podatki
2021
Stan prawny na 1 stycznia 2021
Ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych
o podatku dochodowym od osób prawnych
o podatku od towarów i usług
Ordynacja podatkowa
Teksty ujednolicone

2021

Spis treści
Ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób ﬁzycznych
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1426)
Rozdział 1.
Rozdział 2.
Rozdział 3.
Rozdział 4.
Rozdział 4a.
Rozdział 4b.
Rozdział 5.
Rozdział 5a.
Rozdział 6.
Rozdział 6a.
Rozdział 7.
Rozdział 7b.
Rozdział 8.
Rozdział 9.
Rozdział 10.
Załącznik nr 1.
Załącznik nr 2.
Załącznik nr 3.
Załącznik nr 4.

Podmiot i przedmiot opodatkowania
Źródła przychodów
Zwolnienia przedmiotowe
Koszty uzyskania przychodów
Opodatkowanie stron umowy leasingu
Ceny transferowe
Szczególne zasady ustalania dochodu
Opodatkowanie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach
lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych
Podstawa obliczenia i wysokość podatku
Danina solidarnościowa
Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników
Zwrot podatku z tytułu wypłaconych należności
Zeznania podatkowe
Zmiany w przepisach obowiązujących
Przepisy przejściowe i końcowe
Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych
Tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej
oraz norm szacunkowych dochodu rocznego
Lista podmiotów, do których zastosowanie mają art. 23 ust. 1 pkt 38c
i art. 24 ust. 8a i 8b ustawy
Wykaz usług o niskiej wartości dodanej

Ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1406)
Rozdział 1.
Rozdział 1a.
Rozdział 2.
Rozdział 3.
Rozdział 3a.
Rozdział 4.
Rozdział 4a.
Rozdział 5.
Rozdział 5a.
Rozdział 6.
Rozdział 6a.
Rozdział 6b.
Rozdział 7.
Rozdział 8.
Załącznik nr 1.
Załącznik nr 2.
Załącznik nr 3.
Załącznik nr 4.
Załącznik nr 5.
Załącznik nr 6.

Podmiot i przedmiot opodatkowania
Ceny transferowe
Przychody
Koszty uzyskania przychodów
Struktury hybrydowe
Zwolnienia przedmiotowe
Opodatkowanie stron umowy leasingu
Podstawa opodatkowania i wysokość podatku
Podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków
Pobór podatku
Zwrot podatku z tytułu wypłaconych należności
Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych
Zmiany w przepisach obowiązujących
Przepisy przejściowe i końcowe
Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych
Tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej podlegających
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych
Lista podmiotów, do których zastosowanie mają art. 12 ust. 11 i 16, art. 15 ust. 8,
art. 16 ust. 9 oraz art. 25a ust. 2 ustawy
Lista podmiotów, do których ma zastosowanie art. 20 ust. 14 i art. 22 ust. 6 ustawy
Lista podmiotów, do których mają zastosowanie art. 21 ust. 8 ustawy
Wykaz usług o niskiej wartości dodanej

Ustawa z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz.U. z 2020 r. poz. 106)
Dział I.
Dział II.

Przepisy ogólne
Zakres opodatkowania

3
3
10
17
29
45
47
52
57
57
77
77
90
91
94
94
100
102
103
104

105
105
115
120
125
147
149
154
156
168
171
181
182
187
187
191
194
194
195
196
197

199
199
202
1

Spis treści

Dział III.
Dział IV.
Dział V.
Dział VI.
Dział VII.
Dział VIII.
Dział IX.
Dział X.
Dział Xa.
Dział XI.
Dział XII.
Dział XIII.
Załącznik nr 3.
Załącznik nr 6.
Załącznik nr 7.
Załącznik nr 8.
Załącznik nr 10.
Załącznik nr 12.
Załącznik nr 15.

