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USTAWA
z dnia 16 listopada 2006 r.
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych1)
Art. 1. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 54, poz. 654, z póên. zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 4a w pkt 8 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem
i dodaje si´ pkt 9—12 w brzmieniu:
„9) samochodzie osobowym — oznacza to pojazd
samochodowy o dopuszczalnej masie ca∏kowitej nieprzekraczajàcej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie wi´cej ni˝
9 osób ∏àcznie z kierowcà, z wyjàtkiem:
———————
1) Niniejsza ustawa dokonuje wdro˝enia dyrektywy Rady
2005/19/WE z dnia 17 lutego 2005 r. zmieniajàcej dyrektyw´ Rady 90/434/EWG w sprawie wspólnego systemu
opodatkowania majàcego zastosowanie w przypadku ∏àczenia, podzia∏ów, wnoszenia aktywów i wymiany udzia∏ów, dotyczàcych spó∏ek ró˝nych Paƒstw Cz∏onkowskich
(Dz. Urz. WE L 58 z 4.03.2005, str. 19).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86,
poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122,
poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110,
poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169,
poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230,
poz. 1922, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 137,
poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957, Nr 217,
poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 29,
poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 121,
poz. 1262, Nr 123, poz. 1291, Nr 146, poz. 1546, Nr 171,
poz. 1800, Nr 210, poz. 2135 i Nr 254, poz. 2533, z 2005 r.
Nr 25, poz. 202, Nr 57, poz. 491, Nr 78, poz. 684, Nr 143,
poz. 1199, Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1419 i 1420,
Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538
oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 107, poz. 723, Nr 136,
poz. 970, Nr 157, poz. 1119 i Nr 183, poz. 1353.

a) pojazdu samochodowego majàcego jeden
rzàd siedzeƒ, który oddzielony jest od cz´Êci przeznaczonej do przewozu ∏adunków
Êcianà lub trwa∏à przegrodà, klasyfikowanego na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van,
b) pojazdu samochodowego majàcego wi´cej ni˝ jeden rzàd siedzeƒ, które oddzielone
sà od cz´Êci przeznaczonej do przewozu ∏adunków Êcianà lub trwa∏à przegrodà
i u którego d∏ugoÊç cz´Êci przeznaczonej
do przewozu ∏adunków, mierzona po pod∏odze od najdalej wysuni´tego punktu
pod∏ogi pozwalajàcego postawiç pionowà
Êcian´ lub trwa∏à przegrod´ pomi´dzy
pod∏ogà a sufitem do tylnej kraw´dzi pod∏ogi, przekracza 50 % d∏ugoÊci pojazdu;
dla obliczenia proporcji, o której mowa
w zdaniu poprzednim, d∏ugoÊç pojazdu
stanowi odleg∏oÊç pomi´dzy dolnà kraw´dzià przedniej szyby pojazdu a tylnà kraw´dzià pod∏ogi cz´Êci pojazdu przeznaczonej
do przewozu ∏adunków, mierzona w linii
poziomej wzd∏u˝ pojazdu pomi´dzy dolnà
kraw´dzià przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej
kraw´dzi pod∏ogi cz´Êci pojazdu przeznaczonej do przewozu ∏adunków,
c) pojazdu samochodowego, który ma otwartà cz´Êç przeznaczonà do przewozu ∏adunków,
d) pojazdu samochodowego, który posiada
kabin´ kierowcy i nadwozie przeznaczone
do przewozu ∏adunków jako konstrukcyjnie
oddzielne elementy pojazdu,
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e) pojazdu samochodowego b´dàcego pojazdem specjalnym w rozumieniu przepisów
prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymienionych w za∏àczniku nr 9 do
ustawy o podatku od towarów i us∏ug,

2. Kopi´ zaÊwiadczenia, o którym mowa
w ust. 1, podatnik jest obowiàzany dostarczyç, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, w∏aÊciwemu naczelnikowi urz´du skarbowego.

10) ma∏ym podatniku — oznacza to podatnika,
u którego wartoÊç przychodu ze sprzeda˝y
(wraz z kwotà nale˝nego podatku od towarów
i us∏ug) nie przekroczy∏a w poprzednim roku
podatkowym wyra˝onej w z∏otych kwoty odpowiadajàcej równowartoÊci 800 000 euro;
przeliczenia kwot wyra˝onych w euro dokonuje si´ wed∏ug Êredniego kursu euro og∏aszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy
dzieƒ roboczy paêdziernika poprzedniego roku
podatkowego, w zaokràgleniu do 1 000 z∏,

3. W przypadku gdy w pojeêdzie samochodowym, o którym mowa w ust. 1,
dla którego wydano zaÊwiadczenie,
zosta∏y wprowadzone zmiany, w wyniku których pojazd ten nie spe∏nia wymagaƒ, o których mowa w art. 4a
pkt 9 lit. a)—d) — podatnik jest obowiàzany do pisemnego zawiadomienia w∏aÊciwego naczelnika urz´du
skarbowego o tych okolicznoÊciach,
w terminie 7 dni od ich zaistnienia.”;

11) zagranicznym zak∏adzie — oznacza to:

3) w art. 7 w ust. 3 pkt 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

a) sta∏à placówk´, poprzez którà podmiot majàcy siedzib´ lub zarzàd na terytorium jednego paƒstwa wykonuje ca∏kowicie lub
cz´Êciowo dzia∏alnoÊç na terytorium innego paƒstwa, a w szczególnoÊci oddzia∏,
przedstawicielstwo, biuro, fabryk´, warsztat albo miejsce wydobywania bogactw
naturalnych,

