na miejsce wyp³aty wynagrodzenia,

3) dzia³alnoœci gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospoli-

tej Polskiej,

4) po³o¿onej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomoœci,

w tym ze sprzeda¿y takiej nieruchomoœci.

3. Od podatku dochodowego od dochodu uzyskanego ze Ÿróde³ przycho-

dów po³o¿onych za granic¹ wolni s¹ cz³onkowie personelu przedstawi-

cielstw dyplomatycznych i urzêdów konsularnych oraz inne osoby korzy-

staj¹ce z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych lub konsularnych

na podstawie umów lub powszechnie uznanych zwyczajów miêdzynaro-

dowych, jak równie¿ cz³onkowie ich rodzin pozostaj¹cy z nimi we wspól-

nocie domowej, je¿eli nie s¹ obywatelami polskimi i nie maj¹ sta³ego po-

bytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 4 (skreœlony)

Art. 4a

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje siê z uwzglêdnieniem umów w sprawie

unikania podwójnego opodatkowania, których stron¹ jest Rzeczpospolita

Polska.

Art. 5

Za terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu ustawy uwa¿a siê równie¿

znajduj¹c¹ siê poza morzem terytorialnym wy³¹czn¹ strefê ekonomiczn¹, w któ-

rej Rzeczpospolita Polska na podstawie prawa wewnêtrznego i zgodnie z pra-

wem miêdzynarodowym wykonuje prawa odnosz¹ce siê do badania i eksploa-

tacji dna morskiego i jego podglebia oraz ich zasobów naturalnych.

Art. 5a

Ilekroæ w ustawie jest mowa o:
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1) inwestycjach – oznacza to œrodki trwa³e w budowie w rozumieniu

ustawy z dnia 29 wrzeœnia 1994 r. o rachunkowoœci (Dz. U. z 2002 r.

Nr 76, poz. 694), zwanej dalej „ustaw¹ o rachunkowoœci”,

2) sk³adnikach maj¹tkowych – oznacza to aktywa w rozumieniu ustawy

o rachunkowoœci pomniejszone o przejête d³ugi funkcjonalnie

zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ zbywcy, o ile

d³ugi te nie zosta³y uwzglêdnione w cenie nabycia, o której mowa

w art. 22g ust. 3,

3) przedsiêbiorstwie – oznacza to przedsiêbiorstwo w rozumieniu prze-

pisów Kodeksu cywilnego,

4) zorganizowanej czêœci przedsiêbiorstwa – oznacza to organizacyjnie

i finansowo wyodrêbniony w istniej¹cym przedsiêbiorstwie zespó³

sk³adników materialnych i niematerialnych, w tym zobowi¹zania,

przeznaczonych do realizacji okreœlonych zadañ gospodarczych, któ-

ry zarazem móg³by stanowiæ niezale¿ne przedsiêbiorstwo samodziel-

nie realizuj¹ce te zadania,

5) Ordynacji podatkowej – oznacza to ustawê z dnia 29 sierpnia 1997 r.

– Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083,

z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062,

z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268

i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42,

poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452

oraz z 2002 r. Nr 89, poz. 804 i Nr 113, poz. 984),

6) dzia³alnoœci gospodarczej albo pozarolniczej dzia³alnoœci gospodar-

czej – oznacza to dzia³alnoœæ zarobkow¹:

a) wytwórcz¹, budowlan¹, handlow¹, us³ugow¹,

b) polegaj¹c¹ na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu ko-

palin ze z³ó¿,

c) polegaj¹c¹ na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartoœci niematerial-

nych i prawnych

– prowadzon¹ we w³asnym imieniu bez wzglêdu na jej rezultat, w spo-

sób zorganizowany i ci¹g³y, z której uzyskane przychody nie s¹ zali-

czane do innych przychodów ze Ÿróde³ wymienionych w art. 10 ust. 1

pkt 1, 2 i 4–9,

7) ustawie o rehabilitacji zawodowej – rozumie siê przez to ustawê

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz

o zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776,

z póŸn. zm.),

8) urzêdzie skarbowym – oznacza to urz¹d skarbowy, którym kieruje od-

powiednio w³aœciwy dla podatnika lub p³atnika naczelnik urzêdu skar-

bowego,

9) ustawie o publicznym obrocie papierami wartoœciowymi – oznacza to

ustawê z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie pa-

pierami wartoœciowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447 i Nr 240,

poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 84, poz. 774, Nr 124,

poz. 1151 i Nr 170, poz. 1651),

10) publicznym obrocie – oznacza to obrót publiczny, o którym mowa

w art. 2 ustawy o publicznym obrocie papierami wartoœciowymi,

11) papierach wartoœciowych – oznacza to papiery wartoœciowe, o któ-

rych mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie in-

strumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538),

12) dyskoncie – oznacza to ró¿nicê miêdzy kwot¹ uzyskan¹ z wykupu pa-

pieru wartoœciowego przez emitenta a cen¹ zakupu papieru warto-

œciowego na rynku pierwotnym lub wtórnym, a w przypadku nabycia

papierów wartoœciowych w drodze spadku lub darowizny dyskonto

oznacza ró¿nicê pomiêdzy cen¹ wykupu a cen¹ zakupu tych papie-

rów przez spadkodawcê lub darczyñcê,

13) pochodnych instrumentach finansowych – oznacza to instrumenty fi-

nansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca

2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,

14) funduszach kapita³owych – oznacza to fundusze inwestycyjne oraz

fundusze zagraniczne, o których mowa w przepisach o funduszach

inwestycyjnych, oraz ubezpieczeniowe fundusze kapita³owe dzia³a-

j¹ce na podstawie przepisów ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczenio-

wej, z wyj¹tkiem funduszy emerytalnych, o których mowa w przepi-

sach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,

15) ustawie o zrycza³towanym podatku dochodowym – oznacza to usta-

wê z dnia 20 listopada 1998 r. o zrycza³towanym podatku dochodo-

wym od niektórych przychodów osi¹ganych przez osoby fizyczne

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

16) ustawie o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego – oznacza to ustawê

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wo-

lontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873),

17) ustawie o podatku od towarów i us³ug – oznacza to ustawê z dnia

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug (Dz. U. Nr 54,

poz. 535),

18) ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym – oznacza to ustawê

z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U.

