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PIT/CIT – PRZEPISY WSPÓLNE
Tabela. Wspólne zmiany w PIT i CIT od 2021 r. – zestawienie 

Lp. Czego dotyczy zmiana Na czym polega zmiana

1 2 3

od 1 stycznia 2021 r. 

1. PKWiU.powoływana.w.treści.updof.
i.updop

Zastąpiono.PKWiU.z.2008.r..przez.PKWiU.z.2015.r..

2. Definicje.używanych.środków.trwa-
łych

Zmieniono.definicje.używanych.środków.trwałych..Mogą.nimi.być.tylko.środ-
ki.trwałe,.które.przed.nabyciem.przez.podatnika.były.wykorzystywane.przez.
podmiot.inny.niż.podatnik..

3. Obniżanie. i. podwyższanie. stawek.
amortyzacyjnych.

Wprowadzono. zakaz. stosowania. obniżonych. lub. podwyższonych. stawek.
amortyzacyjnych.w.stosunku.do.środków.trwałych.wykorzystywanych.przez.
podatników.w.działalności,.z.której.przychody.podlegają:
1). .zwolnieniu.z.opodatkowania.podatkiem.dochodowym,
2). .opodatkowaniu. ryczałtem. od. przychodów. ewidencjonowanych,. podat-

kiem.tonażowym.lub.zryczałtowanym.podatkiem.od.wartości.sprzedanej.
produkcji,.o.którym.mowa.w.ustawie.z.6.lipca.2016.r..o.aktywizacji.prze-
mysłu.okrętowego.i.przemysłów.komplementarnych.

4. Nadanie.spółce.komandytowej.sta-
tusu.podatnika.CIT

Od.1.stycznia.2021.r..spółki.komandytowe.stały.się.podatnikami.CIT..Ozna-
cza.to,.że.zyski.osiągane.przez.komandytariuszy,.będą,.co.do.zasady,.pod-
legały.podwójnemu.opodatkowaniu.–.raz.w.momencie.ich.osiągnięcia.przez.
spółkę.i.drugi.raz.w.momencie.wypłaty.wspólnikom.

5. Zwolnienie. z. opodatkowania. czę-
ści. przychodów. komandytariusza.
uzyskanych.z.udziału.w.spółce.ko-
mandytowej

Wprowadzono.zwolnienie.z.opodatkowania.części.przychodów.komandyta-
riusza. uzyskanych. z. udziału. w. spółce. komandytowej.. Zwolnieniu. podlega.
50%.uzyskanych.przez.komandytariusza.przychodów.z.tego.tytułu,.nie.wię-
cej.jednak.niż.wartość.60.000.zł.takiego.przychodu.rocznie,.odrębnie.z.tytu-
łu.udziału.w.zyskach.w.każdej.takiej.spółce.komandytowej,.w.której.podat-
nik.jest.komandytariuszem.

6. Wprowadzenie.definicji.spółek.nie-
ruchomościowych

Wprowadzona.definicja.spółek.nieruchomościowych.uznaje.za.nie. .spółki,.
w.których.wartość.aktywów.wynikała.w.co.najmniej.50%.z.wartości.rynkowej.
nieruchomości.położonych.w.Polsce.oraz.wartość.nieruchomości.była.wyż-
sza.niż.10.mln.zł..

7. Źródła. dochodów. osiąganych.
przez.nierezydentów.i.spółki.nieru-
chomościowe

Rozszerzony. został. zakres. opodatkowania. w. Polsce. dochodów. (przycho-
dów).osiąganych.na.terytorium.Polski.przez.nierezydentów..W.szczególno-
ści.zmiana.dotyczy.tzw..spółek.nieruchomościowych.

8. Spółka. nieruchomościowa. płatni-
kiem

Wprowadzono.obowiązek. rozliczenia.podatku.od.zysków.kapitałowych.ze.
zbycia.udziałów.w.spółce.nieruchomościowej,.w.przypadku.gdy.zbywca.nie.
jest.polskim.rezydentem.podatkowym.

9. Obowiązek.ustanowienia.przedsta-
wiciela. przez. spółkę. nieruchomo-
ściową

Wprowadzonoobowiązek.ustanowienia.przedstawiciela.podatkowego.przez.
spółkę.nieruchomościową.niebędącą.polskim.rezydentem.podatkowym.