„2) przychodów wymienionych w art. 21 i 22, przy
czym w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, prowadzàcych dzia∏alnoÊç
poprzez po∏o˝ony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zak∏ad uwzgl´dnia
si´ przychody wymienione w art. 21, je˝eli
zwiàzane sà z dzia∏alnoÊcià zak∏adu,

b) plac budowy, budow´, monta˝ lub instalacj´, prowadzone na terytorium jednego
paƒstwa przez podmiot majàcy siedzib´
lub zarzàd na terytorium innego paƒstwa,

3) kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w pkt 1 i 2, przy czym w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, prowadzàcych dzia∏alnoÊç poprzez po∏o˝ony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny
zak∏ad uwzgl´dnia si´ koszty uzyskania przychodów wymienionych w art. 21, je˝eli przychody te zosta∏y uwzgl´dnione przez podatnika przy ustalaniu dochodu przypadajàcego na
zagraniczny zak∏ad,”;

c) osob´, która w imieniu i na rzecz podmiotu
majàcego siedzib´ lub zarzàd na terytorium jednego paƒstwa dzia∏a na terytorium
innego paƒstwa, je˝eli osoba ta ma pe∏nomocnictwo do zawierania w jego imieniu
umów i pe∏nomocnictwo to faktycznie wykonuje
— chyba ˝e umowa o unikaniu podwójnego
opodatkowania, której stronà jest Rzeczpospolita Polska, stanowi inaczej,
12) certyfikacie rezydencji — oznacza to zaÊwiadczenie o miejscu siedziby podatnika dla celów
podatkowych wydane przez w∏aÊciwy organ
administracji podatkowej paƒstwa miejsca
siedziby podatnika.”;
2) po art. 4a dodaje si´ art. 4b w brzmieniu:
„Art. 4b. 1. W przypadku pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie ca∏kowitej nieprzekraczajàcej 3,5 tony spe∏nienie wymagaƒ okreÊlonych w art. 4a
pkt 9 lit. a)—d), pozwalajàcych na niezaliczenie danego pojazdu samochodowego do samochodów osobowych,
stwierdza si´ na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okr´gowà stacj´
kontroli pojazdów, potwierdzonego zaÊwiadczeniem wydanym przez t´ stacj´, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierajàcego w∏aÊciwà adnotacj´ o spe∏nieniu tych wymagaƒ.

4) w art. 9a po ust. 5 dodaje si´ ust. 5a w brzmieniu:
„5a. Przepisy ust. 1—5 stosuje si´ odpowiednio
do podatników, o których mowa w art. 3
ust. 2, prowadzàcych dzia∏alnoÊç poprzez po∏o˝ony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zak∏ad.”;
5) po art. 9a dodaje si´ art. 9b w brzmieniu:
„Art. 9b. 1. Podatnicy ustalajà ró˝nice kursowe na
podstawie:
1) art. 15a, albo
2) przepisów o rachunkowoÊci, pod
warunkiem ˝e w okresie, o którym
mowa w ust. 3, sporzàdzane przez
podatników sprawozdania finansowe b´dà badane przez podmioty
uprawnione do ich badania.
2. Podatnicy, którzy wybrali metod´,
o której mowa w ust. 1 pkt 2, zaliczajà
odpowiednio do przychodów lub
kosztów uzyskania przychodów uj´te
w ksi´gach rachunkowych ró˝nice
kursowe z tytu∏u transakcji walutowych i wynikajàce z dokonanej wyceny sk∏adników aktywów i pasywów
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wyra˝onych w walucie obcej, a tak˝e
wyceny pozabilansowych pozycji
w walutach obcych. Wycena ta dla celów podatkowych powinna byç dokonywana na ostatni dzieƒ ka˝dego miesiàca i na ostatni dzieƒ roku podatkowego lub na ostatni dzieƒ kwarta∏u
i na ostatni dzieƒ roku podatkowego
albo tylko na ostatni dzieƒ roku podatkowego, z tym ˝e wybrany termin wyceny musi byç stosowany przez pe∏ny
rok podatkowy i nie mo˝e byç zmieniany.
3. W przypadku wyboru metody, o której
mowa w ust. 1 pkt 2, podatnicy majà
obowiàzek stosowaç t´ metod´ przez
okres nie krótszy ni˝ trzy lata podatkowe, liczàc od poczàtku roku podatkowego, w którym zosta∏a przyj´ta ta
metoda, z tym ˝e podatnicy majà obowiàzek w terminie do koƒca pierwszego miesiàca roku podatkowego,
a w przypadku podatników rozpoczynajàcych dzia∏alnoÊç — w terminie
30 dni od dnia jej rozpocz´cia, zawiadomiç w formie pisemnej w∏aÊciwego
naczelnika urz´du skarbowego o wyborze tej metody.
4. W przypadku rezygnacji ze stosowania metody ustalania ró˝nic kursowych, o której mowa w ust. 1 pkt 2,
podatnicy sà obowiàzani zawiadomiç
w formie pisemnej w∏aÊciwego naczelnika urz´du skarbowego w terminie do koƒca roku podatkowego poprzedzajàcego rok podatkowy, w którym zamierzajà zrezygnowaç ze stosowania tej metody. Rezygnacja mo˝e
nastàpiç po up∏ywie okresu, o którym
mowa w ust. 3.
5. W przypadku wyboru metody ustalania ró˝nic kursowych, o której mowa
w ust. 1 pkt 2, podatnicy na pierwszy
dzieƒ roku podatkowego, w którym
zosta∏a wybrana ta metoda, zaliczajà
odpowiednio do przychodów lub
kosztów uzyskania przychodów naliczone ró˝nice kursowe ustalone na
podstawie przepisów o rachunkowoÊci na ostatni dzieƒ poprzedniego roku
podatkowego. Od pierwszego dnia roku podatkowego, w którym wybrali t´
metod´, stosujà zasady, o których mowa w ust. 2.
6. W przypadku rezygnacji z metody
ustalania ró˝nic kursowych, o której
mowa w ust. 1 pkt 2, podatnicy:
1) zaliczajà na ostatni dzieƒ roku podatkowego, w którym stosowali t´
metod´, odpowiednio do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów naliczone ró˝nice kursowe
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ustalone na podstawie przepisów
o rachunkowoÊci,
2) od pierwszego dnia roku podatkowego, nast´pujàcego po roku,
w którym stosowali t´ metod´, stosujà zasady, o których mowa
w art. 15a, ustalajàc ró˝nice kursowe od dnia, o którym mowa
w pkt 1.”;

