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Art.  – Podatek dochodowy od osób fi zycznych

1

Ustawa
z dnia 26 lipca 1991 r.

o podatku dochodowym od osób fi zycznych
(tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2032)

(zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2048)

Rozdział 1

Podmiot i przedmiot opodatkowania

Art. 1

Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów 
osób fi zycznych.

Art. 2

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

dów z działów specjalnych produkcji rolnej;
 2) przychodów z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o la-

sach;
 3) przychodów podlegających przepisom o podatku od spad-

ków i darowizn;
 4) przychodów wynikających z czynności, które nie mogą być 

przedmiotem prawnie skutecznej umowy;
 5) przychodów z  tytułu podziału wspólnego majątku małżon-

ków w wyniku ustania lub ograniczenia małżeńskiej wspól-
ności majątkowej oraz przychodów z tytułu wyrównania do-
robków po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonków lub 
śmierci jednego z nich;

 6) przychodów (dochodów) przedsiębiorcy żeglugowego opo-
datkowanych na zasadach 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 za-
strzeżeniem art. 24a ust. 1a;

 6a)1 przychodów opodatkowanych na zasadach wynikają-
cych z  ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji prze-
mysłu okrętowego i  przemysłów komplementarnych 
(Dz. U. poz. 1206), z zastrzeżeniem  art. 24a ust. 1a;

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

 2. Działalnością rolniczą, w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest działalność 
polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzę-
cych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw 
albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siew-
nego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, pro-
dukcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja 
roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i  sadownicza, hodowla 
i  produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i  owadów 
użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego 
oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy 
przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których 
następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

 1) miesiąc – w przypadku roślin,
 2) 16 dni – w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizo-

wanego 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: 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, hodowla i chów zwierząt futerko-
wych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofa-
gów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla 
i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

1 Art. 2 ust. 1 pkt 6a dodany przez art. 16 pkt 1 ustawy z dnia 6  lipca 2016 r. 
(Dz. U. poz. 1206) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2017 r.

 3a. Nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, ho-
dowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielko-
ści określonych w załączniku nr 2 do ustawy, zwanym „załączni-
kiem nr 2”.

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

 5. (uchylony).
 6. W  przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że 

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

Art. 3

 1. Osoby fi zyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu 
od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miej-
sce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek 
podatkowy).

 1a. Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej uważa się osobę fi zyczną, która:

 1) posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum in-
teresów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów 
życiowych) lub

 2) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 
183 dni w roku podatkowym.

 2. (uchylony).
 2a. Osoby fi zyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Pol-

skiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu 
tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

 2b.2 Za  dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej przez podatników, o  których mowa 
w ust. 2a, uważa się w szczególności dochody (przychody) z:

 1) pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy 
nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez wzglę-
du na miejsce wypłaty wynagrodzenia;

 2) działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wyna-
grodzenia;

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

 4)4 położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie-
ruchomości lub praw do takiej nieruchomości, w tym ze 
zbycia jej w całości albo w części lub zbycia jakichkol-
wiek praw do takiej nieruchomości;

 5)5 papierów wartościowych oraz pochodnych instru-
mentów fi nansowych niebędących papierami war-
tościowymi, dopuszczonych do publicznego obrotu 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w  ramach 

2 Art. 3 ust.  2b zdanie wstępne zmienione przez art.  1 pkt  1 lit.  a  tiret pierw-
sze ustawy z dnia 5 września 2016 r. (Dz. U. poz. 1550) zmieniającej nin. ustawę 
z dniem 1 stycznia 2017 r.
3 Art. 3 ust. 2b pkt 3 zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. a tiret drugie ustawy z dnia 
5 września 2016 r. (Dz. U. poz. 1550) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 
2017 r.
4 Art. 3 ust. 2b pkt 4 zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. a tiret drugie ustawy z dnia 
5 września 2016 r. (Dz. U. poz. 1550) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 
2017 r.
5 Art. 3 ust. 2b pkt 5 dodany przez art. 1 pkt 1 lit. a tiret trzecie ustawy z dnia 
5 września 2016 r. (Dz. U. poz. 1550) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 
2017 r.
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regulowanego rynku giełdowego, w  tym uzyskane ze 
zbycia tych papierów albo instrumentów oraz z realiza-
cji praw z nich wynikających;

 6)6 tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spół-
ce, ogółu praw i  obowiązków w  spółce niebędącej 
osobą prawną lub tytułów uczestnictwa w funduszu in-
westycyjnym albo instytucji wspólnego inwestowania, 
w których co najmniej 50% wartości aktywów, bezpo-
średnio lub pośrednio, stanowią nieruchomości poło-
żone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa 
do takich nieruchomości;

 7)7 tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do 
dyspozycji, wypłacanych lub potrącanych, przez osoby 
fi zyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne 
nieposiadające osobowości prawnej, mające miejsce 
zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej, niezależnie od miejsca zawarcia 
umowy i wykonania świadczenia.