10.. Obowiązek. informowania. przez.
spółki. nieruchomościowe. o. udzia-
łowcach

Spółki. nieruchomościowe,. a. także. podatnicy. posiadający. bezpośrednio. lub.
pośrednio.w.niej.przynajmniej.5%.udziałów.(lub.praw.o.podobnym.charakterze),.
zostali.zobowiązani.do.przekazania.organom.podatkowym.infor.macji.o.podmio-
tach.posiadających.bezpośrednio.lub.pośrednio.udziały.w.tej.spółce.

11. Rozszerzenie. zakresu. szacowania.
wartości.transakcji.z.rajami.podat-
kowymi

Wprowadzono.możliwość.szacowania.wartości. transakcji. innych.niż.trans-
akcje.kontrolowane,.jeżeli.rzeczywisty.właściciel.(beneficial.owner).ma.miej-
sce.zamieszkania,.siedzibę.lub.zarząd.w.tzw..raju.podatkowym.

12. Rozszerzenie. obowiązków. doku-
mentacyjnych.z.zakresu.cen.trans-
ferowych

Obowiązki.podatników.w.zakresie.sporządzania.dokumentacji.podatkowej.
rozszerzone. zostały. na. transakcje. kontrolowane. lub. transakcje. inne. niż.
transakcje.kontrolowane,.jeżeli.rzeczywisty.właściciel,.w.rozumieniu.przepi-
sów.updop. i.updof,.ma.miejsce.zamieszkania,. siedzibę. lub.zarząd.w. tzw..
raju.podatkowym.
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13. Rozszerzenie.zakresu.dokumenta-
cji.podatkowej

Rozszerzony.został.zakres.elementów.wymaganych.w.lokalnej.dokumenta-
cji. cen. transferowych. dotyczących. transakcji. z. podmiotami. z. tzw.. rajów.
podatkowych.o.uzasadnienie.gospodarcze..

14. Wyłączono. z. kosztów. podatko-
wych. dodatkowe. opłaty. z. tytułu.
podatku.cukrowego.

Uznano,. że. dodatkowe. opłaty. za. niewywiązywanie. się. z. obowiązków. nie.
stanowią.kosztów.w.pdof.i.w.pdop.

od 1 lipca 2021 r.

15. Uregulowanie. zasad. opodatkowa-
nia.prostej.spółki.akcyjnej*

Uznano,.że.u.wspólników,.których.wkładem.do.prostej.spółki.akcyjnej.bę-
dzie.świadczenie.pracy.lub.usług,.nie.powstanie.z.tytułu.wniesienia.takiego.
wkładu.przychód.w.pdop.i.pdof.

16.. Oświadczenia. i. zawiadomienia.
składane.przez.podatników.PIT.i.CIT

Umożliwiono.składanie.oświadczeń. i. zawiadomień,.do.których.zobowiązują.
przepisy.updof.i.updop,.nie.tylko.w.formie.papierowej,.ale.również.w.postaci.
elektro.nicznej..

*	 	Termin	został	przesunięty	z	1	marca	2021 r.	na	1	lipca	2021 r.	ustawą	z	16	grudnia	2020 r.	o	zmianie	ustawy	
–	Kodeks	postępowania	administracyjnego	oraz	niektórych	innych	ustaw	(na	dzień	oddania	do	druku	ustawa	
została	przekazana	do	Senatu).

Zmiany od 1 stycznia 2021 r.

+/– 1. Nowa PKWiU
PRZED  ZMIANĄ >.Do.końca.2020.r..przepisy.updof.i.updop.odwoływały.się.do.PKWIU.z.2008.r..wpro-
wadzonej.rozporządzeniem.Rady.Ministrów.z.29.października.2008.r..w.sprawie.Polskiej.Klasyfikacji.Wy-
robów.i.Usług.(PKWiU).–.Dz.U..z.2008.r..Nr.207,.poz..1293.ze.zm.

PO ZMIANIE >.Od.1.stycznia.2021.r..w.przepisach.updof.i.updop.powoływana.jest.PKWiU.z.2015.r.,.
wprowadzona.rozporządzeniem.Rady.Ministrów.z.4.września.2015.r..w.sprawie.Polskiej.Klasyfikacji.Wy-
robów.i.Usług.(PKWiU).–.Dz.U..z.2015.r..poz..1676.ze.zm..Z.tego.powodu.symbole.nowej.PKWiU.zastąpiły.
dotychczasowe.powoływane.symbole.PKWiU.z.2008.r..

