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Art. 1–3Podatek dochodowy od osób fi zycznych

PI
T

  Ustawa
z dnia 26 lipca 1991 r.

o podatku dochodowym od osób fi zycznych
(Dz.U. z 2022 r. poz. 2647)

(zm.: Dz.U. z 2022 r. poz. 2687, poz. 2745; z 2023 r. poz. 28)

Rozdział 1

Podmiot i przedmiot opodatkowania

Art. 1

Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów 
osób fi zycznych oraz daninę solidarnościową.

Art. 1a

1. Ustawa reguluje również opodatkowanie podatkiem dochodo-
wym dochodów przedsiębiorstwa w spadku.

2. Przedsiębiorstwo w spadku, stanowiące jednostkę organizacyjną 
niemającą osobowości prawnej, jest podatnikiem z tytułu docho-
dów osiąganych w  okresie od otwarcia spadku do dnia wyga-
śnięcia:

1) zarządu sukcesyjnego albo
2) uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego, je-

żeli 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  identyfi ka-
cji podatników i płatników (Dz. U. z 2022 r. poz. 166, 1301
i 1933).

3. W przypadku śmierci osoby fi zycznej będącej wspólnikiem spół-
ki 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 przycho-

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

o lasach;
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 2021 r.
poz. 985), z zastrzeżeniem art. 24a ust. 1a;

6a) przychodów opodatkowanych na zasadach wynikających 
z ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrę-
towego i  przemysłów komplementarnych (Dz.  U. z  2021  r. 
poz. 1704), 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
fi zycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przed-
siębiorstw (Dz. U. z 2021 r. poz. 170), zwanej dalej „ustawą
o zarządzie sukcesyjnym”;

9) przychodów wynikających z  rozliczeń energii wytworzonej
przez prosumenta energii odnawialnej, prosumenta zbioro-
wego energii odnawialnej i prosumenta wirtualnego energii

odnawialnej, o których mowa w art. 4 ust. 11 pkt 2 ustawy 
z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

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.

3a. Nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla 
i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości okre-
ślonych w załączniku nr 2 do ustawy, zwanym „załącznikiem nr 2”.

4. Ilekroż 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 przyjmu je się, że przy-

chody pochodzą z  czynno ści, 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

Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatko-
wemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

2b. Za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospoli-
tej 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;
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 2) działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wyna-
grodzenia;

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

 4) położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nierucho-
mości 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 
fi nansowych niebędących papierami wartościowymi, do-
puszczonych do publicznego obrotu na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej w  ramach regulowanego rynku gieł-
dowego, 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 praw-
ną lub tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, in-
stytucji wspólnego inwestowania lub innej osobie prawnej 
i praw o podobnym charakterze lub z tytułu należności bę-
dących 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 tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieru-
chomości;

 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 dys-
pozycji, wypłacanych lub potrącanych, przez osoby fi zyczne, 
osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej, mające miejsce zamieszkania, siedzi-
bę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nieza-
leżnie 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 przy-
chodu, 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  rapor-
tach okresowych publikowanych na koniec ostatniego kwartału 
poprzedzającego kwartał roku kalendarzowego, w którym doszło 
do uzyskania przyc hodu.

 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 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 ró wnież 
członkowie ich rodzin pozostający z nimi we w spólnocie domo-
wej, 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 stre-
fę ekonomiczną, w której Rzeczpospolita Polska n a 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

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

zumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowo-
ści (Dz. U. z 2021  r. poz. 217, 2105 i  2106 oraz z 2022  r. 
poz. 1488), zwanej dalej „ustawą o rachunkowości”;

 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;

 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 stano-
wić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te 
zadania;

 5) Ordynacji podatkowej – oznacza to ustawę z dnia 29 sierpnia 
1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, 
z późn. zm.1);

 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 zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
(Dz. U. z 2021  r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022  r. poz. 558, 
1700 i 1812);

 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  2022  r. 
poz. 1500, 1488, 1933 i 2185);

 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 lit. c–i 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami fi nan-
sowymi;

 14) funduszach kapitałowych  – oznacza to fundusze inwesty-
cyjne oraz fundusze zagraniczne, o których mowa w prze-
pisach o funduszach inwestycyjnych, oraz ubezpieczeniowe 

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.U. 
z 2021 r. poz. 1598, 2076, 2105, 2262 i 2328 oraz z 2022 r. poz. 835, 974, 1265, 
1301, 1933 i 2180.
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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;