Nr 169, poz. 1420),

19) samochodzie osobowym – oznacza to pojazd samochodowy o dopu-

szczalnej masie ca³kowitej nieprzekraczaj¹cej 3,5 tony, konstrukcyj-

nie przeznaczony do przewozu nie wiêcej ni¿ 9 osób ³¹cznie z kierow-

c¹, z wyj¹tkiem:

a) pojazdu samochodowego maj¹cego jeden rz¹d siedzeñ, który od-

dzielony jest od czêœci przeznaczonej do przewozu ³adunków

œcian¹ lub trwa³¹ przegrod¹, klasyfikowanego na podstawie prze-

pisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy,

van,

b) pojazdu samochodowego maj¹cego wiêcej ni¿ jeden rz¹d sie-

dzeñ, które oddzielone s¹ od czêœci przeznaczonej do przewozu

³adunków œcian¹ lub trwa³¹ przegrod¹ i u którego d³ugoœæ czêœci

przeznaczonej do przewozu ³adunków, mierzona po pod³odze od

najdalej wysuniêtego punktu pod³ogi pozwalaj¹cego postawiæ

pionow¹ œcianê lub trwa³¹ przegrodê pomiêdzy pod³og¹ a sufitem

do tylnej krawêdzi pod³ogi, przekracza 50% d³ugoœci pojazdu; dla

obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim,

d³ugoœæ pojazdu stanowi odleg³oœæ pomiêdzy doln¹ krawêdzi¹

przedniej szyby pojazdu a tyln¹ krawêdzi¹ pod³ogi czêœci pojazdu

przeznaczonej do przewozu ³adunków, mierzona w linii poziomej

wzd³u¿ pojazdu pomiêdzy doln¹ krawêdzi¹ przedniej szyby pojaz-

du a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawêdzi

pod³ogi czêœci pojazdu przeznaczonej do przewozu ³adunków,

c) pojazdu samochodowego, który ma otwart¹ czêœæ przeznaczon¹

do przewozu ³adunków,

d) pojazdu samochodowego, który posiada kabinê kierowcy i nad-

wozie przeznaczone do przewozu ³adunków jako konstrukcyjnie

oddzielne elementy pojazdu,

e) pojazdu samochodowego bêd¹cego pojazdem specjalnym w ro-

zumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach

wymienionych w za³¹czniku nr 9 do ustawy o podatku od towarów

i us³ug,

20) ma³ym podatniku – oznacza to podatnika, u którego wartoœæ przycho-

du ze sprzeda¿y (wraz z kwot¹ nale¿nego podatku od towarów

i us³ug) nie przekroczy³a w poprzednim roku podatkowym wyra¿onej

w z³otych kwoty odpowiadaj¹cej równowartoœci 800.000 euro; przeli-

czenia kwot wyra¿onych w euro dokonuje siê wed³ug œredniego kur-

su euro og³aszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzieñ

roboczy paŸdziernika poprzedniego roku podatkowego, w zaokr¹g-

leniu do 1.000 z³,

21) certyfikacie rezydencji – oznacza to zaœwiadczenie o miejscu zamie-

szkania podatnika dla celów podatkowych wydane przez w³aœciwy or-

gan administracji podatkowej pañstwa miejsca zamieszkania po-

datnika,

22) zagranicznym zak³adzie – oznacza to:

a) sta³¹ placówkê, poprzez któr¹ podmiot maj¹cy miejsce zamiesz-

kania na terytorium jednego pañstwa wykonuje ca³kowicie lub

czêœciowo dzia³alnoœæ na terytorium innego pañstwa, a w szcze-

gólnoœci oddzia³, przedstawicielstwo, biuro, fabrykê, warsztat albo

miejsce wydobywania bogactw naturalnych,

b) plac budowy, budowê, monta¿ lub instalacjê, prowadzone na tery-

torium jednego pañstwa przez podmiot maj¹cy miejsce zamiesz-

kania na terytorium innego pañstwa,

c) osobê, która w imieniu i na rzecz podmiotu maj¹cego miejsce za-

mieszkania na terytorium jednego pañstwa dzia³a na terytorium in-

nego pañstwa, je¿eli osoba ta ma pe³nomocnictwo do zawierania

w jego imieniu umów i pe³nomocnictwo to faktycznie wykonuje

– chyba ¿e umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, której

stron¹ jest Rzeczpospolita Polska, stanowi inaczej.

Art. 5b

1. Za pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ nie uznaje siê czynnoœci, je¿eli

³¹cznie spe³nione s¹ nastêpuj¹ce warunki:

1) odpowiedzialnoœæ wobec osób trzecich za rezultat tych czynnoœci

oraz ich wykonywanie, z wy³¹czeniem odpowiedzialnoœci za po-

pe³nienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecaj¹cy wykonanie tych

czynnoœci,

2) s¹ one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wy-

znaczonych przez zlecaj¹cego te czynnoœci,

3) wykonuj¹cy te czynnoœci nie ponosi ryzyka gospodarczego zwi¹za-

nego z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹.

2. Je¿eli pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ prowadzi spó³ka niemaj¹ca

osobowoœci prawnej, przychody wspólnika z udzia³u w takiej spó³ce,

okreœlone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje siê za przychody ze Ÿród³a,

o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3.

Art. 5c

1. W przypadku pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie ca³kowi-

tej nieprzekraczaj¹cej 3,5 tony spe³nienie wymagañ okreœlonych w art. 5a

pkt 19 lit. a)–d), pozwalaj¹cych na niezaliczenie danego pojazdu samo-

chodowego do samochodów osobowych, stwierdza siê na podstawie do-

datkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okrêgow¹

stacjê kontroli pojazdów, potwierdzonego zaœwiadczeniem wydanym

przez tê stacjê, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawieraj¹cego

w³aœciw¹ adnotacjê o spe³nieniu tych wymagañ.
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2. Kopiê zaœwiadczenia, o którym mowa w ust. 1, podatnik jest obowi¹zany

dostarczyæ, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, w³aœciwemu na-

czelnikowi urzêdu skarbowego.