6) w art. 10:
a) w ust. 1 pkt 6 i 7 otrzymujà brzmienie:
„6) w przypadku podzia∏u spó∏ek, je˝eli majàtek
przejmowany na skutek podzia∏u, a przy podziale przez wydzielenie majàtek przejmowany na skutek podzia∏u lub majàtek pozostajàcy w spó∏ce, nie stanowià zorganizowanej cz´Êci przedsi´biorstwa — ustalona
na dzieƒ podzia∏u nadwy˝ka nominalnej
wartoÊci udzia∏ów (akcji) przydzielonych
w spó∏ce przejmujàcej lub nowo zawiàzanej
nad kosztami nabycia lub obj´cia udzia∏ów
(akcji) w spó∏ce dzielonej, obliczonymi
zgodnie z art. 15 ust. 1k albo art. 16 ust. 1
pkt 8; je˝eli podzia∏ spó∏ki nast´puje przez
wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartoÊç lub kwota wydatków poniesionych przez udzia∏owca (akcjonariusza) na obj´cie lub nabycie udzia∏ów (akcji)
w spó∏ce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udzia∏owca
wartoÊç nominalna unicestwianych udzia∏ów (akcji) w spó∏ce dzielonej do wartoÊci
nominalnej udzia∏ów (akcji) przed podzia∏em,
7) zap∏ata, o której mowa w art. 12 ust. 4d.”,
b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) dla spó∏ki przejmujàcej, która posiada w kapitale zak∏adowym spó∏ki przejmowanej lub
dzielonej udzia∏ w wysokoÊci mniejszej ni˝
10 %, dochód stanowi nadwy˝ka wartoÊci
przej´tego majàtku odpowiadajàca procentowemu udzia∏owi w kapitale zak∏adowym
spó∏ki przejmowanej lub dzielonej nad
kosztami uzyskania przychodu obliczonymi
zgodnie z art. 15 ust. 1k lub art. 16 ust. 1
pkt 8; dochód ten okreÊla si´ na dzieƒ wykreÊlenia spó∏ki przejmowanej lub dzielonej
z rejestru albo na dzieƒ wydzielenia.”,
c) w ust. 5 pkt 2 i 3 otrzymujà brzmienie:
„2) o których mowa w art. 3 ust. 1, przejmujàcych majàtek spó∏ek podlegajàcych w paƒstwie cz∏onkowskim Unii Europejskiej lub
w innym paƒstwie nale˝àcym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od ca∏oÊci swoich dochodów, bez
wzgl´du na miejsce ich osiàgania, albo
3) o których mowa w art. 3 ust. 2, podlegajàcych w paƒstwie cz∏onkowskim Unii Europejskiej lub w innym paƒstwie nale˝àcym
do Europejskiego Obszaru Gospodarczego
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opodatkowaniu od ca∏oÊci swoich dochodów, bez wzgl´du na miejsce ich osiàgania,
przejmujàcych majàtek spó∏ek b´dàcych
podatnikami, o których mowa w art. 3
ust. 1.”;
7) w art. 11:
a) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:
„4a. W przypadku gdy podmiot krajowy dokonuje transakcji z podmiotem majàcym
miejsce zamieszkania, siedzib´ lub zarzàd
na terytorium lub w kraju wymienionym
w rozporzàdzeniu, o którym mowa w art. 9a
ust. 6, a warunki ustalone w takiej transakcji odbiegajà od warunków, jakie ustali∏yby
mi´dzy sobà niezale˝ne podmioty, i w wyniku tego podmiot krajowy nie wykazuje
dochodów lub wykazuje dochody w zani˝onej wysokoÊci — dochody podmiotu krajowego okreÊla si´ w drodze oszacowania
stosujàc metody wskazane w ust. 2 i 3 lub
stosuje si´ odpowiednio art. 14.”,
b) po ust. 8 dodaje si´ ust. 8a w brzmieniu:
„8a. Przepisy ust. 1—3 stosuje si´ odpowiednio
przy okreÊlaniu cz´Êci dochodu podatnika,
o którym mowa w art. 3 ust. 2, prowadzàcego dzia∏alnoÊç poprzez po∏o˝ony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zak∏ad, podlegajàcej przypisaniu temu zak∏adowi.”;
8) w art. 12:
a) w ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) w spó∏ce podlegajàcej podzia∏owi, je˝eli
majàtek przejmowany na skutek podzia∏u,
a przy podziale przez wydzielenie majàtek
przejmowany na skutek podzia∏u lub majàtek pozostajàcy w spó∏ce, nie stanowià zorganizowanej cz´Êci przedsi´biorstwa —
wartoÊç rynkowa sk∏adników majàtkowych
przeniesionych na spó∏ki przejmujàce lub
nowo zawiàzane ustalona na dzieƒ podzia∏u lub wydzielenia; przepisy art. 14 ust. 2 i 3
stosuje si´ odpowiednio.”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przychody w walutach obcych przelicza si´
na z∏ote wed∏ug kursu Êredniego og∏aszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzajàcego dzieƒ
uzyskania przychodu.”,
c) uchyla si´ ust. 2a,
d) w ust. 3 uchyla si´ zdanie drugie,
e) ust. 3a otrzymuje brzmienie:
„3a. Za dat´ powstania przychodu, o którym
mowa w ust. 3, uwa˝a si´, z zastrze˝eniem
ust. 3c—3e, dzieƒ wydania rzeczy, zbycia
prawa majàtkowego lub wykonania us∏ugi
albo cz´Êciowego wykonania us∏ugi, nie
póêniej ni˝ dzieƒ:
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1) wystawienia faktury albo
2) uregulowania nale˝noÊci.”,