Podatnicy, płatnicy i przedstawiciele podatkowi
Obowiązek podatkowy
Miejsce świadczenia
Podstawa opodatkowania
Zasady wymiaru i poboru podatku z tytułu importu towarów
Wysokość opodatkowania
Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe
Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku
Odpowiedzialność podatkowa nabywcy w szczególnych przypadkach
Dokumentacja
Procedury szczególne
Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy epizodyczne, przepisy przejściowe
i końcowe
Wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%
Wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 3%
Wykaz towarów, do których ma zastosowanie zwolnienie od podatku na podstawie
art. 74 ust. 1 pkt 17 ustawy
Wykaz towarów, których dostawa jest opodatkowana stawką 0% na podstawie
art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy
Wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%
Lista towarów, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku określone
w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy
Wykaz towarów i usług, o których mowa w art. 105a ust. 1, art. 106e ust. 1 pkt 18a,
art. 108a ust. 1a oraz art. 108e ustawy

Ustawa z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1325)
Dział I.
Dział II.
Dział IIB.
Dział III.
Dział IIIA .
Dział IIIB.
Dział IV.
Dział V.
Dział VI.
Dział VII.
Dział VIII.
Dział VIIIA.
Dział IX.

Przepisy ogólne
Organy podatkowe i ich właściwość
Współdziałanie
Zobowiązania podatkowe
Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania
Przeciwdziałanie wykorzystywaniu sektora ﬁnansowego do wyłudzeń skarbowych
Postępowanie podatkowe
Czynności sprawdzające
Kontrola podatkowa
Tajemnica skarbowa
Przepisy karne
Zaświadczenia
Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

209
211
213
217
220
222
241
250
258
258
270
281
288
290
291
291
292
293
293

297
297
299
306
309
341
349
357
380
381
385
391
391
393

W tekstach ustaw zmiany, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., zostały zaznaczone
pogrubionym drukiem.

Zamów książkę w księgarni internetowej

Podatki 2021. Teksty ujednolicone. Materiały opracowane przez Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33, tel. 22 535 82 19,
infolinia 801 04 45 45, księgarnia internetowa: www.proﬁnfo.pl. Redaktor prowadzący: Kinga Zając. Skład: Violet Design Wioletta Kowalska.

Podatek dochodowy od osób ﬁzycznych

Art. 1–3

Tekst ujednolicony

Ustawa
z 26.07.1991 r.

o podatku dochodowym od osób ﬁzycznych

PIT

Podatek dochodowy od osób ﬁzycznych

(Dz.U. z 2020 r. poz. 1426)
(zm.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1428, poz. 1492, poz. 1565, poz. 2122, poz. 2123, poz. 2127, poz. 2255, poz. 2320)
Rozdział 1
Podmiot i przedmiot opodatkowania
Art. 1
Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów
osób ﬁzycznych oraz daninę solidarnościową.
Art. 1a
1. Ustawa reguluje również opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów przedsiębiorstwa w spadku.
2. Przedsiębiorstwo w spadku, stanowiące jednostkę 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 sukcesyjnego, jeżeli zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony i dokonano
zgłoszenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1c ustawy z dnia
13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyﬁkacji
podatników 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 zarządu sukcesyjnego jest przedsiębiorstwo
w spadku, które na potrzeby ustawy traktowane jest jak wspólnik
spółki cywilnej.
Art. 2
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 majątku małżonków w wyniku ustania lub ograniczenia małżeńskiej wspólności majątkowej oraz przychodów z tytułu wyrównania dorobków po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonków lub
śmierci jednego z nich;
6) przychodów (dochodów) przedsiębiorcy żeglugowego opodatkowanych na zasadach wynikających z ustawy z dnia
24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 31 i 1495), 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 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 majątkową małżeńską;
8) wypłat, o których mowa w art. 27 ustawy z dnia 5 lipca
2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby
ﬁzycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. poz. 1629 oraz z 2019 r. poz. 1495), zwanej dalej „ustawą o zarządzie sukcesyjnym”.
2. Działalnością rolniczą, w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest działalność
polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych
w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo
hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego,
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szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja
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 specjalizowanego gęsi lub kaczek,
3) 6 tygodni – w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
4) 2 miesiące – w przypadku pozostałych zwierząt
– licząc od dnia nabycia.
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 futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla
i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.
Nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla
i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy, zwanym „załącznikiem nr 2”.
Ilekroć w ustawie jest mowa o gospodarstwie rolnym, oznacza to
gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku
rolnym.
(uchylony).
W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że przychody pochodzą z czynności, które mogą być przedmiotem
prawnie skutecznej umowy.
Art. 3