KOMENTARZ > Zmiana ma charakter dostosowujący. Jest związana z zastąpieniem PKWiU 
z 2008 r. przez PKWiU z 2015 r. 

PODSTAWA PRAWNA
   ● art. 5a pkt 24, art. 22a ust. 2 pkt 4 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1426; 

ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2320
   ● art. 16a ust. 2 pkt 4 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1406; ost.zm. Dz.U. 

z 2020 r. poz. 2320

– 2. Nowe definicje używanych środków trwałych
PRZED  ZMIANĄ >.Do.końca.2020.r..za.używane.środki.trwałe.na.potrzeby.stosowania.indywidualnych.
stawek.amortyzacji.uznawało.się.środki.trwałe,.które.przed.ich.nabyciem.przez.podatnika.były.używane.
przez.okres.6.albo.60.miesięcy.przez.samego.podatnika.albo.przez.inny.podmiot.niż.podatnik..Długość.
okresu.używania.była.zależna.od.rodzaju.środka.trwałego..Przykładowo,.dla.środków.trwałych.zaliczonych.
do.grupy.3–6.i.8.KŚT.okres,.który.umożliwiał.uznanie.ich.za.używane.środki.trwałe,.wynosił.6.miesięcy..

PO ZMIANIE >.Od.1.stycznia.2021.r..została.zawężona.definicja.używanych.środków.trwałych..Po.
zmianach.za.takie.środki.trwałe.są.uznawane.te.z.nich,.które.przed.nabyciem.przez.podatnika.były.uży-
wany.przez.okres.6.albo.60.miesięcy.wyłącznie.przez.inny.podmiot.niż.podatnik..Nowe.definicje.dotyczą.
wyłącznie.środków.trwałych.wprowadzonych.do.ewidencji.środków.trwałych.oraz.wartości.niematerial-
nych.i.prawnych.po.31.grudnia.2020.r..Nie.mają.zastosowania.do.środków.trwałych.wprowadzonych.do.
ewidencji.do.końca.2020.r..
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USTAWA

1). .W. ujednoliconym. przez. redakcję. tekście. ustawy. o. PIT. uwzględniono. wszystkie. obowiązujące. zmiany. wprowadzane. od.
1.stycznia.2021.r..i.znane.na.dzień.publikacji.niniejszego.opracowania..W.treści.ustawy.pogrubioną czcionką.wyróżniono.
zmiany.wprowadzone.1.stycznia.2021.r.:

. –. .ustawą.z.28.października.2020.r..o.zmianie.ustawy.o.wspieraniu.termomodernizacji.i.remontów.oraz.niektórych.innych.
ustaw.(Dz.U..z.2020.r..poz..2127);

. –. .ustawą.z.28.listopada.2020.r..o.zmianie.ustawy.o.podatku.dochodowym.od.osób.fizycznych,.ustawy.o.podatku.dochodo-
wym.od.osób.prawnych,.ustawy.o.zryczałtowanym.podatku.dochodowym.od.niektórych.przychodów.osiąganych.przez.
osoby.fizyczne.oraz.niektórych.innych.ustaw.(Dz.U..z.2020.r..poz..2123);

. –. .ustawą.z.28.listopada.2020.r..o.zmianie.ustawy.o.podatku.dochodowym.od.osób.prawnych.oraz.niektórych.innych.ustaw.
(Dz.U..z.2020.r..poz..2122);

. –. .ustawą.z.28.maja.2020.r..o.zmianie.ustawy.o.podatku.dochodowym.od.osób.prawnych,.ustawy.o.podatku.od.towarów.
i.usług,.ustawy.o.wymianie. informacji.podatkowych.z. innymi.państwami.oraz.niektórych. innych.ustaw.(Dz.U..z.2020.r..
poz..1106;.ost.zm.:.Dz.U..z.2020.r..poz..2123);

. –. .ustawą.z.dnia.14.lutego.2020.r..o.zmianie.niektórych.ustaw.w.związku.z.promocją.prozdrowotnych.wyborów.konsumen-
tów.(Dz.U..z.2020.r..poz..1492;.ost.zm..Dz.U..z.2020.r..poz..1493);

. –. .ustawą.z.5.czerwca.2020.r..o.zmianie.ustawy.o.podatku.dochodowym.od.osób.fizycznych,.ustawy.o.podatku.dochodo-
wym.od.osób.prawnych,.ustawy.o.zryczałtowanym.podatku.dochodowym.od.niektórych.przychodów.osiąganych.przez.
osoby.fizyczne.oraz.niektórych.innych.ustaw.(Dz.U..z.2020.r..poz..1065);

. –. .ustawą.z.11.września.2019.r..–.Przepisy.wprowadzające.ustawę.–.Prawo.zamówień.publicznych.(Dz.U..z.2019.r..poz..2020).

