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TABELA ZMIAN 
w podatku dochodowym od osób fizycznych 
obowiazujących od 1 stycznia 2010 roku

ARTYKUŁ BYŁO JEST

art. 14 

ust. 2 

pkt 14

------------------------ 14) przychody z odpłatnego zbycia świa-

dectw pochodzenia otrzymanych 

przez przedsiębiorstwa energetyczne 

zajmujące się wytwarzaniem energii 

elektrycznej w odnawialnych źródłach 

energii na wniosek, o którym mowa 

w art. 9e ust. 3 ustawy z dnia 10 kwiet-

nia 1997 r. – Prawo energetyczne 

(Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. 

zm.). (Dz.U. z 2009 Nr 201, poz. 1541)

art. 21 

ust. 1

pkt 6a

6a) wygrane w grach liczbowych, loteriach 

pieniężnych, grze telebingo, zakładach 

wzajemnych, loteriach promocyjnych, 

loteriach audioteksowych i loteriach 

fantowych, jeżeli jednorazowa wartość 

tych wygranych nie przekracza 2 280 zł, 

urządzanych i prowadzonych przez 

uprawniony podmiot na podstawie 

przepisów o grach i zakładach wzajem-

nych obowiązujących w państwie człon-

kowskim Unii Europejskiej lub w innym 

państwie należącym do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego,

6a) wygrane w grach liczbowych, loteriach 

pieniężnych, grze telebingo, zakładach 

wzajemnych, loteriach promocyjnych, 

loteriach audioteksowych i loteriach 

fantowych, jeżeli jednorazowa wartość 

tych wygranych nie przekracza 2 280 zł, 

urządzanych i prowadzonych przez 

uprawniony podmiot na podstawie 

przepisów o grach hazardowych obo-

wiązujących w państwie członkowskim 

Unii Europejskiej lub w innym państwie 

należącym do Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, 

(Dz.U. z 2009 Nr 201, poz. 1540)

art. 21 

ust.1 

pkt 15

15) świadczenia otrzymywane z tytułu 

odbywania:

a) niezawodowej służby wojskowej lub 

jej form równorzędnych, z wyjątkiem 

służby okresowej lub nadterminowej,

b) służby zastępczej

– przyznane na podstawie odrębnych 

przepisów,

15) świadczenia osób otrzymywane z tytułu 

odbywania lub pełnienia:

a)   niezawodowej służby wojskowej lub 

jej form równorzędnych, z wyjątkiem 

okresowej służby wojskowej, nadter-

minowej zasadniczej służby wojskowej 

oraz służby przygotowawczej,

b) służby zastępczej

– przyznane na podstawie odrębnych 

przepisów, 

(Dz.U. z 2009 Nr 161, poz. 1278)
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USTAWA O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

art. 21 

ust. 1 

pkt 46 

lit. a)

a)  pochodzą od rządów państw obcych, 

organizacji międzynarodowych lub mię-

dzynarodowych instytucji finansowych 

ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym 

ze środków programów ramowych 

badań, rozwoju technicznego i prezen-

tacji Unii Europejskiej i z programów 

NATO, przyznanych na podstawie jedno-

stronnej deklaracji lub umów zawartych 

z tymi państwami, organizacjami lub 

instytucjami przez Radę Ministrów, 

właściwego ministra lub agencje rzą-

dowe, w tym również w przypadkach, 

gdy przekazanie tych środków jest 

dokonywane za pośrednictwem pod-

miotu upoważnionego do rozdzielania 

środków bezzwrotnej pomocy oraz

a)  pochodzą od rządów państw obcych, 

organizacji międzynarodowych lub mię-

dzynarodowych instytucji finansowych 

ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym 

ze środków programów ramowych 

badań, rozwoju technicznego i prezen-

tacji Unii Europejskiej i z programów 

NATO, przyznanych na podstawie jedno-

stronnej deklaracji lub umów zawartych 

z tymi państwami, organizacjami lub 

instytucjami przez Radę Ministrów, wła-

ściwego ministra, agencje rządowe lub 

agencje wykonawcze, w tym również 

w przypadkach gdy przekazanie tych 

środków jest dokonywane za pośred-

nictwem podmiotu upoważnionego 

do rozdzielania środków bezzwrotnej 

pomocy oraz

(Dz.U. z 2009 Nr 157, poz. 1241)

art. 21 

ust. 1 

pkt 47c

47c) kwoty otrzymane od agencji rządo-

wych, jeżeli agencje te otrzymały 

środki na ten cel z budżetu państwa,

47c) kwoty otrzymane od agencji rządo-

wych lub agencji wykonawczych, jeżeli 

agencje te otrzymały środki na ten cel 

z budżetu państwa, 

(Dz.U. z 2009 Nr 157, poz. 1241)