1. Osoby ﬁzyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu
od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek
podatkowy).
1a. Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę ﬁzyczną, która:
1) posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów
życiowych) lub
2) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż
183 dni w roku podatkowym.
2. (uchylony).
2a. Osoby ﬁzyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu
tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej 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 Rzeczypospolitej Polskiej
na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy
nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;
2) działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;
3) działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład;
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4) położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości lub praw do takiej nieruchomości, w tym ze zbycia jej
w całości albo w części lub zbycia jakichkolwiek praw do
takiej nieruchomości;
5) papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów
ﬁnansowych niebędących papierami wartościowymi, dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach regulowanego rynku giełdowego, w tym uzyskane ze zbycia tych papierów albo
instrumentów oraz z realizacji praw z nich wynikających;
6) tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną lub tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, instytucji wspólnego inwestowania lub innej
osobie prawnej i praw o podobnym charakterze lub
z tytułu należności będących następstwem posiadania
tych udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, tytułów
uczestnictwa lub praw – jeżeli co najmniej 50% wartości aktywów tej spółki, spółki niebędącej osobą prawną,
tego funduszu inwestycyjnego, tej instytucji wspólnego inwestowania lub osoby prawnej, bezpośrednio lub
pośrednio, stanowią nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich
nieruchomości;
6a) tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa lub praw
o podobnym charakterze w spółce nieruchomościowej;
7) tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub potrącanych, przez osoby ﬁzyczne,
osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej, mające miejsce zamieszkania, siedzibę 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
ustalana na podstawie aktywów bilansowych ujętych w raportach okresowych publikowanych na koniec ostatniego kwartału
poprzedzającego kwartał roku kalendarzowego, 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 (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 personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz inne osoby korzystające z przywilejów i immunitetów
dyplomatycznych lub konsularnych na podstawie umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych, jak również
członkowie ich rodzin pozostający z nimi we wspólnocie domowej, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają stałego pobytu
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do przedsiębiorstwa
w spadku, jeżeli zmarły przedsiębiorca na dzień otwarcia spadku
podlegał nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.
5. Przepis ust. 2a stosuje się odpowiednio do przedsiębiorstwa
w spadku, jeżeli zmarły przedsiębiorca na dzień otwarcia spadku
podlegał ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.
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 strefę ekonomiczną, w której Rzeczpospolita Polska na podstawie prawa
wewnętrznego i zgodnie z prawem międzynarodowym wykonuje prawa
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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 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 pomniejszone o przejęte długi
funkcjonalnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą zbywcy, 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 – oznacza to organizacyjnie i ﬁnansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym
zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych 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 działalność 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 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 zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568 i 875);
8) urzędzie skarbowym – oznacza to urząd skarbowy, przy pomocy którego odpowiednio właściwy dla podatnika lub płatnika 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 ﬁnansowymi (Dz. U. z 2020 r.
poz. 89, 284, 288 i 568);
12) dyskoncie – oznacza to różnicę między kwotą uzyskaną
z wykupu papieru wartościowego przez emitenta a wydatkami poniesionymi na nabycie papieru wartościowego na rynku pierwotnym lub wtórnym, a w przypadku nabycia papieru
wartościowego w drodze spadku lub darowizny – różnicę
między kwotą uzyskaną z wykupu a wydatkami poniesionymi przez spadkodawcę lub darczyńcę na nabycie tego papieru wartościowego;
13) pochodnych instrumentach ﬁnansowych – oznacza to instrumenty ﬁnansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c–i
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami ﬁnansowymi;
14) funduszach kapitałowych – oznacza to fundusze inwestycyjne oraz fundusze zagraniczne, o których mowa w przepisach o funduszach inwestycyjnych, oraz ubezpieczeniowe
fundusze kapitałowe działające na podstawie przepisów
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, z wyjątkiem 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 podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych
przez osoby ﬁzyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 43, z późn. zm.);
16) ustawie o działalności pożytku publicznego – oznacza to
ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057);