. .W.ujednoliconym.tekście.uwzględniono.również.zmiany.wprowadzone:

. .–. .1.marca.2021.r..ustawą.z.30.sierpnia.2019.r..o.zmianie.–.Kodeks.spółek.handlowych.oraz.niektórych.innych.ustaw.(Dz.U..
poz..1798.z.późn..zm.);

. .–. .1. lipca.2021.r..ustawą.z.19. lipca.2019.r..o.zmianie.ustawy.–.Kodeks.spółek.handlowych.oraz.niektórych. innych.ustaw.
(Dz.U..z.2019.r..poz..1655.z.późn..zm.).–.Uwaga!.Daty.wejścia.w.życie.ustaw.nowelizujących.Kodeks.spółek.handlowych.
zostały.ustalone.zgodnie.z.ustawą.z.16.grudnia.2020.r..o.zmianie.ustawy.–.Kodeks.postępowania.administracyjnego.oraz.
niektórych.innych.ustaw.(druk.nr.687)..Na.dzień.oddania.do.druku.ustawa.ta.znajdowała.się.na.etapie.prac.senackich.;

. .–. .1.lipca.2021.r..ustawą.z.18.listopada.2020.r..o.doręczeniach.elektronicznych.(Dz.U..z.2020.r..poz..2320)...

. .Zmiany,.które.wchodzą.w.życie.po.1.stycznia.2021.r.,.zostały.opublikowane..w.ramkach.
2). .Hasła.w.klamrach.pochodzą.od.redakcji.

z.dnia.26.lipca.1991.r.

o podatku dochodowym od osób fizycznych
(j.t..Dz.U..z.2020.r..poz..1426;.zm.:.Dz.U..z.2019.r..poz..1655;.Dz.U..z.2019.r..poz..1798;.Dz.U..z.2019.r..poz..2020;.

Dz.U..z.2020.r..poz..1065;.Dz.U..z.2020.r.,.poz..1106;.Dz.U..z.2020.r..poz..1428;.Dz.U..z.2020.r..poz..1492;..
Dz.U..z.2020.r..poz..1565;.Dz.U..z.2020.r..poz..2122;.Dz.U..z.2020.r..poz..2123;.Dz.U..z.2020.r..poz..2127;..

Dz.U..z.2020.r..poz..2255;.Dz.U..z.2020.r..poz..2320)1)

Rozdział 1
Podmiot i przedmiot opodatkowania

Art. 1. [Zakres regulacji]2) 
Ustawa. reguluje.opodatkowanie.podatkiem.docho-

dowym. dochodów. osób. fizycznych. oraz. daninę. soli-
darnościową.

Art. 1a. [Opodatkowanie podatkiem dochodo
wym dochodów przedsiębiorstwa w spadku]

1.. Ustawa. reguluje. również. opodatkowanie. po-
datkiem. dochodowym. dochodów. przedsiębiorstwa.
w.spadku.

2..Przedsiębiorstwo.w.spadku,.stanowiące.jednost-
kę.organizacyjną.niemającą.osobowości.prawnej,.jest.
podatnikiem.z.tytułu.dochodów.osiąganych.w.okresie.
od.otwarcia.spadku.do.dnia.wygaśnięcia:
1). .zarządu.sukcesyjnego.albo
2). .uprawnienia. do. powołania. zarządcy. sukcesyj-

nego,. jeżeli. zarząd. sukcesyjny. nie. został. usta-
nowiony. i.dokonano.zgłoszenia,.o.którym.mowa.
w. art.. 12. ust.. 1c. ustawy. z. dnia. 13. października.
1995.r..o.zasadach.ewidencji.i.identyfikacji.podat-
ników.i.płatników.(Dz..U..z.2020.r..poz..170).