 14a) alternatywnej spółce inwestycyjnej  – oznacza to alterna-
tywną spółkę inwestycyjną, o której mowa w art. 8a ustawy 
z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarzą-
dzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.  U. 
z 2022 r. poz. 1523, 1488, 1933 i 2185);

 15) us tawie o  zryczałtowanym podatku dochodowym  – ozna-
cza to ustawę z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym 
podatku dochodowym od niektórych przychodów osią-
ganych przez osoby fi zyczne (Dz.  U. z  2021  r. poz.  1993, 
z późn. zm.2);

 16) ustawie o  działalności pożytku publicznego  – oznacza to 
ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku pu-
blicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265 
i 1812);

 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 2022 r. poz. 931, 974, 1137, 1301, 1488, 1561 i 2180);

 18) ustawie o  partnerstwie publiczno-prywatnym  – oznacza to 
ustawę z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-
-prywatnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 407 i 1079);

 18a) ustawie o  wspieraniu termomodernizacji i  remontów oraz 
o centralnej ewidencji emisyjności budynków – oznacza to 
ustawę z dnia 21  listopada 2008 r. o wspieraniu termomo-
dernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjno-
ści budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 
i 2456);

 18b) budynku mieszkalnym jednorodzinnym – oznacza to budy-
nek mieszkalny jednorodzinny w  rozumieniu art.  3 pkt  2a 
ustawy z  dnia 7  lipca 1994  r.  – Prawo budowlane (Dz.  U. 
z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.3);

 18c) przedsięwzięciu termomodernizacyjnym – oznacza to przed-
sięwzięcie 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 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 ła-
dunków,

 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 spełnione są 
również warunki zawarte w odrębnych przepisach, okre-
ślone 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;

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.U. 
z 2021 r. poz. 2105 i 2427 oraz z 2022 r. poz. 1265, 1301, 1846, 2014 i 2180.
3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.U. 
z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846 i 2206.

 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 przedsiębior-
stwa w spadku również przychodu ze sprzedaży u zmarłego 
przedsiębiorcy; przeliczenia kwot wyrażonych w euro doko-
nuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez 
Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy paździer-
nika poprzedniego roku podatkowego, w  zaokrągleniu 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 2018 r. poz. 926);

 23a) umowie o pomocy przy zbiorach – oznacza to umowę o po-
mocy przy zbiorach, o której mowa w ustawie z dnia 20 grud-
nia 1990  r. o  ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.  U. 
z 2022 r. poz. 933, 1155 i 2140);

 24) PKWiU – oznacza to Polską Klasyfi kację Wyrobów i Usług 
wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z  dnia 
4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfi kacji 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 wy-
robów lub usług jest węższy niż określony w podanym gru-
powaniu PKWiU;

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

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

 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 spra-
wie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz. Urz. WE L 294 
z 10.11.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wy-
danie 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 Rzeczypospoli-
tej 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,

 e) spółkę jawną będącą podatnikiem podatku dochodowe-
go 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;
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 29a) wartości emisyjnej udziałów (akcji) – oznacza to cenę, po ja-
kiej 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 akcyj-
ny prostej spółki akcyjnej oraz kapitał podstawowy spółki, 
o której mowa w pkt 28 lit. c–e;

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

 31a) udziale w kapitale – oznacza to również stosunek liczby akcji 
przysługujących akcjonariuszowi prostej spółki akcyjnej do 
liczby wszystkich akcji wyemitowanych w prostej spółce ak-
cyjnej;

 31b) 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 rozumie-

niu art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pie-
niędzy oraz fi nansowaniu terroryzmu;

 33b) ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych – ozna-
cza to ustawę z  dnia 15  lutego 1992  r. o  podatku docho-
dowym od osób prawnych (Dz.  U. z  2021  r. poz.  1800, 
z późn. zm.4);

 33c) ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz fi nansowa-
niu terroryzmu – oznacza to ustawę z dnia 1 marca 2018 r. 
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz fi nansowaniu terro-
ryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, 655, 835, 2180 i 2185);

 33d) rzeczywistym właścicielu – oznacza to podmiot, który speł-
nia łącznie następujące warunki:

 a) otrzymuje należność dla własnej korzyści, w tym decydu-
je samodzielnie o jej przeznaczeniu i ponosi ryzyko eko-
nomiczne związane z utratą tej należności lub jej części, 
1 2192.