3. W przypadku gdy w pojeŸdzie, o którym mowa w ust. 1, dla którego wyda-

no zaœwiadczenie, zosta³y wprowadzone zmiany, w wyniku których pojazd

nie spe³nia wymagañ, o których mowa w art. 5a pkt 19 lit. a)–d), podatnik

obowi¹zany jest do pisemnego zawiadomienia w³aœciwego naczelnika

urzêdu skarbowego o tych okolicznoœciach, w terminie 7 dni od ich

zaistnienia.

Art. 6

1. Ma³¿onkowie podlegaj¹ odrêbnemu opodatkowaniu od osi¹ganych przez

nich dochodów.

2. Ma³¿onkowie podlegaj¹cy obowi¹zkowi podatkowemu, o którym mowa

w art. 3 ust. 1, miêdzy którymi istnieje przez ca³y rok podatkowy wspól-

noœæ maj¹tkowa, pozostaj¹cy w zwi¹zku ma³¿eñskim przez ca³y rok po-

datkowy, mog¹ byæ jednak, z zastrze¿eniem ust. 8, na wniosek wyra¿ony

we wspólnym zeznaniu rocznym, z zastrze¿eniem art. 6a, opodatkowani

³¹cznie od sumy swoich dochodów okreœlonych zgodnie z art. 9 ust. 1

i 1a, po uprzednim odliczeniu, odrêbnie przez ka¿dego z ma³¿onków,

kwot okreœlonych w art. 26 i art. 26c; w tym przypadku podatek okreœla siê

na imiê obojga ma³¿onków w podwójnej wysokoœci podatku obliczonego

od po³owy ³¹cznych dochodów ma³¿onków, z tym ¿e do sumy tych

dochodów nie wlicza siê dochodów (przychodów) opodatkowanych

w sposób zrycza³towany.

3. Zasada wyra¿ona w ust. 2 ma zastosowanie równie¿, je¿eli jeden

z ma³¿onków w roku podatkowym nie uzyska³ przychodów ze Ÿróde³,

z których dochód jest opodatkowany zgodnie z art. 27, lub osi¹gn¹³ do-

chody w wysokoœci nie powoduj¹cej obowi¹zku uiszczenia podatku.

3a. Zasady i sposób opodatkowania, o których mowa w ust. 2 i 3, maj¹

zastosowanie równie¿ do:

1) ma³¿onków, którzy maj¹ miejsce zamieszkania dla celów podat-

kowych w innym ni¿ Rzeczpospolita Polska pañstwie cz³onko-

wskim Unii Europejskiej lub w innym pañstwie nale¿¹cym do Eu-

ropejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwaj-

carskiej,

2) ma³¿onków, z których jeden podlega nieograniczonemu obo-

wi¹zkowi podatkowemu w Rzeczypospolitej Polskiej a drugi ma

miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym ni¿ Rzecz-

pospolita Polska pañstwie cz³onkowskim Unii Europejskiej lub

w innym pañstwie nale¿¹cym do Europejskiego Obszaru Gospo-

darczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej

– je¿eli osi¹gnêli podlegaj¹ce opodatkowaniu na terytorium Rzeczy-

pospolitej Polskiej przychody w wysokoœci stanowi¹cej ³¹cznie co

najmniej 75% ca³kowitego przychodu osi¹gniêtego przez oboje

ma³¿onków w danym roku podatkowym i udokumentowali certyfika-

tem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych; przepi-

sy ust. 8–10 stosuje siê odpowiednio.

4. Od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, samotnie wychowuj¹cych

w roku podatkowym dzieci:

1) ma³oletnie,

2) bez wzglêdu na ich wiek, które zgodnie z odrêbnymi przepisami

otrzymywa³y zasi³ek (dodatek) pielêgnacyjny lub rentê socjaln¹,

3) do ukoñczenia 25 roku ¿ycia ucz¹ce siê w szko³ach, o których

mowa w przepisach o systemie oœwiaty, przepisach o szkolnic-

twie wy¿szym lub w przepisach reguluj¹cych system oœwiatowy

lub szkolnictwo wy¿sze obowi¹zuj¹cych w innym ni¿ Rzeczpo-

spolita Polska pañstwie, je¿eli w roku podatkowym nie uzyska³y

dochodów podlegaj¹cych opodatkowaniu na zasadach okreœlo-

nych w art. 27 lub art. 30b w ³¹cznej wysokoœci przekraczaj¹cej

kwotê stanowi¹c¹ iloraz kwoty zmniejszaj¹cej podatek oraz staw-

ki podatku, okreœlonych w pierwszym przedziale skali podatko-

wej, o której mowa w art. 27 ust. 1, z wyj¹tkiem renty rodzinnej

– podatek mo¿e byæ okreœlony, z zastrze¿eniem ust. 8, na wniosek

wyra¿ony w rocznym zeznaniu podatkowym, w podwójnej wysokoœci

podatku obliczonego od po³owy dochodów osoby samotnie wycho-

wuj¹cej dzieci, z uwzglêdnieniem art. 7, z tym ¿e do sumy tych docho-

dów nie wlicza siê dochodów (przychodów) opodatkowanych w spo-

sób zrycza³towany na zasadach okreœlonych w tej ustawie.

4a. Zasada i sposób opodatkowania, o których mowa w ust. 4, maj¹ za-

stosowanie równie¿ do osób, o których mowa w art. 3 ust. 2a, samot-

nie wychowuj¹cych w roku podatkowym dzieci, je¿eli ³¹cznie

spe³niaj¹ nastêpuj¹ce warunki:

1) maj¹ miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym ni¿

Rzeczpospolita Polska pañstwie cz³onkowskim Unii Europejskiej

lub w innym pañstwie nale¿¹cym do Europejskiego Obszaru Go-

spodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej,

2) osi¹gnê³y podlegaj¹ce opodatkowaniu na terytorium Rzeczypo-

spolitej Polskiej przychody w wysokoœci stanowi¹cej co najmniej

75% ca³kowitego przychodu osi¹gniêtego w danym roku podatko-

wym,

3) udokumentowa³y certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania

dla celów podatkowych.