3.. W. przypadku. śmierci. osoby. fizycznej. będącej.
wspólnikiem.spółki.cywilnej,.jeżeli.ustanowiono.zarząd.
sukcesyjny,.podatnikiem.z. tytułu.udziału.w.tej.spółce.
w.okresie.od.otwarcia.spadku.do.dnia.wygaśnięcia.za-
rządu.sukcesyjnego. jest.przedsiębiorstwo.w.spadku,.
które.na.potrzeby.ustawy.traktowane.jest.jak.wspólnik.
spółki.cywilnej.

Art. 2. [Wyłączenie stosowania przepisów ustawy]
1..Przepisów.ustawy.nie.stosuje.się.do:

1). .przychodów. z. działalności. rolniczej,. z. wyjątkiem.
przychodów.z.działów.specjalnych.produkcji.rolnej;

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

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

4). .przychodów. wynikających. z. czynności,. które. nie.
mogą.być.przedmiotem.prawnie.skutecznej.umowy;

5). .przychodów. z. tytułu. podziału. wspólnego. ma-
jątku. małżonków. w. wyniku. ustania. lub. ograni-
czenia. małżeńskiej. wspólności. majątkowej. oraz.
przychodów. z. tytułu. wyrównania. dorobków. po.
ustaniu.rozdzielności.majątkowej.małżonków.lub.
śmierci.jednego.z.nich;
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6). .przychodów.(dochodów).przedsiębiorcy.żeglu-
gowego.opodatkowanych.na.zasadach.wynika-
jących.z.ustawy.z.dnia.24.sierpnia.2006.r..o.po-
datku.tonażowym.(Dz.U..z.2019.r..poz..31.i.1495),.
z.zastrzeżeniem.art..24a.ust..1a;

6a). .przychodów. opodatkowanych. na. zasadach. wy-
nikających.z.ustawy.z.dnia.6. lipca.2016. r..o.ak-
tywizacji. przemysłu. okrętowego. i. przemysłów.
komplementarnych. (Dz.U.. z. 2020. r.. poz.. 1084),.
z.zastrzeżeniem.art..24a.ust..1a;

7). .świadczeń. na. zaspokojenie. potrzeb. rodziny,.
o. których. mowa. w. art.. 27. Kodeksu. rodzinnego.
i.opiekuńczego,.objętych.wspólnością.majątko-
wą.małżeńską;

8). .wypłat,.o.których.mowa.w.art..27.ustawy.z.dnia.
5. lipca. 2018. r.. o. zarządzie. sukcesyjnym. przed-
siębiorstwem. osoby. fizycznej. i. innych. ułatwie-
niach. związanych. z. sukcesją. przedsiębiorstw.
(Dz.U..poz..1629.oraz.z.2019.r..poz..1495),.zwa-
nej.dalej.„ustawą.o.zarządzie.sukcesyjnym”.

2..Działalnością.rolniczą,.w.rozumieniu.ust..1.pkt.1,.
jest. działalność. polegająca. na. wytwarzaniu. produk-
tów.roślinnych.lub.zwierzęcych.w.stanie.nieprzetwo-
rzonym. (naturalnym).z.własnych.upraw.albo.hodowli.
lub.chowu,.w.tym.również.produkcja.materiału.siew-
nego,. szkółkarskiego,. hodowlanego. oraz. reproduk-
cyjnego,.produkcja.warzywnicza.gruntowa,.szklarnio-
wa. i.pod. folią,.produkcja. roślin.ozdobnych,.grzybów.
uprawnych. i.sadownicza,.hodowla. i.produkcja.mate-
riału.zarodowego.zwierząt,.ptactwa.i.owadów.użytko-
wych,.produkcja.zwierzęca.typu.przemysłowo-fermo-
wego.oraz.hodowla.ryb,.a.także.działalność,.w.której.
minimalne. okresy. przetrzymywania. zakupionych.
zwierząt.i.roślin,.w.trakcie.których.następuje.ich.bio-
logiczny.wzrost,.wynoszą.co.najmniej:
1). .miesiąc.–.w.przypadku.roślin,
2). .16.dni.–.w.przypadku.wysokointensywnego.tu-

czu.specjalizowanego.gęsi.lub.kaczek,
3). .6. tygodni. –. w. przypadku. pozostałego. drobiu.

rzeźnego,
4). .2.miesiące.–.w.przypadku.pozostałych.zwierząt
–.licząc.od.dnia.nabycia.