 2c.8 Wartość aktywów, o  której mowa w   ust.  2b pkt  6, ustala 
się na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc 
zbycia udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i obowiązków 
w  spółce niebędącej osobą prawną lub tytułów uczestni-
ctwa w funduszu inwestycyjnym albo instytucji wspólnego 
inwestowania.

 2d.9 Za dochody (przychody), o których mowa w  ust. 2b pkt 7, 
uważa się przychody wymienione w   art.  29 ust.  1, jeże-
li nie stanowią dochodów (przychodów), o  których mowa 
w ust. 2b pkt 1–6.

 3. Od  podatku dochodowego od dochodu uzyskanego ze źródeł 
przychodów położonych za granicą wolni są członkowie perso-
nelu przedstawicielstw dyplomatycznych i  urzędów konsular-
nych oraz inne osoby korzystające z przywilejów i  immunitetów 
dyplomatycznych lub konsularnych na podstawie umów lub po-
wszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych, jak również 
członkowie ich rodzin pozostający z nimi we wspólnocie domo-
wej, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają stałego pobytu 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 4. (uchylony).

Art. 4a

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów 
w  sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest 
Rzeczpospolita Polska.

Art. 5

Za  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w  rozumieniu ustawy uważa 
się również znajdującą się poza morzem terytorialnym wyłączną stre-
fę ekonomiczną, w której Rzeczpospolita Polska na podstawie prawa 
wewnętrznego i zgodnie z prawem międzynarodowym wykonuje prawa 
odnoszące się do badania i eksploatacji dna morskiego i jego podglebia 
oraz ich zasobów naturalnych.

Art. 5a

Ilekroć w ustawie jest mowa o:
 1) inwestycjach – oznacza to środki trwałe w budowie w rozu-

mieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1047), zwanej dalej „ustawą o rachun-
kowości”;

 2) składnikach majątkowych – oznacza to aktywa w rozumie-
niu ustawy o rachunkowości pomniejszone o przejęte długi 
funkcjonalnie związane z prowadzoną działalnością gospo-
darczą zbywcy, o ile długi te nie zostały uwzględnione w ce-
nie nabycia, o której mowa w art. 22g ust. 3;

6 Art. 3 ust. 2b pkt 6 dodany przez art. 1 pkt 1 lit. a tiret trzecie ustawy z dnia 
5 września 2016 r. (Dz. U. poz. 1550) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 
2017 r.
7 Art. 3 ust. 2b pkt 7 dodany przez art. 1 pkt 1 lit. a tiret trzecie ustawy z dnia 
5 września 2016 r. (Dz. U. poz. 1550) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 
2017 r.
8 Art. 3 ust. 2c dodany przez art. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 5 września 2016 r. 
(Dz. U. poz. 1550) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2017 r.
9 Art. 3 ust. 2d dodany przez art. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 5 września 2016 r. 
(Dz. U. poz. 1550) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2017 r.

 3) przedsiębiorstwie – oznacza to przedsiębiorstwo w rozumie-
niu przepisów Kodeksu cywilnego;

 4) zorganizowanej części przedsiębiorstwa – oznacza to orga-
nizacyjnie i fi nansowo wyodrębniony w istniejącym przedsię-
biorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, 
w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określo-
nych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić 
niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te za-
dania;

 5) Ordynacji podatkowej – oznacza to ustawę z dnia 29 sierp-
nia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, 
z późn. zm.);

 6) działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności 
gospodarczej – oznacza to działalność zarobkową:

 a) wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 b) polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i  wydoby-

waniu kopalin ze złóż,
 c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości nie-

materialnych i prawnych
  – prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej re-

zultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane 
przychody nie są zaliczane do innych przychodów 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 rehabilitacji zawodowej 
i  społecznej oraz o  zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
(Dz. U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.);

 8) urzędzie skarbowym – oznacza to urząd skarbowy, przy po-
mocy którego odpowiednio właściwy dla podatnika lub płat-
nika naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania;

 9–10) (uchylone);
 11) papierach wartościowych – oznacza to papiery wartościowe, 

o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o  obrocie instrumentami fi nansowymi (Dz.  U. z  2016  r. 
poz. 1636 i 1948);

 12) dyskoncie –  oznacza to różnicę między kwotą uzyskaną 
z wykupu papieru wartościowego przez emitenta a wydatka-
mi poniesionymi na nabycie papieru wartościowego na ryn-
ku pierwotnym lub wtórnym, a w przypadku nabycia papieru 
wartościowego w  drodze spadku lub darowizny –  różnicę 
między kwotą uzyskaną z wykupu a wydatkami poniesiony-
mi przez spadkodawcę lub darczyńcę na nabycie tego pa-
pieru wartościowego;