4b. Do podatników, o których mowa w ust. 4a, przepisy ust. 8–10 stosuje

siê odpowiednio.

5. Za osobê samotnie wychowuj¹c¹ dzieci uwa¿a siê jednego z rodziców

albo opiekuna prawnego, je¿eli osoba ta jest pann¹, kawalerem, wdow¹,

wdowcem, rozwódk¹, rozwodnikiem albo osob¹, w stosunku do której

orzeczono separacjê w rozumieniu odrêbnych przepisów. Za osobê sa-

motnie wychowuj¹c¹ dzieci uwa¿a siê równie¿ osobê pozostaj¹c¹

w zwi¹zku ma³¿eñskim, je¿eli jej ma³¿onek zosta³ pozbawiony praw ro-

dzicielskich lub odbywa karê pozbawienia wolnoœci.

6. (skreœlony).

7. (skreœlony).

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

w sytuacji, gdy chocia¿by do jednego z ma³¿onków, osoby samotnie wy-

chowuj¹cej dzieci lub do jej dziecka maj¹ zastosowanie przepisy art. 30c,

ustawy o zrycza³towanym podatku dochodowym lub ustawy z dnia

24 sierpnia 2006 r. o podatku tona¿owym.

9. Zasada okreœlona w ust. 8 nie dotyczy osób, o których mowa w art. 1

pkt 2 ustawy o zrycza³towanym podatku dochodowym niekorzystaj¹cych

jednoczeœnie z opodatkowania przychodów z pozarolniczej dzia³alnoœci

gospodarczej lub z dzia³ów specjalnych produkcji rolnej na zasadach

okreœlonych w art. 30c albo w ustawie o zrycza³towanym podatku docho-

dowym, albo w ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tona¿owym.

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

do podatników, którzy wniosek, wyra¿ony w zeznaniu podatkowym,

okreœlony w ust. 2 i 4, z³o¿¹ po terminie, o którym mowa w art. 45 ust. 1.

11. Za ca³kowite przychody, o których mowa w ust. 3a i 4a, uwa¿a siê

przychody osi¹gniête ze Ÿróde³ okreœlonych w art. 10 ust. 1, bez

wzglêdu na miejsce po³o¿enia tych Ÿróde³ przychodów.

12. Przepisy ust. 3a i 4a stosuje siê pod warunkiem istnienia podstawy

prawnej wynikaj¹cej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

lub innych ratyfikowanych umów miêdzynarodowych, których stron¹

jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy in-

formacji podatkowych od organu podatkowego pañstwa, w którym

osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.

13. Na ¿¹danie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej

podatnicy, o których mowa w ust. 3a i 4a, s¹ obowi¹zani udokumento-

waæ wysokoœæ ca³kowitych przychodów osi¹gniêtych w danym roku

podatkowym, przedstawiaj¹c zaœwiadczenie wydane przez w³aœciwy

organ podatkowy innego ni¿ Rzeczpospolita Polska pañstwa cz³onko-

wskiego Unii Europejskiej lub innego pañstwa nale¿¹cego do Europe-

jskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej,

w którym osoby te maj¹ miejsce zamieszkania dla celów podatko-

wych lub inny dokument potwierdzaj¹cy wysokoœæ ca³kowitych przy-

chodów osi¹gniêtych w danym roku podatkowym.

Art. 6a

1. Wniosek o ³¹czne opodatkowanie dochodów ma³¿onków, miêdzy którymi

istnia³a w roku podatkowym wspólnoœæ maj¹tkowa, mo¿e byæ tak¿e z³o¿o-

ny przez podatnika, który:

1) zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski przed rozpoczêciem roku podatkowego,

a jego ma³¿onek zmar³ w trakcie roku podatkowego,

2) pozostawa³ w zwi¹zku ma³¿eñskim przez ca³y rok podatkowy, a jego

ma³¿onek zmar³ po up³ywie roku podatkowego przed z³o¿eniem zez-

nania podatkowego.

2. Do podatników, którzy z³o¿yli wniosek, o którym mowa w ust. 1:

1) stosuje siê sposób opodatkowania okreœlony w art. 6 ust. 2,

2) stosuje siê przepisy art. 6 ust. 3, 3a i 8–13,

3) nie stosuje siê przepisu art. 6 ust. 4.

Art. 7

1. Dochody ma³oletnich dzieci w³asnych i przysposobionych, z wy-

j¹tkiem dochodów z ich pracy, stypendiów oraz dochodów z przed-

miotów oddanych im do swobodnego u¿ytku, podlegaj¹ce opodatko-

waniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dolicza siê do docho-

dów rodziców, chyba ¿e rodzicom nie przys³uguje prawo pobierania

po¿ytków ze Ÿróde³ przychodów dzieci.

2. Je¿eli ma³¿onkowie podlegaj¹ odrêbnemu opodatkowaniu, dochody ma-

³oletnich dzieci dolicza siê po po³owie do dochodu ka¿dego z ma³¿onków.

3. Przepis ust. 2 nie ma zastosowania do ma³¿onków, w stosunku do których

orzeczono separacjê w rozumieniu odrêbnych przepisów.

Art. 8

1. Przychody z udzia³u w spó³ce niebêd¹cej osob¹ prawn¹, ze wspólnej

w³asnoœci, wspólnego przedsiêwziêcia, wspólnego posiadania lub wspól-

nego u¿ytkowania rzeczy lub praw maj¹tkowych u ka¿dego podatnika

okreœla siê proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku oraz, z za-

strze¿eniem ust. 1a, ³¹czy siê z pozosta³ymi przychodami ze Ÿróde³, z któ-

rych dochód podlega opodatkowaniu wed³ug skali, o której mowa

w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje siê,

¿e prawa do udzia³u w zysku s¹ równe.