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 2020 r. poz. 106, 568, 1065 i 1106);
18) ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym – oznacza to
ustawę z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 711);
18a) ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów
oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków
– oznacza to ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu
termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2020 r. poz. 22, 284
i 412);
18b) budynku mieszkalnym jednorodzinnym – oznacza to budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu art. 3 pkt 2a
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.);
18c) przedsięwzięciu termomodernizacyjnym – oznacza to przedsięwzięcie termomodernizacyjne w rozumieniu art. 2 pkt 2
ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów
oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków;
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:
a) pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń,
który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:
– klasyﬁkowanego na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub
– z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków,
b) pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy 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 spełnione 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 wydanych 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 podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro, a w przypadku przedsiębiorstwa
w spadku również przychodu ze sprzedaży u zmarłego przedsiębiorcy; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się
według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy
Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł;
21) certyﬁkacie rezydencji – oznacza to zaświadczenie o miejscu zamieszkania podatnika dla celów podatkowych wydane 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 innego państwa, a w szczególności oddział, przedstawicielstwo, biuro, fabrykę, warsztat albo miejsce wydobywania
bogactw naturalnych,
b) plac budowy, budowę, montaż lub instalację, prowadzone na terytorium jednego państwa przez podmiot mający
miejsce zamieszkania na terytorium innego państwa,
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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 2018 r. poz. 926);
23a) umowie o pomocy przy zbiorach – oznacza to umowę o pomocy przy zbiorach, o której mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U.
z 2020 r. poz. 174 i 782);
24) PKWiU – oznacza to Polską Klasyﬁkację Wyrobów
i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyﬁkacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676,
z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r.
poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556);
25) oznaczeniu „ex” – oznacza to, że zakres wymienionych wyrobów lub usług jest węższy niż określony w podanym grupowaniu PKWiU;
26) spółce niebędącej osobą prawną – oznacza to spółkę inną
niż określona w pkt 28;
27) rachunku zbiorczym – oznacza to rachunek zbiorczy w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami ﬁnansowymi;
28) spółce – oznacza to:
a) 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 komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną mające siedzibę lub zarząd 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 traktowana jak osoba prawna i podlega w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na
miejsce ich osiągania,
e) spółkę jawną będącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych;
29) udziale (akcji) – oznacza to również ogół praw i obowiązków
wspólnika w spółce, o której mowa w pkt 28 lit. c–e;
29a) wartości emisyjnej udziałów (akcji) – oznacza to cenę, po jakiej obejmowane są udziały (akcje), określoną w statucie lub
umowie spółki, a w razie ich braku – w innym dokumencie
o podobnym charakterze, nie niższą od wartości rynkowej
tych udziałów (akcji);
30) kapitale zakładowym – oznacza to również kapitał podstawowy spółki, o której mowa w pkt 28 lit. c–e;
30)1 kapitale zakładowym – oznacza to również kapitał akcyjny
prostej spółki akcyjnej, kapitał podstawowy spółki, o której
mowa w pkt 28 lit. c i d, oraz wartość wkładów wspólników
w spółce komandytowej i spółce jawnej będącej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych;
31) udziale w zyskach osób prawnych – oznacza to również
udział w zyskach spółek, o których mowa w pkt 28 lit. c–e;
31a)2 udziale w kapitale – oznacza to również stosunek liczby akcji
przysługujących akcjonariuszowi prostej spółki akcyjnej do
liczby wszystkich akcji wyemitowanych w prostej spółce akcyjnej;
1
Art. 5a pkt 30 zmieniony przez art. 5 pkt 1 lit. a ustawy z 19.07.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.
poz. 1655 ze zm.) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1.03.2021 r.
2
Art. 5a pkt 31a dodany przez art. 5 pkt 1 lit. b ustawy z 19.07.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.
poz. 1655 ze zm.) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1.03.2021 r.
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31b)3 wartości nominalnej udziałów (akcji) – oznacza to również
cenę emisyjną akcji prostej spółki akcyjnej;
32) objęciu udziału (akcji) – oznacza to również uzyskanie przez
wspólnika spółki, o której mowa w pkt 28 lit. c–e, ogółu
praw i obowiązków wspólnika w tej spółce;
33) wspólniku – oznacza to również akcjonariusza;
33a) walucie wirtualnej – oznacza to walutę wirtualną w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz ﬁnansowaniu terroryzmu;
33b) ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych – oznacza to ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865,
z późn. zm.);
33c) ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz ﬁnansowaniu terroryzmu – oznacza to ustawę z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz ﬁnansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971, 875 i 1086);
33d) rzeczywistym właścicielu – oznacza to podmiot, który spełnia łącznie następujące warunki:
a) otrzymuje należność dla własnej korzyści, w tym decyduje samodzielnie o jej przeznaczeniu i ponosi ryzyko ekonomiczne związane z utratą tej należności lub jej części,
1 2192.
b) nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem
lub innym podmiotem zobowiązanym prawnie lub faktycznie do przekazania całości lub części należności innemu podmiotowi,
c) prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju
miejsca zamieszkania – w przypadku należności uzyskiwanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, przy czym przy ocenie, czy podmiot prowadzi
rzeczywistą działalność gospodarczą, przepis art. 30f
ust. 20 stosuje się odpowiednio;
34) komercjalizowanej własności intelektualnej – oznacza to:
a) patent, dodatkowe prawo ochronne na wynalazek, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru
przemysłowego lub prawo z rejestracji topograﬁi 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 2020 r. poz. 286, 288 i 1086),
b) autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego,
c) równowartość udokumentowanej wiedzy (informacji) nadającej się do wykorzystania w działalności przemysłowej, 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 uprawnionego 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 rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 r.
w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego (Dz. Urz. UE L 86
z 24.03.2012, str. 1);
37) postępowaniu restrukturyzacyjnym – oznacza to postępowanie restrukturyzacyjne w rozumieniu ustawy z dnia
15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r.
poz. 814);
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:

3

Art. 5a pkt 31b dodany przez art. 5 pkt 1 lit. b ustawy z 19.07.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.
poz. 1655 ze zm.) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1.03.2021 r.
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40)

41)

42)

43)
44)
45)

46)

47)

47a)

48)

49)

a) badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875
i 1086),
b) badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
pracach rozwojowych – oznacza to prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce;
przepisach o systemie oświaty – oznacza to przepisy ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1481, 1818 i 2197), przepisy ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) lub
przepisy ustawy z dnia 27 października 2017 r. o ﬁnansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17 i 278);
ustawie o CEIDG – oznacza to ustawę z dnia 6 marca 2018 r.
o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1291, 1495 i 1649);
przedsiębiorstwie w spadku – oznacza to przedsiębiorstwo
w spadku w rozumieniu ustawy o zarządzie sukcesyjnym;
zarządzie sukcesyjnym – oznacza to zarząd sukcesyjny
w rozumieniu ustawy o zarządzie sukcesyjnym;
zmarłym przedsiębiorcy – oznacza to zmarłego przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 1 pkt 1 ustawy o zarządzie
sukcesyjnym;
ustawie o pracowniczych planach kapitałowych – oznacza to
ustawę z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215, z 2019 r. poz. 1074
i 1572 oraz z 2020 r. poz. 568 i 1086);
ustawie o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom
– oznacza to ustawę z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 935 i 1086);
marynarzu – oznacza to marynarza w rozumieniu ustawy
z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1889 i 2197);
żegludze międzynarodowej – oznacza to żeglugę między:
a) portami polskimi a portami zagranicznymi, w tym także
między portami polskimi, pod warunkiem że żegluga
między portami polskimi jest częścią podróży morskiej
do portu zagranicznego,
b) portami polskimi a miejscami przeznaczenia położonymi
poza granicą polskiego morza terytorialnego,
c) portami zagranicznymi,
d) miejscami przeznaczenia położonymi poza granicą polskiego morza terytorialnego,
e) portami zagranicznymi a miejscami przeznaczenia położonymi poza granicą polskiego morza terytorialnego;
spółce nieruchomościowej – oznacza to podmiot
inny niż osoba ﬁzyczna, obowiązany do sporządzania
bilansu na podstawie przepisów o rachunkowości,
w którym:
a) na pierwszy dzień roku podatkowego, a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego – na pierwszy dzień
roku obrotowego, co najmniej 50% wartości rynkowej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość rynkowa nieruchomości położonych na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw do
takich nieruchomości oraz wartość rynkowa tych
nieruchomości przekraczała 10 000 000 zł albo
równowartość tej kwoty określoną według kursu
średniego walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego pierwszy dzień roku podatkowego
– w przypadku podmiotów rozpoczynających działalność,
b) na ostatni dzień roku poprzedzającego rok podatkowy, a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa
nie jest podatnikiem podatku dochodowego – na
ostatni dzień roku poprzedzającego rok obrotowy,
co najmniej 50% wartości bilansowej aktywów,

bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość bilansowa nieruchomości położonych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub praw do takich nieruchomości i wartość bilansowa tych nieruchomości przekraczała 10 000 000 zł albo równowartość
tej kwoty określoną według kursu średniego walut
obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego
ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego odpowiednio rok podatkowy albo rok obrotowy
oraz w roku poprzedzającym odpowiednio rok podatkowy albo rok obrotowy przychody podatkowe,
a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie
jest podatnikiem podatku dochodowego – przychody ujęte w wyniku ﬁnansowym netto, z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, leasingu
i innych umów o podobnym charakterze lub z przeniesienia własności, których przedmiotem są nieruchomości lub prawa do nieruchomości, o których
mowa w art. 3 ust. 2b pkt 6, oraz z tytułu udziałów
w innych spółkach nieruchomościowych, stanowiły
co najmniej 60% ogółu odpowiednio przychodów
podatkowych albo przychodów ujętych w wyniku ﬁnansowym netto – w przypadku podmiotów innych
niż określone w lit. a.

Art. 5b–6

3.

3a.

Art. 5b
1. Za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
1) odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych
czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi
zlecający wykonanie tych czynności;
2) są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu
i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;
3) wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego
związanego z prowadzoną działalnością.
2. Jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka
niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za
przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3.

4.

Art. 5c. (uchylony).
Art. 5d
Spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w:
1) art. 5a pkt 19a lit. a i b stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego
pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu
tych wymagań;
2) art. 5a pkt 19a lit. c stwierdza się na podstawie dokumentów
wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.
Art. 6
1. Małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów.
2. Małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, między którymi istnieje przez cały rok
podatkowy wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy mogą być, z zastrzeżeniem
ust. 8, na wspólny wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym,
opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów określonych
zgodnie z art. 9 ust. 1 i 1a, po uprzednim odliczeniu, odrębnie
przez każdego z małżonków, kwot określonych w art. 26, art. 26e
i art. 26h; w tym przypadku podatek określa się na imię obojga
małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków.
2a. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, może być wyrażony przez
jednego z małżonków. Wyrażenie wniosku przez jednego z małżonków traktuje się na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia
wniosku o łączne opodatkowanie ich dochodów. Oświadczenie

4a.