3..Działami.specjalnymi.produkcji.rolnej.są:.upra-
wy.w.szklarniach.i.ogrzewanych.tunelach.foliowych,.
uprawy.grzybów. i. ich.grzybni,. uprawy. roślin. „in. vi-
tro”,.fermowa.hodowla.i.chów.drobiu.rzeźnego.i.nie-
śnego,.wylęgarnie.drobiu,.hodowla.i.chów.zwierząt.
futerkowych. i. laboratoryjnych,.hodowla.dżdżownic,.
hodowla.entomofagów,.hodowla. jedwabników,.pro-
wadzenie.pasiek.oraz.hodowla. i.chów. innych.zwie-
rząt.poza.gospodarstwem.rolnym.

3a..Nie.stanowią.działów.specjalnych.produkcji.rol-
nej. uprawy,. hodowla. i. chów. zwierząt. w. rozmiarach.
nieprzekraczających.wielkości.określonych.w.załącz-
niku.nr.2.do.ustawy,.zwanym.„załącznikiem.nr.2”.

4.. Ilekroć. w. ustawie. jest. mowa. o. gospodarstwie.
rolnym,.oznacza.to.gospodarstwo.rolne.w.rozumie-
niu.przepisów.ustawy.o.podatku.rolnym.

5..(uchylony)
6..W.przypadku.braku.przeciwnego.dowodu.przyj-

muje.się,.że.przychody.pochodzą.z.czynności,.które.
mogą.być.przedmiotem.prawnie.skutecznej.umowy.

Art. 3. [Nieograniczony obowiązek podatkowy]
1.. Osoby. fizyczne,. jeżeli. mają. miejsce. zamieszka-

nia.na.terytorium.Rzeczypospolitej.Polskiej,.podlegają.
obowiązkowi.podatkowemu.od.całości.swoich.docho-
dów.(przychodów).bez.względu.na.miejsce.położenia.
źródeł.przychodów.(nieograniczony.obowiązek.podat-
kowy).

1a.. Za. osobę. mającą. miejsce. zamieszkania. na. te-
rytorium. Rzeczypospolitej. Polskiej. uważa. się. osobę.
fizycz.ną,.która:
1). .posiada. na. terytorium. Rzeczypospolitej. Polskiej.

centrum. interesów. osobistych. lub. gospodar-
czych.(ośrodek.interesów.życiowych).lub

2). .przebywa. na. terytorium. Rzeczypospolitej. Pol-
skiej.dłużej.niż.183.dni.w.roku.podatkowym.

2..(uchylony)
2a.. Osoby. fizyczne,. jeżeli. nie. mają. na. terytorium.

Rzeczypospolitej.Polskiej.miejsca.zamieszkania,.pod-
legają.obowiązkowi.podatkowemu.tylko.od.dochodów.
(przychodów).osiąganych.na.terytorium.Rzeczypospo-
litej.Polskiej.(ograniczony.obowiązek.podatkowy).

2b..Za.dochody.(przychody).osiągane.na.terytorium.
Rzeczypospolitej.Polskiej.przez.podatników,.o.których.
mowa.w.ust..2a,.uważa.się.w.szczególności.dochody.
(przychody).z:
1). .pracy.wykonywanej.na.terytorium.Rzeczypospo-

litej.Polskiej.na.podstawie.stosunku.służbowego,.
stosunku.pracy,.pracy.nakładczej.oraz.spółdziel-
czego. stosunku. pracy,. bez. względu. na. miejsce.
wypłaty.wynagrodzenia;

2). .działalności. wykonywanej. osobiście. na. teryto-
rium. Rzeczypospolitej. Polskiej,. bez. względu. na.
miejsce.wypłaty.wynagrodzenia;

3). .działalności. gospodarczej. prowadzonej. na. tery-
torium.Rzeczypospolitej.Polskiej,.w.tym.poprzez.
położony.na.terytorium.Rzeczypospolitej.Polskiej.
zagraniczny.zakład;

4). .położonej. na. terytorium. Rzeczypospolitej. Pol-
skiej.nieruchomości.lub.praw.do.takiej.nierucho-
mości,.w.tym.ze.zbycia.jej.w.całości.albo.w.części.
lub.zbycia.jakichkolwiek.praw.do.takiej.nierucho-
mości;

5). .papierów. wartościowych. oraz. pochodnych. in-
strumentów.finansowych.niebędących.papierami.
wartościowymi,. dopuszczonych. do. publiczne-
go. obrotu. na. terytorium. Rzeczypospolitej. Pol-
skiej.w.ramach.regulowanego.rynku.giełdowego,.
w.tym.uzyskane.ze.zbycia.tych.papierów.albo.in-
strumentów.oraz.z.realizacji.praw.z.nich.wynikają-
cych;