1a. Przychodów z pozarolniczej dzia³alnoœci gospodarczej, o których mowa

w art. 10 ust. 1 pkt 3, lub dzia³ów specjalnych produkcji rolnej, o których

mowa w art. 10 ust. 1 pkt 4, osi¹ganych przez podatników opodatkowa-
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nych na zasadach okreœlonych w art. 30c, nie ³¹czy siê z pozosta³ymi

przychodami ze Ÿróde³, z których dochód podlega opodatkowaniu

wed³ug skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

2. Zasady wyra¿one w ust. 1 stosuje siê odpowiednio do:

1) rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków nie stano-

wi¹cych kosztów uzyskania przychodów i strat,

2) ulg podatkowych zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹ w formie

spó³ki nie bêd¹cej osob¹ prawn¹.

3. Zasady, o których mowa w ust. 1 i 2, maj¹ równie¿ zastosowanie do

ma³¿onków, miêdzy którymi istnieje wspólnoœæ maj¹tkowa, osi¹gaj¹cych

ze Ÿród³a okreœlonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 przychody ze wspólnej w³as-

noœci, wspólnego posiadania lub wspólnego u¿ytkowania rzeczy, chyba

¿e z³o¿¹ pisemne oœwiadczenie o opodatkowaniu ca³oœci dochodu osi¹g-

niêtego z tego Ÿród³a przez jednego z nich.

4. Oœwiadczenie, o którym mowa w ust. 3, nale¿y z³o¿yæ w³aœciwemu naczel-

nikowi urzêdu skarbowego najpóŸniej do 20 dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego

po miesi¹cu, w którym zosta³ otrzymany, ze Ÿród³a okreœlonego w art. 10

ust. 1 pkt 6, pierwszy w roku podatkowym przychód ze wspólnej w³asno-

œci, wspólnego posiadania lub wspólnego u¿ytkowania rzeczy.

5. Wybór zasady opodatkowania ca³oœci dochodu przez jednego z ma³¿on-

ków, wyra¿ony w oœwiadczeniu, o którym mowa w ust. 3, obowi¹zuje przy

zap³acie zaliczek przez ca³y rok podatkowy oraz przy sk³adaniu zeznania

o wysokoœci osi¹gniêtego dochodu (poniesionej straty), chyba ¿e w wyni-

ku rozwodu albo orzeczenia przez s¹d separacji nast¹pi³ podzia³ maj¹tku

wspólnego ma³¿onków i przedmiot umowy przypad³ temu z ma³¿onków,

na którym nie ci¹¿y³ obowi¹zek zap³aty zaliczek i sk³adania zeznania

o wysokoœci osi¹gniêtego dochodu (poniesionej straty) z tego tytu³u.

Art. 9

1. Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegaj¹ wszelkiego rodzaju

dochody, z wyj¹tkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c

oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatko-

wej zaniechano poboru podatku.

1a. Je¿eli podatnik uzyskuje dochody z wiêcej ni¿ jednego Ÿród³a, przedmio-

tem opodatkowania w danym roku podatkowym jest, z zastrze¿eniem

art. 24 ust. 3, art. 29–30c, art. 30e oraz art. 44 ust. 7e i 7f, suma dochodów

z wszystkich Ÿróde³ przychodów.

2. Dochodem ze Ÿród³a przychodów, je¿eli przepisy art. 24–25 nie stanowi¹

inaczej, jest nadwy¿ka sumy przychodów z tego Ÿród³a nad kosztami ich

uzyskania osi¹gniêta w roku podatkowym. Je¿eli koszty uzyskania prze-

kraczaj¹ sumê przychodów, ró¿nica jest strat¹ ze Ÿród³a przychodów.

3. O wysokoœæ straty ze Ÿród³a przychodów, poniesionej w roku podatko-

wym, mo¿na obni¿yæ dochód uzyskany z tego Ÿród³a w najbli¿szych kolej-

no po sobie nastêpuj¹cych piêciu latach podatkowych, z tym ¿e wyso-

koœæ obni¿enia w którymkolwiek z tych lat nie mo¿e przekroczyæ 50%

kwoty tej straty.

3a. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania do strat:

1) z odp³atnego zbycia rzeczy i praw maj¹tkowych, o których mowa

w art. 10 ust. 1 pkt 8, oraz

2) ze Ÿróde³ przychodów, z których dochody s¹ wolne od podatku do-

chodowego.

4. Przepis ust. 3 ma zastosowanie do straty z dzia³ów specjalnych produkcji

rolnej, je¿eli dochód z dzia³ów specjalnych produkcji rolnej przez okres

nastêpnych piêciu kolejnych lat podatkowych ustalany jest na podstawie

ksi¹g.

5. Przepis ust. 3 stosuje siê odpowiednio, gdy w okresie, o którym mowa

w tym przepisie, podatnik jest opodatkowany na zasadach okreœlonych

w rozdziale 2 ustawy o zrycza³towanym podatku dochodowym. W tym

przypadku obni¿a siê przychód, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy

o zrycza³towanym podatku dochodowym.

6. Przepis ust. 3 ma zastosowanie do strat z odp³atnego zbycia udzia³ów

w spó³kach maj¹cych osobowoœæ prawn¹, papierów wartoœciowych,

w tym z odp³atnego zbycia po¿yczonych papierów wartoœciowych (sprze-

da¿ krótka) i odp³atnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych

oraz z realizacji praw z nich wynikaj¹cych, oraz z tytu³u objêcia udzia³ów

(akcji) w spó³kach maj¹cych osobowoœæ prawn¹ albo wk³adów

w spó³dzielniach w zamian za wk³ad niepieniê¿ny w postaci innej ni¿

przedsiêbiorstwo lub jego zorganizowana czêœæ.

Art. 9a

1. Dochody osi¹gniête przez podatników ze Ÿród³a, o którym mowa w art. 10

ust. 1 pkt 3, s¹ opodatkowane na zasadach okreœlonych w art. 27, z za-

strze¿eniem ust. 2 i 3, chyba ¿e podatnicy z³o¿¹ w³aœciwemu naczelnikowi

urzêdu skarbowego pisemny wniosek lub oœwiadczenie o zastosowanie

form opodatkowania okreœlonych w ustawie o zrycza³towanym podatku

dochodowym.