f) ust. 3c i 3d otrzymujà brzmienie:
„3c. Je˝eli strony ustalà, i˝ us∏uga jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za dat´
powstania przychodu uznaje si´ ostatni
dzieƒ okresu rozliczeniowego okreÊlonego
w umowie lub na wystawionej fakturze,
nie rzadziej ni˝ raz w roku.
3d. Przepis ust. 3c stosuje si´ odpowiednio do
dostawy energii elektrycznej, cieplnej oraz
gazu przewodowego.”,
g) po ust. 3d dodaje si´ ust. 3e w brzmieniu:
„3e. W przypadku otrzymania przychodu, o którym mowa w ust. 3, do którego nie stosuje si´ ust. 3a, 3c i 3d, za dat´ powstania
przychodu uznaje si´ dzieƒ otrzymania zap∏aty.”,
h) ust. 4d otrzymuje brzmienie:
„4d. W przypadku podatników dokonujàcych
zbycia udzia∏ów (akcji) jednej spó∏ki kapita∏owej innej spó∏ce kapita∏owej, je˝eli
spó∏ka nabywajàca oraz spó∏ka zbywajàca
(obejmujàca), podlegajà w paƒstwie
cz∏onkowskim Unii Europejskiej lub w innym paƒstwie nale˝àcym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od ca∏oÊci swoich dochodów bez
wzgl´du na miejsce ich osiàgania oraz
w zamian za zbywane udzia∏y (akcje) spó∏ka zbywajàca otrzyma udzia∏y (akcje) spó∏ki nabywajàcej albo otrzyma udzia∏y (akcje) spó∏ki nabywajàcej wraz z zap∏atà
w gotówce w wysokoÊci nie wy˝szej ni˝
10 % wartoÊci nominalnej otrzymanych
udzia∏ów (akcji) lub — w przypadku braku
wartoÊci nominalnej — wartoÊci rynkowej
tych udzia∏ów (akcji), a tak˝e je˝eli w wyniku nabycia udzia∏ów (akcji):
1) spó∏ka nabywajàca uzyska bezwzgl´dnà wi´kszoÊç praw g∏osu w spó∏ce, której udzia∏y (akcje) sà zbywane, albo
2) spó∏ka posiadajàca bezwzgl´dnà wi´kszoÊç praw g∏osu w spó∏ce, której
udzia∏y (akcje) sà zbywane, zwi´ksza
iloÊç udzia∏ów (akcji) w tej spó∏ce
— do przychodów nie zalicza si´ wartoÊci
otrzymanych udzia∏ów (akcji) w spó∏ce
zbywajàcej i w spó∏ce nabywajàcej.”;
9) w art. 15:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kosztami uzyskania przychodów sà koszty
poniesione w celu osiàgni´cia przychodów
lub zachowania albo zabezpieczenia êród∏a
przychodów, z wyjàtkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Koszty poniesione
w walutach obcych przelicza si´ na z∏ote
wed∏ug kursu Êredniego og∏aszanego przez
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Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzajàcego dzieƒ poniesienia kosztu.”,
b) uchyla si´ ust. 1a,
c) w ust. 1b pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe utworzone zgodnie z odr´bnymi przepisami —
do wysokoÊci stanowiàcej przyrost tych rezerw na koniec roku podatkowego w stosunku do ich stanu na poczàtek roku; przy
ustalaniu zaliczek, o których mowa w art. 25,
kosztem uzyskania przychodu jest przyrost
stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na koniec okresu, za który wp∏acana
jest zaliczka, w stosunku do stanu tych rezerw na poczàtek roku podatkowego,”,
d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Koszty uzyskania przychodów bezpoÊrednio zwiàzane z przychodami, poniesione
w latach poprzedzajàcych rok podatkowy
oraz w roku podatkowym, sà potràcalne
w tym roku podatkowym, w którym osiàgni´te zosta∏y odpowiadajàce im przychody, z zastrze˝eniem ust. 4b i 4c.”,
e) po ust. 4a dodaje si´ ust. 4b—4e w brzmieniu:
„4b. Koszty uzyskania przychodów bezpoÊrednio zwiàzane z przychodami, odnoszàce
si´ do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po zakoƒczeniu tego
roku podatkowego do dnia:
1) sporzàdzenia sprawozdania finansowego, zgodnie z odr´bnymi przepisami, nie póêniej jednak ni˝ do up∏ywu
terminu okreÊlonego do z∏o˝enia zeznania, je˝eli podatnicy sà obowiàzani
do sporzàdzania takiego sprawozdania, albo
2) z∏o˝enia zeznania, nie póêniej jednak
ni˝ do up∏ywu terminu okreÊlonego do
z∏o˝enia tego zeznania, je˝eli podatnicy,
zgodnie z odr´bnymi przepisami, nie sà
obowiàzani do sporzàdzania sprawozdania finansowego
— sà potràcalne w roku podatkowym,
w którym osiàgni´te zosta∏y odpowiadajàce im przychody.
4c. Koszty uzyskania przychodów bezpoÊrednio zwiàzane z przychodami, odnoszàce
si´ do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po dniu, o którym mowa w ust. 4b pkt 1 albo pkt 2, sà potràcalne w roku podatkowym nast´pujàcym po
roku, za który sporzàdzane jest sprawozdanie finansowe lub sk∏adane zeznanie.
4d. Koszty uzyskania przychodów, inne ni˝
koszty bezpoÊrednio zwiàzane z przychodami, sà potràcalne w dacie ich poniesienia. Je˝eli koszty te dotyczà okresu przekraczajàcego rok podatkowy, a nie jest
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mo˝liwe okreÊlenie, jaka ich cz´Êç dotyczy
danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowià koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do d∏ugoÊci okresu,
którego dotyczà.
4e. Za dzieƒ poniesienia kosztu uzyskania
przychodów uwa˝a si´ dzieƒ, na który uj´to koszt w ksi´gach rachunkowych (zaksi´gowano) na podstawie otrzymanej faktury
(rachunku), albo dzieƒ, na który uj´to koszt
na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjàtkiem
sytuacji gdy dotyczy∏oby to uj´tych jako
koszty rezerw albo biernych rozliczeƒ mi´dzyokresowych kosztów.”;