 b) nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem 
lub innym podmiotem zobowiązanym do przekazania ca-
łości lub części należności innemu podmiotowi,

 c) prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w  kraju 
miejsca zamieszkania, jeżeli należności są uzyskiwane 
w  związku z  prowadzoną działalnością gospodarczą, 
przy czym przy ocenie, czy podmiot prowadzi rzeczywi-
stą działalność gospodarczą, uwzględnia się charakter 
oraz skalę działalności prowadzonej przez ten podmiot 
w zakresie otrzymanej należności;

 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 2021 r. poz. 324 oraz z 2022 r. poz. 2185),

 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 rozumie-
niu art. 2 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskie-
go i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w spra-
wie krótkiej sprzedaży i  wybranych aspektów dotyczących 

4 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.U. 
z 2021 r. poz. 1927, 2105, 2106, 2269 i 2427 oraz z 2022 r. poz. 583, 655, 830, 
872, 1079, 1265, 1561, 1812, 1967, 2014 i 2180.

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 2022 r. 
poz. 2309);

 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 w  rozumieniu art.  4 ust.  2 pkt  1 

ustawy z  dnia 20  lipca 2018  r.  – Prawo o  szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.5),

 b) badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 usta-
wy z dnia 20  lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyż-
 szym i nauce;

 40) pracach rozwojowych – oznacza to prace rozwojowe w ro-
zumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce;

 41) przepisach o systemie oświaty – oznacza to przepisy ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 2230), przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Pra-
wo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.6) lub 
przepisy ustawy z dnia 27 października 2017 r. o fi nansowa-
niu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2082 i 2089);

 42) ustawie o CEIDG – oznacza to ustawę z dnia 6 marca 2018 r. 
o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodar-
czej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 541);

 43) przedsiębiorstwie w spadku – oznacza to przedsiębiorstwo 
w spadku w rozumieniu ustawy o zarządzie sukcesyjnym;

 44) zarządzie sukcesyjnym  – oznacza to zarząd sukcesyjny 
w rozumieniu ustawy o zarządzie sukcesyjnym;

 45) zmarłym przedsiębiorcy  – oznacza to zmarłego przedsię-
biorcę, o  którym mowa w  art.  1 pkt  1 ustawy o  zarządzie 
sukcesyjnym;

 46) ustawie o pracowniczych planach kapitałowych – oznacza to 
ustawę z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych pla-
nach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 oraz z 2022 r. 
poz. 1079);

 47) ustawie o  przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom  – 
oznacza to ustawę z  dnia 8  marca 2013  r. o  przeciwdzia-
łaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 893 i 2414);

 47a) marynarzu  – oznacza to marynarza w  rozumieniu ustawy 
z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1694 i 2185);

 48) 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 pol-

skiego morza terytorialnego,
 e) portami zagranicznymi a miejscami przeznaczenia poło-

żonymi poza granicą polskiego morza terytorialnego;
 49) spółce nieruchomościowej  – oznacza to podmiot inny niż 

osoba fi zyczna, 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 

5 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.U. 
z 2022 r. poz. 583, 655, 682, 807, 1010, 1079, 1117, 1459, 2185 i 2306.
6 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.U. 
z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089.
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Art. 5b–6Podatek dochodowy od osób fi zycznych

PI
T

położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 
praw do takich nieruchomości oraz wartość rynkowa tych 
nieruchomości przekraczała 10 000 000 zł albo równo-
wartość tej kwoty określoną według kursu średniego wa-
lut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, 
z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego pierwszy 
dzień roku podatkowego – w przypadku podmiotów roz-
poczynających działalność,

 b) na ostatni dzień roku poprzedzającego rok podatkowy, 
a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest po-
datnikiem podatku dochodowego – na ostatni dzień roku 
poprzedzającego rok obrotowy, co najmniej 50% wartości 
bilansowej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, sta-
nowiła 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, ogła-
szanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia 
roboczego poprzedzającego ostatni dzień roku podatko-
wego 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 po-
datnikiem podatku dochodowego – przychody ujęte w wy-
niku fi nansowym netto, z  tytułu najmu, podnajmu, dzier-
żawy, poddzierżawy, leasingu i innych umów o podobnym 
charakterze lub z przeniesienia własności, których przed-
miotem są nieruchomości lub prawa do nieruchomości, 
o których mowa w art. 3 ust. 2b pkt 6, oraz z tytułu udzia-
łów w innych spółkach nieruchomościowych, stanowiły co 
najmniej 60% ogółu odpowiednio przychodów podatko-
wych albo przychodów ujętych w wyniku fi nansowym net-
to – w przypadku podmiotów innych niż określone w lit. a;

 50)7 fundacji rodzinnej – oznacza to fundację rodzinną oraz fun-
dację rodzinną w  organizacji, o  których mowa w  ustawie 
z dnia 14 grudnia 2022 r. o fundacji rodzinnej (Dz. U. poz. …).