6) .tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) 
w spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce 
niebędącej osobą prawną lub tytułów uczest-
nictwa w funduszu inwestycyjnym, instytucji 
wspólnego inwestowania lub innej osobie praw-
nej i praw o podobnym charakterze lub z tytułu 
należności będących następstwem posiadania 
tych udziałów (akcji), ogółu praw i obowiąz-
ków, tytułów uczestnictwa lub praw – jeżeli 
co najmniej 50% wartości aktywów tej spółki, 
spółki niebędącej osobą prawną, tego fundu-
szu inwestycyjnego, tej instytucji wspólnego 
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inwestowania lub osoby prawnej, bezpośrednio 
lub pośrednio, stanowią nieruchomości położo-
ne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 
prawa do takich nieruchomości;3)

6a)  tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji), 
ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa 
lub praw o podobnym charakterze w spółce nie-
ruchomościowej;4)

7). .tytułu. należności. regulowanych,. w. tym. stawia-
nych. do. dyspozycji,. wypłacanych. lub. potrąca-
nych,. przez. osoby. fizyczne,. osoby. prawne. albo.
jednostki. organizacyjne. nieposiadające. osobo-
wości.prawnej,.mające.miejsce.zamieszkania,.sie-
dzibę. lub.zarząd.na. terytorium.Rzeczypospolitej.
Polskiej,.niezależnie.od.miejsca.zawarcia.umowy.
i.wykonania.świadczenia;

8). .niezrealizowanych. zysków,. o. których. mowa.
w.art..30da.

2c..Wartość.aktywów,.o.której.mowa.w.ust..2b.pkt.6,.
ustala. się. na. ostatni. dzień. miesiąca. poprzedzającego.
miesiąc. uzyskania. przychodu,. o. którym. mowa. w. tym.
przepisie.. W. przypadku. spółek. będących. emitentami.
papierów.wartościowych.dopuszczonych.do.obrotu.na.
rynku.regulowanym.wartość.aktywów.może.być.ustala-
na.na.podstawie.aktywów.bilansowych.ujętych.w.rapor-
tach. okresowych. publikowanych. na. koniec. ostatniego.
kwartału.poprzedzającego.kwartał.roku.kalendarzowe-
go,.w.którym.doszło.do.uzyskania.przychodu.

2d.. Za. dochody. (przychody),. o. których. mowa.
w. ust.. 2b. pkt. 7,. uważa. się. przychody. wymienione.
w.art..29.ust..1,.jeżeli.nie.stanowią.dochodów.(przycho-
dów),.o.których.mowa.w.ust..2b.pkt.1–6.

3.. Od. podatku. dochodowego. od. dochodu. uzyska-
nego. ze. źródeł. przychodów. położonych. za. grani-
cą. wolni. są. członkowie. personelu. przedstawicielstw.
dyplomatycznych. i. urzędów. konsularnych. oraz. inne.
osoby. korzystające. z. przywilejów. i. immunitetów. dy-
plomatycznych. lub.konsularnych.na.podstawie.umów.
lub.powszechnie.uznanych.zwyczajów.międzynarodo-
wych,. jak. również. członkowie. ich. rodzin. pozostający.
z.nimi.we.wspólnocie.domowej,.jeżeli.nie.są.obywate-
lami.polskimi. i.nie.mają.stałego.pobytu.na. terytorium.
Rzeczypospolitej.Polskiej.

4..Przepis.ust..1.stosuje.się.odpowiednio.do.przed-
siębiorstwa.w.spadku,.jeżeli.zmarły.przedsiębiorca.na.
dzień. otwarcia. spadku. podlegał. nieograniczonemu.
obowiązkowi.podatkowemu.

5..Przepis.ust..2a.stosuje.się.odpowiednio.do.przed-
siębiorstwa.w.spadku,.jeżeli.zmarły.przedsiębiorca.na.
dzień.otwarcia.spadku.podlegał.ograniczonemu.obo-
wiązkowi.podatkowemu.

Art. 4..(uchylony)

Art. 4a. [Stosowanie przepisów]
Przepisy. art.. 3. ust.. 1,. 1a,. 2a. i. 2b. stosuje. się.

z. uwzględnieniem. umów. w. sprawie. unikania.