2. Podatnicy, z zastrze¿eniem ust. 3, mog¹ wybraæ sposób opodatkowania

dochodów z pozarolniczej dzia³alnoœci gospodarczej na zasadach okreœ-

lonych w art. 30c. W tym przypadku s¹ obowi¹zani do z³o¿enia w³aœciwe-

mu naczelnikowi urzêdu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatko-

wego pisemnego oœwiadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania,

a je¿eli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej dzia³alnoœci go-

spodarczej w trakcie roku podatkowego – do dnia poprzedzaj¹cego dzieñ

rozpoczêcia tej dzia³alnoœci, nie póŸniej jednak ni¿ w dniu uzyskania

pierwszego przychodu.

3. Je¿eli podatnik, który wybra³ sposób opodatkowania, o którym mowa

w ust. 2, uzyska z dzia³alnoœci gospodarczej prowadzonej samodzielnie

lub z tytu³u prawa do udzia³u w zysku spó³ki niemaj¹cej osobowoœci pra-

wnej przychody ze œwiadczenia us³ug na rzecz by³ego lub obecnego pra-

codawcy, odpowiadaj¹cych czynnoœciom, które podatnik lub co najmniej

jeden ze wspólników:

1) wykonywa³ w roku poprzedzaj¹cym rok podatkowy, lub

2) wykonywa³ lub wykonuje w roku podatkowym

– w ramach stosunku pracy lub spó³dzielczego stosunku pracy, podatnik

ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób okreœlo-

ny w art. 30c i jest obowi¹zany do wp³acenia zaliczek od dochodu

osi¹gniêtego od pocz¹tku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali po-

datkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zw³okê od

zaleg³oœci z tytu³u tych zaliczek.

4. Wybór sposobu opodatkowania dokonany w oœwiadczeniu, o którym

mowa w ust. 2, dotyczy równie¿ lat nastêpnych, chyba ¿e podatnik, w ter-

minie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi w formie pise-

mnej w³aœciwego naczelnika urzêdu skarbowego o rezygnacji z tego spo-

sobu opodatkowania lub z³o¿y w tym terminie pisemny wniosek lub

oœwiadczenie o zastosowanie form opodatkowania okreœlonych w ustawie

o zrycza³towanym podatku dochodowym.

5. Je¿eli podatnik:

1) prowadzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹ samodzielnie i jest wspólnikiem

spó³ki lub spó³ek niemaj¹cych osobowoœci prawnej,

2) jest wspólnikiem spó³ek niemaj¹cych osobowoœci prawnej

– wybór sposobu opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, dotyczy wszy-

stkich form prowadzenia tej dzia³alnoœci, do których maj¹ zastosowanie

przepisy ustawy.

6. Dochody osi¹gane przez podatników ze Ÿród³a, o którym mowa w art. 10

ust. 1 pkt 6, s¹ opodatkowane na zasadach okreœlonych w ustawie, chyba

¿e podatnicy z³o¿¹ w³aœciwemu naczelnikowi urzêdu skarbowego pisem-

ne oœwiadczenia o wyborze opodatkowania w formie rycza³tu od przycho-

dów ewidencjonowanych, na zasadach okreœlonych w ustawie o zry-

cza³towanym podatku dochodowym.

7. Podatnicy, którzy dochody ze Ÿród³a, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 4,

ustalaj¹ na podstawie prowadzonych ksi¹g, mog¹ wybraæ sposób opoda-

tkowania tych dochodów na zasadach okreœlonych w art. 30c. W tym

przypadku s¹ obowi¹zani do z³o¿enia w³aœciwemu naczelnikowi urzêdu

skarbowego w terminie, o którym mowa w art. 43 ust. 1, pisemnego

oœwiadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, a je¿eli podatnik

rozpoczyna prowadzenie dzia³ów specjalnych produkcji rolnej w trakcie

roku podatkowego – w terminie, o którym mowa w art. 43 ust. 3. Przepis

ust. 5 stosuje siê odpowiednio.

8. Wybór sposobu opodatkowania dokonany w oœwiadczeniu, o którym

mowa w ust. 7, dotyczy równie¿ lat nastêpnych, chyba ¿e podatnik, w ter-

minie do dnia 30 listopada roku poprzedzaj¹cego rok podatkowy, zawia-

domi w formie pisemnej w³aœciwego naczelnika urzêdu skarbowego

o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania.

Rozdzia³ 2

�ród³a przychodów

Art. 10

1. �ród³ami przychodów s¹:

1) stosunek s³u¿bowy, stosunek pracy, w tym spó³dzielczy stosunek pra-

cy, cz³onkostwo w rolniczej spó³dzielni produkcyjnej lub innej

spó³dzielni zajmuj¹cej siê produkcj¹ roln¹, praca nak³adcza, emery-

tura lub renta,

2) dzia³alnoœæ wykonywana osobiœcie,

3) pozarolnicza dzia³alnoœæ gospodarcza,

4) dzia³y specjalne produkcji rolnej,

5) (uchylony),

6) najem, podnajem, dzier¿awa, poddzier¿awa oraz inne umowy o po-

dobnym charakterze, w tym równie¿ dzier¿awa, poddzier¿awa

dzia³ów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub

jego sk³adników na cele nierolnicze albo na prowadzenie dzia³ów

specjalnych produkcji rolnej, z wyj¹tkiem sk³adników maj¹tku

zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹,

7) kapita³y pieniê¿ne i prawa maj¹tkowe, w tym odp³atne zbycie praw

maj¹tkowych innych ni¿ wymienione w pkt 8 lit. a)–c),

8) odp³atne zbycie, z zastrze¿eniem ust. 2:

a) nieruchomoœci lub ich czêœci oraz udzia³u w nieruchomoœci,

b) spó³dzielczego w³asnoœciowego prawa do lokalu mieszkalnego

lub u¿ytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego

w spó³dzielni mieszkaniowej,

c) prawa wieczystego u¿ytkowania gruntów,

d) innych rzeczy,

– je¿eli odp³atne zbycie nie nastêpuje w wykonaniu dzia³alnoœci go-

spodarczej i zosta³o dokonane w przypadku odp³atnego zbycia nieru-

chomoœci i praw maj¹tkowych okreœlonych w lit. a)–c) – przed

up³ywem piêciu lat, licz¹c od koñca roku kalendarzowego, w którym
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nast¹pi³o nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed up³y-

wem pó³ roku, licz¹c od koñca miesi¹ca, w którym nast¹pi³o nabycie;

w przypadku zamiany okresy te odnosz¹ siê do ka¿dej z osób

dokonuj¹cej zamiany,

9) inne Ÿród³a.