10) po art. 15 dodaje si´ art. 15a w brzmieniu:
„Art. 15a. 1. Ró˝nice kursowe zwi´kszajà odpowiednio przychody jako dodatnie
ró˝nice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne ró˝nice
kursowe w kwocie wynikajàcej z ró˝nicy mi´dzy wartoÊciami okreÊlonymi w ust. 2 i 3.
2. Dodatnie ró˝nice kursowe powstajà,
je˝eli wartoÊç:
1) przychodu nale˝nego wyra˝onego w walucie obcej po przeliczeniu na z∏ote wed∏ug kursu Êredniego og∏aszanego przez Narodowy Bank Polski jest ni˝sza od wartoÊci tego przychodu w dniu jego
otrzymania, przeliczonej wed∏ug
faktycznie zastosowanego kursu
waluty z tego dnia,
2) poniesionego kosztu wyra˝onego
w walucie obcej po przeliczeniu
na z∏ote wed∏ug kursu Êredniego
og∏aszanego przez Narodowy
Bank Polski jest wy˝sza od wartoÊci tego kosztu w dniu zap∏aty,
przeliczonej wed∏ug faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego
dnia,
3) otrzymanych lub nabytych Êrodków lub wartoÊci pieni´˝nych
w walucie obcej w dniu ich wp∏ywu jest ni˝sza od wartoÊci tych
Êrodków lub wartoÊci pieni´˝nych w dniu zap∏aty lub innej formy wyp∏ywu tych Êrodków lub
wartoÊci pieni´˝nych, wed∏ug faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, z zastrze˝eniem
pkt 4 i 5,
4) kredytu (po˝yczki) w walucie obcej w dniu jego udzielenia jest ni˝sza od wartoÊci tego kredytu (po˝yczki) w dniu jego zwrotu, przeliczonej wed∏ug faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni,
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jest wy˝szy lub ni˝szy odpowiednio
o wi´cej ni˝ powi´kszona lub pomniejszona o 5 % wartoÊç kursu
Êredniego og∏aszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia
roboczego poprzedzajàcego dzieƒ
faktycznie zastosowanego kursu waluty, organ podatkowy mo˝e wezwaç
strony umowy do zmiany tej wartoÊci lub wskazania przyczyn uzasadniajàcych zastosowanie kursu waluty. W razie niedokonania zmiany wartoÊci lub niewskazania przyczyn, które uzasadniajà zastosowanie faktycznego kursu waluty, organ podatkowy
okreÊli ten kurs opierajàc si´ na kursach walut og∏aszanych przez Narodowy Bank Polski.

5) kredytu (po˝yczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest
wy˝sza od wartoÊci tego kredytu
(po˝yczki) w dniu jego sp∏aty,
przeliczonej wed∏ug faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych
dni.
3. Ujemne ró˝nice kursowe powstajà,
je˝eli wartoÊç:
1) przychodu nale˝nego wyra˝onego w walucie obcej po przeliczeniu na z∏ote wed∏ug kursu Êredniego og∏aszanego przez Narodowy Bank Polski jest wy˝sza od
wartoÊci tego przychodu w dniu
jego otrzymania, przeliczonej wed∏ug faktycznie zastosowanego
kursu waluty z tego dnia,

6. Przez Êredni kurs og∏aszany przez Narodowy Bank Polski, o którym mowa
w ust. 2 i 3, rozumie si´ kurs z ostatniego dnia roboczego poprzedzajàcego dzieƒ uzyskania przychodu lub
poniesienia kosztu.