3). .Art..3.ust..2b.pkt.6.w.brzmieniu.ustalonym.przez.art..1.pkt.1.lit..a.ustawy.z.28.listopada.2020.r..(Dz.U..z.2020.r..poz..2123)..
Zmiana.weszła.w.życie.1.stycznia.2021.r.

4). .Art..3.ust..2b.pkt.6a.dodany.przez.art..1.pkt.1.lit..b.ustawy.z.28.listopada.2020.r..(Dz.U..z.2020.r..poz..2123)..Zmiana.weszła.
w.życie.1.stycznia.2021.r.

podwójnego. opodatkowania,. których. stroną. jest.
Rzeczpospolita.Polska.

Art. 5. [Terytorium RP]
Za. terytorium. Rzeczypospolitej. Polskiej. w. rozu-

mieniu.ustawy.uważa.się.również.znajdującą.się.poza.
morzem. terytorialnym. wyłączną. strefę. ekonomiczną,.
w. której. Rzeczpospolita. Polska. na. podstawie. prawa.
wewnętrznego.i.zgodnie.z.prawem.międzynarodowym.
wykonuje.prawa.odnoszące.się.do.badania.i.eksploata-
cji.dna.morskiego. i. jego.podglebia.oraz. ich.zasobów.
naturalnych.

Art. 5a. [Definicje]
Ilekroć.w.ustawie.jest.mowa.o:

1). .inwestycjach. –. oznacza. to. środki. trwałe. w. bu-
dowie. w. rozumieniu. ustawy. z. dnia. 29. września.
1994.r..o.rachunkowości.(Dz.U..z.2019.r..poz..351,.
1495,.1571,.1655. i.1680.oraz.z.2020.r..poz..568),.
zwanej.dalej.„ustawą.o.rachunkowości”;

2). .składnikach. majątkowych. –. oznacza. to. aktywa.
w. rozumieniu. ustawy. o. rachunkowości. pomniej-
szone. o. przejęte. długi. funkcjonalnie. związane.
z. prowadzoną. działalnością. gospodarczą. zbyw-
cy,.o.ile.długi.te.nie.zostały.uwzględnione.w.cenie.
nabycia,.o.której.mowa.w.art..22g.ust..3;

3). .przedsiębiorstwie.–.oznacza.to.przedsiębiorstwo.
w.rozumieniu.przepisów.Kodeksu.cywilnego;

4). .zorganizowanej. części. przedsiębiorstwa. –. ozna-
cza. to. organizacyjnie. i. finansowo. wyodrębniony.
w. istniejącym. przedsiębiorstwie. zespół. skład-
ników. materialnych. i. niematerialnych,. w. tym. zo-
bowiązania,. przeznaczonych. do. realizacji. okre-
ślonych. zadań. gospodarczych,. który. zarazem.
mógłby. stanowić. niezależne. przedsiębiorstwo.
samodzielnie.realizujące.te.zadania;

5). .Ordynacji.podatkowej.–.oznacza.to.ustawę.z.dnia.
29.sierpnia.1997.r..–.Ordynacja.podatkowa.(Dz.U..
z.2019.r..poz..900,.z.późn..zm.);

6). .działalności. gospodarczej. albo. pozarolniczej.
działalności. gospodarczej. –. oznacza. to. działal-
ność.zarobkową:

. a). wytwórczą,.budowlaną,.handlową,.usługową,

. b). .polegającą. na. poszukiwaniu,. rozpoznawaniu.
i.wydobywaniu.kopalin.ze.złóż,

. c). .polegającą. na. wykorzystywaniu. rzeczy. oraz.
wartości.niematerialnych.i.prawnych

–. prowadzoną. we. własnym. imieniu. bez. względu. na.
jej.rezultat,.w.sposób.zorganizowany.i.ciągły,.z.której.
uzyskane.przychody.nie.są.zaliczane.do. innych.przy-
chodów.ze.źródeł.wymienionych.w.art..10.ust..1.pkt.1,.
2.i.4–9;
7). .ustawie. o. rehabilitacji. zawodowej. –. rozumie. się.

przez. to. ustawę. z. dnia. 27. sierpnia. 1997. r.. o. re-
habilitacji.zawodowej.i.społecznej.oraz.zatrudnia-
niu. osób. niepełnosprawnych. (Dz.U.. z. 2020. r..
poz..426,.568.i.875);