2. Przepisów ust. 1 pkt 8 nie stosuje siê do odp³atnego zbycia:

1) na podstawie umowy przew³aszczenia w celu zabezpieczenia wierzy-

telnoœci, w tym po¿yczki lub kredytu – do czasu ostatecznego prze-

niesienia w³asnoœci przedmiotu umowy,

2) w formie wniesienia wk³adu niepieniê¿nego do spó³ki lub spó³dzielni

œrodków obrotowych, œrodków trwa³ych lub wartoœci niematerialnych

i prawnych,

3) sk³adników maj¹tku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z zastrze-

¿eniem ust. 3, nawet je¿eli przed zbyciem zosta³y wycofane z dzia³al-

noœci gospodarczej, a miêdzy pierwszym dniem miesi¹ca nastê-

puj¹cego po miesi¹cu, w którym sk³adniki maj¹tku zosta³y wycofane

z dzia³alnoœci i dniem ich odp³atnego zbycia, nie up³ynê³o 6 lat.

3. Przepisy ust. 1 pkt 8 maj¹ zastosowanie do odp³atnego zbycia wykorzy-

stywanych na potrzeby zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ oraz przy

prowadzeniu dzia³ów specjalnych produkcji rolnej: budynku mieszkalne-

go, jego czêœci lub udzia³u w takim budynku, lokalu mieszkalnego stano-

wi¹cego odrêbn¹ nieruchomoœæ lub udzia³u w takim lokalu, gruntu lub

udzia³u w gruncie albo prawa u¿ytkowania wieczystego gruntu lub udzia³u

w takim prawie, zwi¹zanych z tym budynkiem lub lokalem, spó³dzielczego

w³asnoœciowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udzia³u w takim pra-

wie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spó³dzielni mieszkaniowej

lub udzia³u w takim prawie.

Art. 11

1. Przychodami, z zastrze¿eniem art. 14–15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10

w zakresie realizacji praw wynikaj¹cych z pochodnych instrumentów

finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, s¹ otrzymane lub postawione do

dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieni¹dze i wartoœci pie-

niê¿ne oraz wartoœæ otrzymanych œwiadczeñ w naturze i innych nie-

odp³atnych œwiadczeñ.

2. Wartoœæ pieniê¿n¹ œwiadczeñ w naturze, z zastrze¿eniem art. 12 ust. 2,

okreœla siê na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami

lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzglêdnieniem w szcze-

gólnoœci ich stanu i stopnia zu¿ycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

2a. Wartoœæ pieniê¿n¹ innych nieodp³atnych œwiadczeñ ustala siê:

1) je¿eli przedmiotem œwiadczenia s¹ us³ugi wchodz¹ce w zakres dzia-

³alnoœci gospodarczej dokonuj¹cego œwiadczenia – wed³ug cen sto-

sowanych wobec innych odbiorców,

2) je¿eli przedmiotem œwiadczeñ s¹ us³ugi zakupione – wed³ug cen

zakupu,

3) je¿eli przedmiotem œwiadczeñ jest udostêpnienie lokalu lub budynku

– wed³ug równowartoœci czynszu, jaki przys³ugiwa³by w razie zawar-

cia umowy najmu tego lokalu lub budynku,

4) w pozosta³ych przypadkach – na podstawie cen rynkowych stosowa-

nych przy œwiadczeniu us³ug lub udostêpnianiu rzeczy lub praw tego

samego rodzaju i gatunku, z uwzglêdnieniem w szczególnoœci ich

stanu i stopnia zu¿ycia oraz czasu i miejsca udostêpnienia.

2b. Je¿eli œwiadczenia s¹ czêœciowo odp³atne, przychodem podatnika jest

ró¿nica pomiêdzy wartoœci¹ tych œwiadczeñ, ustalon¹ wed³ug zasad

okreœlonych w ust. 2 lub 2a, a odp³atnoœci¹ ponoszon¹ przez podatnika.

3. Przychody w walutach obcych, z zastrze¿eniem art. 14 i art. 17 ust. 1

pkt 6, 9 i 10, przelicza siê na z³ote wed³ug kursów z dnia otrzymania

lub postawienia do dyspozycji podatnika, og³aszanych przez bank,

z którego us³ug korzysta³ podatnik, i maj¹cych zastosowanie przy ku-

pnie walut. Je¿eli podatnik nie korzysta z us³ug banku, przychody

przelicza siê na z³ote wed³ug kursu œredniego walut obcych og³asza-

nego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego po-

przedzaj¹cego dzieñ uzyskania przychodu, z zastrze¿eniem ust. 4.

4. Je¿eli bank, z którego us³ug 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 og³asza kursu walut, do przeli-

czenia przychodu uzyskanego przez podatnika na z³ote, stosuje siê

kurs œredni walut obcych og³aszany przez Narodowy Bank Polski

z ostatniego dnia roboczego poprzedzaj¹cego dzieñ uzyskania

przychodu.

Art. 11a

Przepisy art. 11 ust. 3 i 4 stosuje siê odpowiednio do wyra¿onych w walu-

tach obcych kwot uprawniaj¹cych do odliczenia od dochodu, podstawy ob-

liczenia podatku i obni¿enia podatku oraz do podatku wyra¿onego w walu-

tach obcych.

Art. 12

1. Za przychody ze stosunku s³u¿bowego, stosunku pracy, pracy nak³adczej

oraz spó³dzielczego stosunku pracy uwa¿a siê wszelkiego rodzaju

wyp³aty pieniê¿ne oraz wartoœæ pieniê¿n¹ œwiadczeñ w naturze b¹dŸ ich

ekwiwalenty, bez wzglêdu na Ÿród³o finansowania tych wyp³at i œwiad-

czeñ, a w szczególnoœci: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za

godziny nadliczbowe, ró¿nego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za

nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezale¿nie od tego, czy ich

wysokoœæ zosta³a z góry ustalona, a ponadto œwiadczenia pieniê¿ne po-

noszone za pracownika, jak równie¿ wartoœæ innych nieodp³atnych

œwiadczeñ lub œwiadczeñ czêœciowo odp³atnych.