 13) pochodnych instrumentach fi nansowych – oznacza to instru-
menty fi nansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy 
z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami fi nansowymi, 
z wyłączeniem tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólne-
go inwestowania oraz instrumentów rynku pieniężnego;

 14) funduszach kapitałowych –  oznacza to fundusze inwesty-
cyjne oraz fundusze zagraniczne, o których mowa w prze-
pisach o funduszach inwestycyjnych, oraz ubezpieczeniowe 
fundusze kapitałowe działające na podstawie przepisów 
o działalności ubezpieczeniowej i  reasekuracyjnej, z wyjąt-
kiem funduszy emerytalnych, o których mowa w przepisach 
o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;

 15) ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym – oznacza 
to ustawę z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym po-
datku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych 
przez osoby fi zyczne (Dz. U. poz. 930, z późn. zm.);

 16) ustawie o  działalności pożytku publicznego –  oznacza to 
ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku pub-
licznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948);

 17) ustawie o podatku od towarów i usług – oznacza to ustawę 
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.);

 18) ustawie o  partnerstwie publiczno-prywatnym –  oznacza to 
ustawę z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-
-prywatnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 696, 1777 i 1920);

 19) (uchylony);
 19a) samochodzie osobowym – oznacza to pojazd samochodowy 

w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej 
masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie 
przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie 
z kierowcą, z wyjątkiem:
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Art. 5a

 a) pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, 
który oddzielony jest od części przeznaczonej do prze-
wozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

 – klasyfi kowanego na podstawie przepisów o ruchu dro-
gowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub

 – z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków,
 b) pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierow-

cy z  jednym rzędem siedzeń i  nadwozie przeznaczone 
do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne 
elementy pojazdu,

 c) pojazdu specjalnego, jeżeli z  dokumentów wydanych 
zgodnie z  przepisami o  ruchu drogowym wynika, że 
dany pojazd jest pojazdem specjalnym, i  jeżeli spełnio-
ne są również warunki zawarte w odrębnych przepisach, 
określone dla następujących przeznaczeń:

 – agregat elektryczny/spawalniczy,
 – do prac wiertniczych,
 – koparka, koparko-spycharka,
 – ładowarka,
 – podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,
 – żuraw samochodowy,
 d) pojazdu samochodowego określonego w przepisach wy-

danych na podstawie art. 86a ust. 16 ustawy o podatku 
od towarów i usług;

 20) małym podatniku – oznacza to podatnika, u którego wartość 
przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku 
od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku po-
datkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej rów-
nowartości 1  200  000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych 
w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłasza-
nego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień robo-
czy października poprzedniego roku podatkowego, w  za-
okrągleniu do 1000 zł;

 21) certyfi kacie rezydencji – oznacza to zaświadczenie o miej-
scu zamieszkania podatnika dla celów podatkowych wyda-
ne przez właściwy organ administracji podatkowej państwa 
miejsca zamieszkania podatnika;

 22) zagranicznym zakładzie – oznacza to:
 a) stałą placówkę, poprzez którą podmiot mający miejsce 

zamieszkania na terytorium jednego państwa wykonuje 
całkowicie lub częściowo działalność na terytorium inne-
go państwa, a w szczególności oddział, przedstawiciel-
stwo, biuro, fabrykę, warsztat albo miejsce wydobywania 
bogactw naturalnych,

 b) plac budowy, budowę, montaż lub instalację, prowadzo-
ne na terytorium jednego państwa przez podmiot mający 
miejsce zamieszkania na terytorium innego państwa,

 c) osobę, która w  imieniu i  na rzecz podmiotu mającego 
miejsce zamieszkania na terytorium jednego państwa 
działa na terytorium innego państwa, jeżeli osoba ta ma 
pełnomocnictwo do zawierania w  jego imieniu umów 
i pełnomocnictwo to faktycznie wykonuje

  – chyba że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, 
której stroną jest Rzeczpospolita Polska, stanowi inaczej;

 23) ustawie o  emeryturach kapitałowych –  oznacza to ustawę 
z  dnia 21  listopada 2008  r. o  emeryturach kapitałowych 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1097);

 24) PKWiU – oznacza to Polską Klasyfi kację Wyrobów i Usług 
wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z  dnia 
29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfi kacji Wyro-
bów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1293 i 1435 oraz z 2009 r. 
poz. 256 i 1753)10;

 25) oznaczeniu „ex” – oznacza to, że zakres wymienionych wy-
robów lub usług jest węższy niż określony w podanym gru-
powaniu PKWiU;

 26)11 spółce niebędącej osobą prawną – oznacza to spółkę 
inną niż określona w  pkt 28;

10 Rozporządzenie utraciło moc z  dniem 1  stycznia 2016  r. na podstawie §  4 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasy-
fi kacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2016 r. poz. 1676), które weszło w życie 
z dniem 1 stycznia 2016 r.
11 Art. 5a pkt 26 zmieniony przez art. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 5 września 2016 r. 
(Dz. U. poz. 1550) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2017 r.