to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe
zeznania.
Zasada wyrażona w ust. 2 ma zastosowanie również, jeżeli jeden z małżonków w roku podatkowym nie uzyskał przychodów
ze źródeł, z których dochód jest opodatkowany zgodnie z art. 27,
lub osiągnął dochody w wysokości niepowodującej obowiązku
uiszczenia podatku.
Zasady i sposób opodatkowania, o których mowa w ust. 2 i 3,
mają zastosowanie również do:
1) małżonków, którzy mają miejsce zamieszkania dla celów
podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie
członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo
w Konfederacji Szwajcarskiej,
2) małżonków, z których jeden podlega nieograniczonemu
obowiązkowi podatkowemu w Rzeczypospolitej Polskiej
a drugi ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych
w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim
Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji
Szwajcarskiej
– jeżeli osiągnęli podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przychody w wysokości stanowiącej łącznie co najmniej 75% całkowitego przychodu osiągniętego przez
oboje małżonków w danym roku podatkowym i udokumentowali
certyﬁkatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych; przepisy ust. 8 i 9 stosuje się odpowiednio.
Od dochodów rodzica lub opiekuna prawnego, podlegającego
obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, będącego panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą pozostającą w związku
małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, jeżeli ten rodzic lub
opiekun w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci:
1) małoletnie,
2) bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę
socjalną,
3) do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach
o szkolnictwie wyższym i nauce lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli
w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających
opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub
art. 30b lub uzyskały przychody, o których mowa w art. 21
ust. 1 pkt 148, w łącznej wysokości przekraczającej kwotę
stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek określonej w art. 27 ust. 1b pkt 1 oraz stawki podatku, określonej
w pierwszym przedziale skali, o której mowa w art. 27 ust. 1,
z wyjątkiem renty rodzinnej
– podatek może być określony, z zastrzeżeniem ust. 8, na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym, w podwójnej
wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby
samotnie wychowującej dzieci, z uwzględnieniem art. 7, z tym
że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach
określonych w tej ustawie.
Zasada i sposób opodatkowania, o których mowa w ust. 4, mają
zastosowanie również do osób, o których mowa w art. 3 ust. 2a,
samotnie wychowujących w roku podatkowym dzieci, jeżeli łącznie spełniają następujące warunki:
1) mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym
niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej;
2) osiągnęły podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przychody w wysokości stanowiącej
co najmniej 75% całkowitego przychodu osiągniętego w danym roku podatkowym;
3) udokumentowały certyﬁkatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.
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4b. Do podatników, o których mowa w ust. 4a, przepisy ust. 8 i 9
stosuje się odpowiednio.
5–7. (uchylone).
8. Sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2 i 4, nie ma zastosowania w sytuacji, gdy chociażby do jednego z małżonków,
osoby samotnie wychowującej dzieci lub do jej dziecka mają zastosowanie przepisy art. 30c, ustawy o zryczałtowanym podatku
dochodowym, ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym lub ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu
okrętowego i przemysłów komplementarnych.
9. Zasada określona w ust. 8 nie dotyczy osób, o których mowa
w art. 1 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym,
niekorzystających jednocześnie z opodatkowania przychodów
z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej na zasadach określonych w art. 30c,
w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym, w ustawie
z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym albo w ustawie
z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.
10. (uchylony).
11. Za całkowite przychody, o których mowa w ust. 3a i 4a, uważa się
przychody osiągnięte ze źródeł określonych w art. 10 ust. 1, bez
względu na miejsce położenia tych źródeł przychodów.
12. Przepisy ust. 3a i 4a stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyﬁkowanych umów międzynarodowych,
których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez
organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym osoba ﬁzyczna ma miejsce zamieszkania
dla celów podatkowych.
13. Na żądanie organów podatkowych podatnicy, o których mowa
w ust. 3a i 4a, są obowiązani udokumentować wysokość całkowitych przychodów osiągniętych w danym roku podatkowym,
przedstawiając zaświadczenie wydane przez właściwy organ podatkowy innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej,
w którym osoby te mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych lub inny dokument potwierdzający wysokość całkowitych
przychodów osiągniętych w danym roku podatkowym.