art. 21 

ust. 1 

pkt 47d

47d) dotacje, subwencje, dopłaty i inne 

nieodpłatne świadczenia lub świad-

czenia częściowo odpłatne, otrzymane 

na cele związane z działalnością 

rolniczą z budżetu państwa, budżetów 

jednostek samorządu terytorialnego, 

od agencji rządowych lub ze środków 

pochodzących od rządów państw 

obcych, organizacji międzynarodo-

wych lub międzynarodowych instytucji 

finansowych,

47d) dotacje, subwencje, dopłaty i inne 

nieodpłatne świadczenia lub świadcze-

nia częściowo odpłatne, otrzymane na 

cele związane z działalnością rolniczą 

z budżetu państwa, budżetów jed-

nostek samorządu terytorialnego, od 

agencji rządowych, agencji wykonaw-

czych lub ze środków pochodzących 

od rządów państw obcych, organizacji 

międzynarodowych lub międzynaro-

dowych instytucji finansowych, 

(Dz.U. z 2009 Nr 157, poz. 1241)

art. 21 

ust. 1 

pkt 114

114) wartość otrzymanych nieodpłatnych 

świadczeń lub świadczeń częściowo 

odpłatnych oraz wartość świadczeń 

rzeczowych (w naturze) finansowanych 

lub współfinansowanych ze środków 

budżetu państwa, jednostek samo-

rządu terytorialnego, ze środków 

114) wartość otrzymanych nieodpłatnych 

świadczeń lub świadczeń częściowo 

odpłatnych oraz wartość świadczeń 

rzeczowych (w naturze) finansowanych 

lub współfinansowanych ze środków 

budżetu państwa, jednostek samo-

rządu terytorialnego, ze środków 
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 agencji rządowych lub ze środków 

pochodzących od rządów państw 

obcych, organizacji międzynarodowych 

lub międzynarodowych instytucji 

finansowych, w ramach rządowych 

programów,

 agencji rządowych, agencji wykonaw-

czych lub ze środków pochodzących 

od rządów państw obcych, organizacji 

międzynarodowych lub międzynarodo-

wych instytucji finansowych, w ramach 

rządowych programów,

(Dz.U. z 2009 Nr 157, poz. 1241)

art. 21 

ust. 1

pkt 135

pkt 134 pkt 134 dodany przez art. 20 ustawy z dnia 

19 czerwca 2009 r. o pomocy pań-

stwa w spłacie niektórych kredytów 

udzielonych osobom, które utraciły 

pracę (Dz.U. Nr 115, poz. 964) ozna-

cza się jako pkt 135,

(Dz.U. z 2009 Nr 157, poz. 1241)

art. 21 

ust. 1 

pkt 136

----------------------- 136)  płatności na realizację projektów 

w ramach programów finansowanych 

z udziałem środków europejskich, 

otrzymane z Banku Gospodarstwa 

Krajowego, z wyłączeniem płatności 

otrzymanych przez wykonawców;

(Dz.U. z 2009 Nr 157, poz. 1241)

art. 21 

ust. 1 

pkt 137

----------------------- 137) środki finansowe otrzymane przez 

uczestnika projektu jako pomoc 

udzielona w ramach programu finan-

sowanego z udziałem środków euro-

pejskich, o których mowa w ustawie 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240).

 (Dz.U. z 2009 Nr 157, poz. 1241)

art. 21 

ust. 32

----------------------- 32. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 

pkt 136, nie ma zastosowania do przy-

chodów określonych w art. 12 ust. 1.

(Dz.U. z 2009 Nr 157, poz. 1241)

art. 23 

ust. 1 

pkt 16d

----------------------- 16d) dodatkowej opłaty produktowej, 

o której mowa w art. 42 ust. 2 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bate-

riach i akumulatorach (Dz.U. Nr 79, 

poz. 666), z tym że kosztem uzyskania 

przychodów są poniesione wydatki, 

o których mowa w art. 37 ust. 4, oraz 

poniesione opłaty, o których mowa 

w art. 38 ust. 2 tej ustawy,

(Dz.U. z 2009 Nr 79, poz. 666)
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art. 23 

ust.1 

pkt 56

56) wydatków i kosztów bezpośrednio 

sfinansowanych z dochodów (przycho-

dów), o których mowa w art. 21 ust. 1 

pkt 46, 47a, 47c, 47d, 116, 122 i 129,

56) wydatków i kosztów bezpośrednio 

sfinansowanych z dochodów (przycho-

dów), o których mowa w art. 21 ust. 1 

pkt 46, 47a, 47c, 47d, 116, 122, 129, 

136 i 137,

(Dz.U. z 2009 Nr 157, poz. 1241)

UWAGA!

Zmiany w ustawie zaznaczono w tekście:

• wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku – pogrubioną czcionką

• wchodzące w życie z datą późniejszą – pogrubioną czcionką pochyłą 

(art. 44 ust. 3, ust. 3g, ust. 6, ust. 6f pkt 1 i 2, ust. 7i pkt 1 – wchodzą 

w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.; art. 21 ust. 1 pkt 6 – wchodzi w życie 

z dniem 1 stycznia 2016 r.)