Art. 5b

 1. Za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynno-
ści, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

 1) odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych 
czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowie-
dzialności 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 ta-
kiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za 
przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3.

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 dodatko-

wego badania technicznego przeprowadzonego przez okrę-
gową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadcze-
niem 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 osiąga-
nych przez nich dochodów.

7 Art. 5a pkt 50 dodany przez art. 130 pkt 1 ustawy z 14.12.2022 r. o  fundacji 
rodzinnej (druk sejm. nr 2798, oczekuje na rozpatrzenie przez Senat RP) zmienia-
jącej nin. ustawę po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.

 2. Małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, o  któ-
rym mowa w  art.  3 ust.  1, pozostający w  związku małżeńskim 
i we wspólności majątkowej:

 1) przez cały rok podatkowy albo
 2) od dnia zawarcia związku małżeńskiego do ostatniego dnia 

roku podatkowego  – w  przypadku gdy związek małżeński 
został zawarty w trakcie roku podatkowego

– mogą być, z zastrzeżeniem ust. 8, na wspólny wniosek wyra-
żony 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 pomniejszających dochód; w tym przypadku podatek okre-
śla się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podat-
ku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków.

 2a. Wniosek, o  którym mowa w  us t.  2, może być wyrażony przez 
jednego z małżonków. Wyrażenie wniosku przez jednego z mał-
żonków traktuje się na równi ze złożeniem przez niego oświad-
czenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia 
wniosku o  łączne opodatkowanie ich dochodów. Oświadczenie 
to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej  za fałszywe 
zeznania.

 3. Zasada wyrażona w ust. 2 ma zastosowanie również, jeżeli je-
den z małżonków w roku podatkowym nie uzyskał pr zychodów 
ze źród eł, z których dochód jest opodatkowany zgodnie z art. 27, 
lub osiągnął dochody w  wysokości niepowodującej obowiązku 
uiszczenia podatku.

 3a. 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 na-
leżącym 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 Eu-
ropejskiego Obszaru Gospodarczego albo w  Konfederacji 
Szwajcarskiej

– jeżeli osiągnęli podlegające opodatkowaniu na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej przychody w wysokości stanowiącej łącz-
nie co najmniej 75% całkowitego przychodu osiągniętego przez 
oboje małżonków w danym roku podatkowym i udokumentowali 
certyfi katem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatko-
wych; przepisu ust. 8 stosuje się odpowiednio.

 4–4b. (uchylone).
 4c. Od dochodów jednego rodzica lub opiekuna prawnego, podle-

gającego obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 
ust.  1, będącego panną, kawalerem, wdową, wdowcem, roz-
wódką, rozwodnikiem, osobą, w  stosunku do której orzeczono 
separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą, której 
małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa 
karę pozbawienia wolności, jeżeli ten rodzic lub opiekun w roku 
podatkowym samotnie wychowuje dzieci:

 1) małoletnie,
 2) pełnoletnie, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymy-

wały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 3) pełnoletnie do ukończenia 25. roku życia, uczące się w szko-

łach, o  których mowa w  przepisach regulujących system 
oświatowy lub szkolnictwo wyższe, obowiązujących w Rze-
czypospolitej Polskiej oraz w innym państwie

– podatek może być określony zgodnie z ust. 4d na wniosek wy-
rażony w rocznym zeznaniu podatkowym.

 4d. W przypadku, o którym mowa w ust. 4c, podatek jest określany 
w podwójnej wysokośc i podatku obliczonego od połowy docho-
dów osoby samotnie wychowującej dzieci, z  uwzględnieniem 
art. 7, przy czym do sumy tych dochodów nie wlicza się docho-
dów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na 
zasadach określonych w niniejszej ustawie.

 4e. Przepisu ust.  4c pkt  3 nie stosuje się, jeżeli dziecko, o  którym 
mowa w tym przepisie, uzyskało w roku podatkowym:

 1) dochody, z wyjątkiem renty rodzinnej, podlegające opodat-
kowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b lub
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