3. Równoznaczne z likwidacją działalności gospodarczej jest wygaśnięcie:
1) zarządu sukcesyjnego albo
2) uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego – w przypadku gdy zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony i dokonano zgłoszenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1c ustawy
z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyﬁkacji podatników i płatników.
4. Przychodami przedsiębiorstwa w spadku są wszystkie przychody związane z działalnością prowadzoną przez to przedsiębiorstwo, w tym w formie spółki cywilnej. Do przychodów zalicza
się również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku
wchodzących w skład przedsiębiorstwa w spadku, niezależnie
od tego, kiedy zostały nabyte przez zmarłego przedsiębiorcę,
z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1500 zł. W tym przypadku
przepisu art. 14 ust. 2c nie stosuje się.
5. Przedsiębiorstwo w spadku sporządza wykaz składników majątku przedsiębiorstwa w spadku na dzień otwarcia spadku. Wykaz
zawiera co najmniej następujące dane: liczbę porządkową, określenie (nazwę) składnika majątku, datę nabycia przez zmarłego
przedsiębiorcę składnika majątku, kwotę wydatków poniesionych
przez zmarłego przedsiębiorcę na nabycie tego składnika majątku oraz kwotę wydatków poniesionych na jego nabycie zaliczoną
do kosztów uzyskania przychodów, jak również wartość początkową, metodę amortyzacji i sumę odpisów amortyzacyjnych.
6. Urzędem skarbowym właściwym w sprawach opodatkowania
podatkiem dochodowym przedsiębiorstwa w spadku jest urząd
skarbowy, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego
właściwy w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym
zmarłego przedsiębiorcy wykonuje swoje zadania.
7. Przedsiębiorstwo w spadku może zaliczyć do kosztów uzyskania
przychodów koszty poniesione przez zmarłego przedsiębiorcę
związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą,
które zgodnie z ustawą podlegałyby potrąceniu w okresach sprawozdawczych przypadających po śmierci przedsiębiorcy.
Art. 8
1. Przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną,
ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego
posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego
prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a,
łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód
podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27
ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się,
że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.
1a. Przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, lub działów specjalnych produkcji rolnej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 4, osiąganych
przez podatników opodatkowanych na zasadach określonych
w art. 30c, nie łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł,
z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której
mowa w art. 27 ust. 1.
2. Zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do:
1) rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat;
2) ulg podatkowych związanych z prowadzoną działalnością
w formie spółki niebędącej osobą prawną.
3. Zasady, o których mowa w ust. 1 i 2, mają również zastosowanie
do małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa,
osiągających ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 przychody ze wspólnej własności, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy, chyba że złożą pisemne oświadczenie
o opodatkowaniu całości dochodu osiągniętego z tego źródła
przez jednego z nich.
3.4 Zasady, o których mowa w ust. 1 i 2, mają również zastosowanie
do małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa,
osiągających ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 przychody ze wspólnej własności, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy, chyba że złożą sporządzone na piśmie

Art. 6a
1. Wniosek o łączne opodatkowanie dochodów małżonków, między
którymi istniała w roku podatkowym wspólność majątkowa, może
być także złożony przez podatnika, który:
1) zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a jego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego;
2) pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a jego małżonek zmarł po upływie roku podatkowego
przed złożeniem zeznania podatkowego.
2. Do podatników, którzy złożyli wniosek, o którym mowa w ust. 1:
1) stosuje się sposób opodatkowania określony w art. 6 ust. 2;
2) stosuje się przepisy art. 6 ust. 3, 3a, 8, 9 i 11–13;
3) nie stosuje się przepisu art. 6 ust. 4.
Art. 7
1. Dochody małoletnich dzieci własnych i przysposobionych,
z wyjątkiem dochodów z ich pracy, stypendiów oraz dochodów
z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku, podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dolicza się do dochodów rodziców, chyba że rodzicom nie przysługuje prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci.
2. Jeżeli małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu, dochody małoletnich dzieci dolicza się po połowie do dochodu każdego z małżonków.
3. Przepis ust. 2 nie ma zastosowania do małżonków, w stosunku
do których orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów.
Art. 7a
1. Przychody przedsiębiorstwa w spadku uznaje się za przychody
ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3.
2. Powstanie przedsiębiorstwa w spadku nie jest traktowane jako
rozpoczęcie działalności gospodarczej.
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Art. 8 ust. 3 zmieniony przez art. 71 pkt 1 ustawy 18.11.2020 r. o doręczeniach
elektronicznych (Dz.U. poz. 2320) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1.07.2021 r.
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