2) poniesionego kosztu wyra˝onego
w walucie obcej po przeliczeniu
na z∏ote wed∏ug kursu Êredniego
og∏aszanego przez Narodowy
Bank Polski jest ni˝sza od wartoÊci
tego kosztu w dniu zap∏aty, przeliczonej wed∏ug faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia,

7. Za koszt poniesiony, o którym mowa
w ust. 2 i 3, uwa˝a si´ koszt wynikajàcy z otrzymanej faktury (rachunku) albo innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), a za dzieƒ zap∏aty, o którym mowa w ust. 2 i 3 —
dzieƒ uregulowania zobowiàzaƒ
w jakiejkolwiek formie, w tym w wyniku potràcenia wierzytelnoÊci.

3) otrzymanych lub nabytych Êrodków lub wartoÊci pieni´˝nych
w walucie obcej w dniu ich wp∏ywu jest wy˝sza od wartoÊci tych
Êrodków lub wartoÊci pieni´˝nych
w dniu zap∏aty lub innej formy wyp∏ywu tych Êrodków lub wartoÊci
pieni´˝nych, wed∏ug faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych
dni, z zastrze˝eniem pkt 4 i 5,

8. Podatnicy wyznaczajà kolejnoÊç wyceny Êrodków lub wartoÊci pieni´˝nych w walucie obcej, o której mowa
w ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 3, wed∏ug
przyj´tej metody stosowanej w rachunkowoÊci, której nie mogà zmieniaç w trakcie roku podatkowego.

4) kredytu (po˝yczki) w walucie obcej w dniu jego udzielenia jest
wy˝sza od wartoÊci tego kredytu
(po˝yczki) w dniu jego zwrotu,
przeliczonej wed∏ug faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych
dni,
5) kredytu (po˝yczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest
ni˝sza od wartoÊci tego kredytu
(po˝yczki) w dniu jego sp∏aty,
przeliczonej wed∏ug faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych
dni.
4. Je˝eli przy obliczaniu wartoÊci ró˝nic kursowych, o których mowa
w ust. 2 i 3, nie jest mo˝liwe
uwzgl´dnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty w danym
dniu, przyjmuje si´ kurs Êredni og∏aszany przez Narodowy Bank Polski
z ostatniego dnia roboczego poprzedzajàcego ten dzieƒ.
5. Je˝eli faktycznie zastosowany kurs
waluty, o którym mowa w ust. 2 i 3,

9. Przepisy ust. 2 pkt 4 i 5 oraz ust. 3
pkt 4 i 5 stosuje si´ odpowiednio do
kapita∏owych rat kredytów (po˝yczek).”;
11) w art. 16:
a) w ust. 1:
— pkt 28 otrzymuje brzmienie:
„28) kosztów reprezentacji, w szczególnoÊci
poniesionych na us∏ugi gastronomiczne, zakup ˝ywnoÊci oraz napojów,
w tym alkoholowych,”,
— pkt 58 otrzymuje brzmienie:
„58) wydatków i kosztów bezpoÊrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 17 ust. 1
pkt 14a, 23, 24, 42, 47 i 48 lub ze Êrodków, o których mowa w art. 33 ust. 4
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolon-
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tariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z póên.
zm.3)),”,
— w pkt 64 przecinek zast´puje si´ kropkà
i uchyla si´ pkt 65,
b) uchyla si´ ust. 3a;
12) w art. 16b w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) prawa okreÊlone w ustawie z dnia 30 czerwca
2000 r. — Prawo w∏asnoÊci przemys∏owej
(Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z póên.
zm.4)),”;
13) w art. 16e w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) wp∏aciç, w terminie do 20 dnia tego miesiàca,
do urz´du skarbowego kwot´ odsetek naliczonych od dnia zaliczenia do kosztów uzyskania
przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie we w∏asnym zakresie sk∏adników majàtku do dnia, w którym okres ich u˝ywania przekroczy∏ rok, i naliczonà kwot´ odsetek wykazaç
w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1;
odsetki obliczone od ró˝nicy, o której mowa
w pkt 2, wynoszà 0,1 % za ka˝dy dzieƒ.”;
14) w art. 16g:
a) w ust. 1 w pkt 4 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu:
„5) w razie otrzymania w zwiàzku z likwidacjà
osoby prawnej, z zastrze˝eniem ust. 10b —
ustalonà przez podatnika wartoÊç poszczególnych Êrodków trwa∏ych oraz wartoÊci
niematerialnych i prawnych, nie wy˝szà
jednak od ich wartoÊci rynkowej.”,
b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. WartoÊç poczàtkowà sk∏adników majàtku
nabytych w sposób okreÊlony w ust. 1
pkt 3—5, wymagajàcych monta˝u, powi´ksza si´ o wydatki poniesione na ich monta˝.”,
c) ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„10. W razie nabycia w drodze kupna lub przyj´cia do odp∏atnego korzystania przedsi´biorstwa lub jego zorganizowanej cz´Êci,
∏àcznà wartoÊç poczàtkowà nabytych Êrodków trwa∏ych oraz wartoÊci niematerialnych i prawnych stanowi:
1) suma ich wartoÊci rynkowej — w przypadku wystàpienia dodatniej wartoÊci
firmy, ustalonej zgodnie z ust. 2,
2) ró˝nica mi´dzy cenà nabycia przedsi´biorstwa lub jego zorganizowanej cz´———————
3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210,
poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420,
Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 94,
poz. 651.
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 33, poz. 286, z 2005 r.
Nr 10, poz. 68, Nr 163, poz. 1362 i Nr 167, poz. 1398 oraz
z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 208, poz. 1539.
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Êci, ustalonà zgodnie z ust. 3 i 5, a wartoÊcià sk∏adników majàtkowych nieb´dàcych Êrodkami trwa∏ymi ani wartoÊciami niematerialnymi i prawnymi —
w przypadku niewystàpienia dodatniej
wartoÊci firmy.”,