 27) rachunku zbiorczym – oznacza to rachunek zbiorczy w rozu-
mieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumenta-
mi fi nansowymi;

 28)12 spółce – oznacza to:
 a)13 spółkę posiadającą osobowość prawną, w tym także 

spółkę zawiązaną na podstawie  rozporządzenia Rady 
(WE) nr  2157/2001 z  dnia 8  października 2001  r. 
w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz. Urz. 
WE L 294 z 10.11.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. 
UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 4, str. 251),

 b) spółkę kapitałową w organizacji,
 c) spółkę komandytowo-akcyjną mającą siedzibę lub za-

rząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 d) spółkę niemającą osobowości prawnej mającą siedzibę 

lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami 
prawa podatkowego tego innego państwa jest traktowa-
na jak osoba prawna i podlega w tym państwie opodat-
kowaniu od całości swoich dochodów bez względu na 
miejsce ich osiągania;

 29) udziale (akcji) – oznacza to również ogół praw i obowiązków 
wspólnika w spółce, o której mowa w pkt 28 lit. c i d;

 30) kapitale zakładowym – oznacza to również kapitał podsta-
wowy spółki, o której mowa w pkt 28 lit. c i d;

 31) udziale w  zyskach osób prawnych –  oznacza to również 
udział w zyskach spółek, o których mowa w pkt 28 lit. c i d;

 32) objęciu udziału (akcji) – oznacza to również uzyskanie przez 
wspólnika spółki, o której mowa w pkt 28 lit. c i d, ogółu praw 
i obowiązków wspólnika w tej spółce;

 33) wspólniku – oznacza to również akcjonariusza;
 34) komercjalizowanej własności intelektualnej – oznacza to:
 a) patent, dodatkowe prawo ochronne na wynalazek, pra-

wo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru 
przemysłowego lub prawo z rejestracji topografi i układu 
scalonego oraz prawo do uzyskania powyższych praw 
lub prawo z pierwszeństwa – określone w ustawie z dnia 
30  czerwca 2000  r. –  Prawo własności przemysłowej 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1410 oraz z 2015 r. poz. 1266, 1505 
i 1615),

 b) autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego,
 c) równowartość udokumentowanej wiedzy (informacji) na-

dającej się do wykorzystania w działalności przemysło-
wej, naukowej lub handlowej (know-how),

 d) prawa do korzystania z praw lub wartości wymienionych 
w lit. a–c na podstawie umowy licencyjnej;

 35) podmiocie komercjalizującym –  oznacza to twórcę upraw-
nionego do praw lub wartości wymienionych w pkt 34 lit. a–c, 
a także zawarcia umowy licencyjnej, o której mowa w pkt 34 
lit.  d, jeżeli wnosi do spółki kapitałowej komercjalizowaną 
własność intelektualną;

 36) krótkiej sprzedaży –  oznacza to krótką sprzedaż w  rozu-
mieniu art. 2 ust. 1 lit. b  rozporządzenia Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 r. 
w  sprawie krótkiej sprzedaży i  wybranych aspektów doty-
czących swapów ryzyka kredytowego (Dz.  Urz. UE L  86 
z 24.03.2012, str. 1);

 37) postępowaniu restrukturyzacyjnym –  oznacza to postę-
powanie restrukturyzacyjne w  rozumieniu ustawy z  dnia 
15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1574, 1579 i 1948);

 38) działalności badawczo-rozwojowej – oznacza to działalność 
twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, 
podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia 
zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do 
tworzenia nowych zastosowań;

 39) badaniach naukowych – oznacza to:
 a) badania podstawowe –  oryginalne prace badawcze, 

eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede 

12 Art. 5a pkt 28 zdanie wstępne zmienione przez art. 1 pkt 2 lit. b  tiret pierw-
sze ustawy z dnia 5 września 2016 r. (Dz. U. poz. 1550) zmieniającej nin. ustawę 
z dniem 1 stycznia 2017 r.
13 Art. 5a pkt 28 lit. a zmieniona przez art. 1 pkt 2 lit. b tiret drugie ustawy z dnia 
5 września 2016 r. (Dz. U. poz. 1550) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 
2017 r.
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