2. Wartoœæ pieniê¿n¹ œwiadczeñ w naturze przys³uguj¹cych pracownikom na

podstawie odrêbnych przepisów ustala siê wed³ug przeciêtnych cen sto-

sowanych wobec innych odbiorców – je¿eli przedmiotem œwiadczenia s¹

rzeczy lub us³ugi wchodz¹ce w zakres dzia³alnoœci pracodawcy.

3. Wartoœæ pieniê¿n¹ innych nieodp³atnych œwiadczeñ lub œwiadczeñ czê-

œciowo odp³atnych ustala siê wed³ug zasad okreœlonych w art. 11

ust. 2–2b.

3a. (skreœlony).

4. Za pracownika w rozumieniu ustawy uwa¿a siê osobê pozostaj¹c¹ w sto-

sunku s³u¿bowym, stosunku pracy, stosunku pracy nak³adczej lub

spó³dzielczym stosunku pracy.

5. Nie wlicza siê do przychodu osób wykonuj¹cych pracê nak³adcz¹ warto-

œci surowców i materia³ów pomocniczych dostarczonych przez te osoby

oraz zwrotu poniesionych przez nie kosztów z tytu³u transportu, zu¿ytej

energii, opa³u, konserwacji maszyn i urz¹dzeñ itp., je¿eli osoba, na rzecz

której wykonywana jest praca nak³adcza, wyp³aca nale¿noœæ z tych

tytu³ów w wyodrêbnionej pozycji.

6. Za przychód z tytu³u cz³onkostwa w rolniczej spó³dzielni produkcyjnej lub

innej spó³dzielni zajmuj¹cej siê produkcj¹ roln¹ uwa¿a siê wszelkie przy-

chody, o których mowa w art. 11, uzyskane przez cz³onka spó³dzielni lub

jego domownika z tytu³u wk³adu pracy oraz innych tytu³ów przewidzia-

nych w statucie spó³dzielni, po wy³¹czeniu z tych przychodów udzia³ów

w dochodzie podzielnym spó³dzielni z tytu³u dzia³alnoœci rolniczej,

z wyj¹tkiem polegaj¹cej na prowadzeniu dzia³ów specjalnych produkcji

rolnej. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje siê odpowiednio.

7. Przez emeryturê lub rentê rozumie siê ³¹czn¹ kwotê œwiadczeñ emerytal-

nych i rentowych wraz ze wzrostami i dodatkami, z wy³¹czeniem dodat-

ków rodzinnych i pielêgnacyjnych oraz dodatków dla sierot zupe³nych do

rent rodzinnych.

8. (skreœlony).

Art. 13

Za przychody z dzia³alnoœci wykonywanej osobiœcie, o której mowa w art. 10

ust. 1 pkt 2, uwa¿a siê:

1) (skreœlony),

2) przychody z osobiœcie wykonywanej dzia³alnoœci artystycznej, literac-

kiej, naukowej, trenerskiej, oœwiatowej i publicystycznej, w tym

z tytu³u udzia³u w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz

dziennikarstwa, jak równie¿ przychody z uprawiania sportu, stypendia

sportowe przyznawane na podstawie odrêbnych przepisów oraz

przychody sêdziów z tytu³u prowadzenia zawodów sportowych,

3) przychody z dzia³alnoœci duchownych, osi¹gane z innego tytu³u ni¿

umowa o pracê,

4) przychody z dzia³alnoœci polskich arbitrów uczestnicz¹cych w proce-

sach arbitra¿owych z partnerami zagranicznymi,

5) przychody otrzymywane przez osoby wykonuj¹ce czynnoœci

zwi¹zane z pe³nieniem obowi¹zków spo³ecznych lub obywatelskich,

bez wzglêdu na sposób powo³ywania tych osób, nie wy³¹czaj¹c od-

szkodowania za utracony zarobek, z wyj¹tkiem przychodów,

o których mowa w pkt 7,

6) przychody osób, którym organ w³adzy lub administracji pañstwowej

albo samorz¹dowej, s¹d lub prokurator, na podstawie w³aœciwych

przepisów, zleci³ wykonanie okreœlonych czynnoœci, a zw³aszcza

przychody bieg³ych w postêpowaniu s¹dowym, dochodzeniowym

i administracyjnym oraz p³atników, z zastrze¿eniem art. 14 ust. 2

pkt 10, i inkasentów nale¿noœci publicznoprawnych, a tak¿e przycho-

dy z tytu³u udzia³u w komisjach powo³ywanych przez organy w³adzy

lub administracji pañstwowej albo samorz¹dowej, z wyj¹tkiem przy-

chodów, o których mowa w pkt 9,

7) przychody otrzymywane przez osoby, niezale¿nie od sposobu ich

powo³ywania, nale¿¹ce do sk³adu zarz¹dów, rad nadzorczych, komi-

sji lub innych organów stanowi¹cych osób prawnych,

8) przychody z tytu³u wykonywania us³ug, na podstawie umowy zlecenia

lub umowy o dzie³o, uzyskiwane wy³¹cznie od:

a) osoby fizycznej prowadz¹cej dzia³alnoœæ gospodarcz¹, osoby pra-

wnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej

niemaj¹cej osobowoœci prawnej,

b) w³aœciciela (posiadacza) nieruchomoœci, w której lokale s¹ wynaj-

mowane, lub dzia³aj¹cego w jego imieniu zarz¹dcy albo admini-

stratora – je¿eli podatnik wykonuje te us³ugi wy³¹cznie dla potrzeb

zwi¹zanych z t¹ nieruchomoœci¹

– z wyj¹tkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawiera-

nych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej dzia³alno-

œci gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9,

7

Podatek dochodowy od osób fizycznych Art. 11–13


