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USTAWA
z dnia 26 lipca 1991 r.

o podatku dochodowym od osób fizycznych

(j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 2032, zm.: Dz.U. z 2016 r., poz. 2048)1

Rozdział 1
Podmiot i przedmiot opodatkowania

Art. 1.  [Zakres regulacji]2

ustawa� reguluje� opodatkowanie� podatkiem�
dochodowym�dochodów�osób�fizycznych.
Art. 2. [Wyłączenie stosowania przepisów 
ustawy]

1.�Przepisów�ustawy�nie�stosuje�się�do:�
1)� �przychodów� z� działalności� rolniczej,� z� wy-

jątkiem� przychodów� z� działów� specjalnych�
produkcji�rolnej;�

2)� �przychodów�z�gospodarki�leśnej�w�rozumie-
niu�ustawy�o�lasach;

3)� �przychodów�podlegających�przepisom�o�po-
datku�od�spadków�i�darowizn;

4)� �przychodów�wynikających�z�czynności,�któ-
re�nie�mogą�być�przedmiotem�prawnie�sku-
tecznej�umowy;

5)� �przychodów� z� tytułu� podziału� wspólne-
go� majątku� małżonków� w� wyniku� ustania�
lub� ograniczenia� małżeńskiej� wspólno-
ści� majątkowej� oraz� przychodów� z� tytułu�

wyrównania�dorobków�po�ustaniu�rozdziel-
ności� majątkowej� małżonków� lub� śmierci�
jednego�z�nich;

6)� �przychodów� (dochodów)� przedsiębior-
cy� żeglugowego� opodatkowanych� na� za-
sadach� wynikających� z� ustawy� z� dnia� 24�
sierpnia� 2006� r.� o� podatku� tonażowym�
(Dz.u.�z�2014�r.�poz.�511,�z�2015�r.�poz.�211�
oraz�z�2016� r.�poz.�1948),� z� zastrzeżeniem�
art.�24a�ust.�1a;

6a)  przychodów opodatkowanych na zasadach 
wynikających z ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. 
o aktywizacji przemysłu okrętowego i prze
mysłów komplementarnych (Dz.U. poz. 1206 
i 1948), z zastrzeżeniem art. 24a ust. 1a;

7)� �świadczeń�na�zaspokojenie�potrzeb�rodziny,�
o� których� mowa� w� art.� 27� Kodeksu� rodzin-
nego�i�opiekuńczego,�objętych�wspólnością�
majątkową�małżeńską.

2.�Działalnością�rolniczą,�w�rozumieniu�ust.�1�
pkt� 1,� jest� działalność� polegająca� na� wytwarza-
niu�produktów�roślinnych�lub�zwierzęcych�w�sta-
nie� nieprzetworzonym� (naturalnym)� z� własnych�

1� �w�ujednoliconym�przez�redakcję�tekście�uwzględniono�wszystkie�obowiązujące�zmiany.�w�treści�ustawy�pogrubioną 
czcionką�wyróżniono�zmiany�wprowadzone�z�dniem�1�stycznia�2017�r.

� –� �ustawą�z�9�października�2015�r.�o�zmianie�ustawy�o�podatku�dochodowym�od�osób�fizycznych,�ustawy�o�podatku�
dochodowym�od�osób�prawnych�oraz�niektórych�innych�ustaw�(Dz.u.�poz.�1932)

� –� �ustawą� z�13� kwietnia� 2016� r.� o�zmianie� ustawy� o�podatku� dochodowym� od� osób� fizycznych,� ustawy� o�podatku�
dochodowym�od�osób�prawnych�oraz�ustawy�o�swobodzie�działalności�gospodarczej�(Dz.u.�poz.�780)

� –� �ustawą�z�20�maja�2016�r.�o�zmianie�ustawy�o�publicznej�służbie�krwi�oraz�niektórych�innych�ustaw�(Dz.u.�poz.�823),
� –� �ustawą�z�23�czerwca�2016�r.�o�zmianie�ustawy�o�systemie�oświaty�oraz�niektórych�innych�ustaw�(Dz.u.�poz.�1010),
� –� �ustawą�z�6�lipca�2016�r.�o�aktywizacji�przemysłu�okrętowego�i�przemysłów�komplementarnych�(Dz.u.�poz.�1206),
� –� �ustawą�z�5�września�2016�r.�o�zmianie�ustawy�o�podatku�dochodowym�od�osób�fizycznych�oraz�ustawy�o�podatku�

dochodowym�od�osób�prawnych�(Dz.u.�poz.�1550),
� –� �ustawą�z�4�listopada�2016�r.�o�wsparciu�kobiet�w�ciąży�i�rodzin�„Za�życiem”�(Dz.u.�poz.�1860),
� –� �ustawą�z�29� listopada�2016� r.�o�zmianie�ustawy�o�podatku�dochodowym�od�osób� fizycznych,�ustawy�o�podatku�

dochodowym�od�osób�prawnych�oraz�ustawy�o�zmianie�ustawy�–�Ordynacja�podatkowa�oraz�niektórych� innych�
ustaw�(Dz.u.�poz.�1926),

� –� �ustawą�z�4�listopada�2016�r.�o�zmianie�niektórych�ustaw�określających�warunki�prowadzenia�działalności�innowacyjnej�
(Dz.u.�poz.�1933),

� –� �ustawą�z�16�listopada�2016�r.�o�zmianie�niektórych�ustaw�w�celu�ułatwienia�sprzedaży�żywności�przez�rolników�(Dz.u.�
poz.�1961),