d) po ust. 10 dodaje si´ ust. 10a i 10b w brzmieniu:
„10a. Przepis ust. 9 stosuje si´ odpowiednio
w razie nabycia przedsi´biorstwa lub jego zorganizowanej cz´Êci w drodze wk∏adu niepieni´˝nego. Je˝eli sk∏adniki majàtku wchodzàce w sk∏ad wk∏adu niepieni´˝nego nie by∏y wprowadzone do ewidencji Êrodków trwa∏ych oraz wartoÊci niematerialnych i prawnych prowadzonej
przez podmiot wnoszàcy wk∏ad niepieni´˝ny, stosuje si´ odpowiednio ust. 10.
10b. W przypadku otrzymania w zwiàzku z likwidacjà osoby prawnej Êrodków trwa∏ych oraz wartoÊci niematerialnych
i prawnych, które uprzednio zosta∏y
wniesione do tej osoby prawnej jako
wk∏ad niepieni´˝ny w postaci przedsi´biorstwa lub jego zorganizowanej cz´Êci,
przepis ust. 9 stosuje si´ odpowiednio.”,
e) ust. 12 otrzymuje brzmienie:
„12. Przy ustalaniu wartoÊci poczàtkowej poszczególnych Êrodków trwa∏ych oraz wartoÊci niematerialnych i prawnych zgodnie
z ust. 1 pkt 3—5 oraz ust. 2, 10 i 11 stosuje
si´ odpowiednio art. 14.”;
15) w art. 16h po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a i 3b brzmieniu:
„3a. Przepis ust. 3 stosuje si´ odpowiednio w razie nabycia przedsi´biorstwa lub jego zorganizowanej cz´Êci w drodze wk∏adu niepieni´˝nego, je˝eli sk∏adniki majàtku wchodzàce
w sk∏ad wk∏adu niepieni´˝nego by∏y wprowadzone do ewidencji Êrodków trwa∏ych
oraz wartoÊci niematerialnych i prawnych
podmiotu wnoszàcego taki wk∏ad.
3b. W przypadku otrzymania w zwiàzku z likwidacjà osoby prawnej Êrodków trwa∏ych oraz
wartoÊci niematerialnych i prawnych, które
uprzednio zosta∏y wniesione do tej osoby
prawnej jako wk∏ad niepieni´˝ny w postaci
przedsi´biorstwa lub jego zorganizowanej
cz´Êci, przepis ust. 3 stosuje si´ odpowiednio.”;
16) w art. 16j w ust. 1:
a) pkt 2 i 3 otrzymujà brzmienie:
„2) dla Êrodków transportu, w tym samochodów osobowych — 30 miesi´cy,
3) dla budynków (lokali) i budowli, innych ni˝
wymienione w pkt 4 — 10 lat, z wyjàtkiem:
a) trwale zwiàzanych z gruntem budynków
handlowo-us∏ugowych wymienionych
w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych bu-
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dynków niemieszkalnych wymienionych
w rodzaju 109 Klasyfikacji trwale zwiàzanych z gruntem,
b) kiosków towarowych o kubaturze poni˝ej 500 m3, domków kempingowych
i budynków zast´pczych
— dla których okres amortyzacji nie mo˝e
byç krótszy ni˝ 3 lata,”,
b) dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:
„4) dla budynków (lokali) niemieszkalnych, dla
których stawka amortyzacyjna z Wykazu
stawek amortyzacyjnych wynosi 2,5 % —
40 lat pomniejszone o pe∏nà liczb´ lat, które
up∏yn´∏y od dnia ich oddania po raz pierwszy do u˝ywania do dnia wprowadzenia do
ewidencji Êrodków trwa∏ych oraz wartoÊci
niematerialnych i prawnych prowadzonej
przez podatnika, z tym ˝e okres amortyzacji
nie mo˝e byç krótszy ni˝ 10 lat.”;
17) w art. 16k:
a) w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Odpisów amortyzacyjnych mo˝na dokonywaç
od wartoÊci poczàtkowej maszyn i urzàdzeƒ zaliczonych do grupy 3—6 i 8 Klasyfikacji oraz
Êrodków transportu, z wy∏àczeniem samochodów osobowych, w pierwszym podatkowym roku ich u˝ywania przy zastosowaniu stawek podanych w Wykazie stawek amortyzacyjnych
podwy˝szonych, z zastrze˝eniem ust. 2,
o wspó∏czynnik nie wy˝szy ni˝ 2,0, a w nast´pnych latach podatkowych od ich wartoÊci poczàtkowej pomniejszonej o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne, ustalonej na poczàtek kolejnych lat ich u˝ywania.”,
b) uchyla si´ ust. 4—6,
c) dodaje si´ ust. 7—12 w brzmieniu:
„7. Podatnicy w roku podatkowym, w którym
rozpocz´li dzia∏alnoÊç, z zastrze˝eniem
ust. 11, oraz mali podatnicy, mogà dokonywaç jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartoÊci poczàtkowej Êrodków
trwa∏ych zaliczonych do grupy 3—8 Klasyfikacji, z wy∏àczeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym Êrodki te zosta∏y wprowadzone do ewidencji
Êrodków trwa∏ych oraz wartoÊci niematerialnych i prawnych, do wysokoÊci nieprzekraczajàcej w roku podatkowym równowartoÊci kwoty 50 000 euro ∏àcznej wartoÊci
tych odpisów amortyzacyjnych.
8. Podatnicy mogà dokonywaç odpisów
amortyzacyjnych, o których mowa w ust. 7,
nie wczeÊniej ni˝ w miesiàcu, w którym
Êrodki trwa∏e zosta∏y wprowadzone do ewidencji Êrodków trwa∏ych oraz wartoÊci niematerialnych i prawnych, lub stosowaç zasady okreÊlone w art. 16h ust. 4. Od nast´pnego roku podatkowego podatnicy dokonujà odpisów amortyzacyjnych zgodnie
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z ust. 1 lub art. 16i; suma odpisów amortyzacyjnych, w tym dokonanych w pierwszym
roku podatkowym oraz niezaliczonych do
kosztów uzyskania przychodów zgodnie
z art. 16 ust. 1, nie mo˝e przekroczyç wartoÊci poczàtkowej tych Êrodków trwa∏ych.
9. Przy okreÊlaniu limitu, o którym mowa
w ust. 7, nie uwzgl´dnia si´ odpisów amortyzacyjnych od nieprzekraczajàcej 3 500 z∏
wartoÊci poczàtkowej Êrodków trwa∏ych
oraz wartoÊci niematerialnych i prawnych,
o których mowa w art. 16f ust. 3.
10. Pomoc, o której mowa w ust. 7, stanowi pomoc de minimis udzielanà w zakresie i na
zasadach okreÊlonych w bezpoÊrednio obowiàzujàcych aktach prawa wspólnotowego
dotyczàcych pomocy w ramach zasady
de minimis.
11. Przepisy ust. 7 nie majà zastosowania do
podatników rozpoczynajàcych dzia∏alnoÊç,
którzy zostali utworzeni:
1) w wyniku przekszta∏cenia, po∏àczenia
lub podzia∏u podatników albo
2) w wyniku przekszta∏cenia spó∏ki lub
spó∏ek niemajàcych osobowoÊci prawnej, albo
3) przez osoby fizyczne, które wnios∏y na
poczet kapita∏u nowo utworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsi´biorstwo albo sk∏adniki majàtku tego przedsi´biorstwa o wartoÊci
przekraczajàcej ∏àcznie równowartoÊç
w z∏otych kwoty co najmniej 10 000 euro; wartoÊç tych sk∏adników oblicza si´
stosujàc odpowiednio art. 14.
12. Przeliczenia na z∏ote kwot, o których mowa
w ust. 7 i ust. 11 pkt 3, dokonuje si´ wed∏ug
Êredniego kursu euro og∏aszanego przez
Narodowy Bank Polski na pierwszy dzieƒ
roboczy paêdziernika roku poprzedzajàcego
rok podatkowy, w którym wystàpi∏y zdarzenia, o których mowa w tych przepisach,
w zaokràgleniu do 1 000 z∏.”;