� Przepisy,�które�wejdą�w�życie�w�trakcie�2017�r.�zostaną�przytoczone� w�ramkach �z�podaniem�ich�daty�wejścia�w�życie.
2� �Hasła�w�klamrach�pochodzą�od�redakcji.��
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upraw� albo� hodowli� lub� chowu,� w� tym� również�
produkcja� materiału� siewnego,� szkółkarskiego,�
hodowlanego� oraz� reprodukcyjnego,� produkcja�
warzywnicza� gruntowa,� szklarniowa� i� pod� folią,�
produkcja� roślin� ozdobnych,� grzybów� upraw-
nych� i� sadownicza,� hodowla� i� produkcja� mate-
riału� zarodowego� zwierząt,� ptactwa� i� owadów�
użytkowych,� produkcja� zwierzęca� typu� prze-
mysłowo-fermowego� oraz� hodowla� ryb,� a� także�
działalność,�w�której�minimalne�okresy�przetrzy-
mywania�zakupionych�zwierząt�i�roślin,�w�trakcie�
których�następuje�ich�biologiczny�wzrost,�wyno-
szą�co�najmniej:
1)� �miesiąc�–�w�przypadku�roślin,
2)� �16�dni�–�w�przypadku�wysokointensywnego�

tuczu�specjalizowanego�gęsi�lub�kaczek,
3)� �6�tygodni�–�w�przypadku�pozostałego�drobiu�

rzeźnego,
4)� �2�miesiące�–�w�przypadku�pozostałych�zwie-

rząt�
–�licząc�od�dnia�nabycia.

3.� Działami� specjalnymi� produkcji� rolnej� są:�
uprawy� w� szklarniach� i� ogrzewanych� tunelach�
foliowych,�uprawy�grzybów�i�ich�grzybni,�uprawy�
roślin�„in�vitro”,�fermowa�hodowla�i�chów�drobiu�
rzeźnego�i�nieśnego,�wylęgarnie�drobiu,�hodow-
la�i�chów�zwierząt�futerkowych�i�laboratoryjnych,�
hodowla�dżdżownic,�hodowla�entomofagów,�ho-
dowla� jedwabników,� prowadzenie� pasiek� oraz�
hodowla�i�chów�innych�zwierząt�poza�gospodar-
stwem�rolnym.

3a.�nie�stanowią�działów�specjalnych�produk-
cji�rolnej�uprawy,�hodowla�i�chów�zwierząt�w�roz-
miarach� nieprzekraczających� wielkości� określo-
nych�w�załączniku�nr�2�do�ustawy,�zwanym�„za-
łącznikiem�nr�2”.

4.� Ilekroć� w� ustawie� jest� mowa� o� gospodar-
stwie� rolnym,� oznacza� to� gospodarstwo� rolne�
w� rozumieniu� przepisów� ustawy� o� podatku� rol-
nym.

5.�(uchylony)
6.� w�przypadku� braku� przeciwnego� dowodu�

przyjmuje�się,�że�przychody�pochodzą�z�czynno-
ści,� które� mogą� być� przedmiotem� prawnie� sku-
tecznej�umowy.
Art. 3. [Nieograniczony obowiązek podatkowy]

1.�Osoby�fizyczne,�jeżeli�mają�miejsce�zamiesz-
kania� na� terytorium� Rzeczypospolitej� Polskiej,�
podlegają�obowiązkowi�podatkowemu�od�całości�
swoich�dochodów�(przychodów)�bez�względu�na�

miejsce�położenia�źródeł�przychodów�(nieograni-
czony�obowiązek�podatkowy).

1a.�Za�osobę�mającą�miejsce�zamieszkania�na�
terytorium� Rzeczypospolitej� Polskiej� uważa� się�
osobę�fizyczną,�która:
1)� �posiada�na�terytorium�Rzeczypospolitej�Pol-

skiej�centrum� interesów�osobistych� lub�go-
spodarczych�(ośrodek�interesów�życiowych)�
lub

2)� �przebywa� na� terytorium� Rzeczypospolitej�
Polskiej�dłużej�niż�183�dni�w� roku�podatko-
wym.

2.�(uchylony)
2a.�Osoby�fizyczne,� jeżeli�nie�mają�na�teryto-

rium�Rzeczypospolitej�Polskiej�miejsca�zamiesz-
kania,� podlegają� obowiązkowi� podatkowemu�
tylko�od�dochodów�(przychodów)�osiąganych�na�
terytorium�Rzeczypospolitej�Polskiej�(ograniczo-
ny�obowiązek�podatkowy).

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

pospolitej� Polskiej� na� podstawie� stosunku�
służbowego,�stosunku�pracy,�pracy�nakład-
czej� oraz� spółdzielczego� stosunku� pracy,�
bez� względu� na� miejsce� wypłaty� wynagro-
dzenia;

2)� �działalności�wykonywanej�osobiście�na�tery-
torium�Rzeczypospolitej�Polskiej,�bez�wzglę-
du�na�miejsce�wypłaty�wynagrodzenia;

3)  działalności gospodarczej prowadzonej 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
w tym poprzez położony na terytorium Rze
czypospolitej Polskiej zagraniczny zakład;

4)  położonej na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej nieruchomości lub praw do takiej 
nieruchomości, w tym ze zbycia jej w cało
ści albo w części lub zbycia jakichkolwiek 
praw do takiej nieruchomości;

5)  papierów wartościowych oraz pochodnych 
instrumentów finansowych niebędących pa
pierami wartościowymi, dopuszczonych do 
publicznego obrotu na terytorium Rzeczy
pospolitej Polskiej w ramach regulowanego 
rynku giełdowego, w tym uzyskane ze zby
cia tych papierów albo instrumentów oraz 
z realizacji praw z nich wynikających;

6)  tytułu przeniesienia własności udziałów 
(akcji) w spółce, ogółu praw i obowiązków 