18) w art. 17:
a) w ust. 1:
— pkt 4k otrzymuje brzmienie:
„4k) dochody banku prowadzàcego kas´
mieszkaniowà, stanowiàce równowartoÊç dochodu uzyskanego przez t´ kas´
z tytu∏ów okreÊlonych w odr´bnych
przepisach — w cz´Êci przeznaczonej
wy∏àcznie na realizacj´ wymienionych
w tych przepisach celów kasy mieszkaniowej,”,
— uchyla si´ pkt 4r, 4t i 4x—4z,
— pkt 37 otrzymuje brzmienie:
„37) dochody Banku Gospodarstwa Krajowego w zwiàzku z prowadzeniem fun-
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duszy utworzonych, powierzonych lub
przekazanych temu bankowi na podstawie odr´bnych ustaw, stanowiàce
równowartoÊç dochodów uzyskanych
przez te fundusze z tytu∏ów okreÊlonych w przepisach regulujàcych ich
tworzenie i funkcjonowanie — w cz´Êci
przeznaczonej wy∏àcznie na realizacj´
celów wymienionych w tych przepisach,”,
— w pkt 43 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem
i dodaje si´ pkt 44—48 brzmieniu:
„44) dochody spó∏dzielni mieszkaniowych,
wspólnot mieszkaniowych, towarzystw
budownictwa spo∏ecznego oraz samorzàdowych jednostek organizacyjnych
prowadzàcych dzia∏alnoÊç w zakresie
gospodarki mieszkaniowej uzyskane
z gospodarki zasobami mieszkaniowymi — w cz´Êci przeznaczonej na cele
zwiàzane z utrzymaniem tych zasobów,
z wy∏àczeniem dochodów uzyskanych
z innej dzia∏alnoÊci gospodarczej ni˝ gospodarka zasobami mieszkaniowymi,
45) dochody z tytu∏u prowadzenia szko∏y
w rozumieniu przepisów o systemie
oÊwiaty — w cz´Êci przeznaczonej na
cele szko∏y, z zastrze˝eniem ust. 8,
46) dochody spó∏ek wodnych i ich zwiàzków, przeznaczone na cele statutowe,
47) dotacje otrzymane z bud˝etu paƒstwa
lub bud˝etu jednostki samorzàdu terytorialnego, z wyjàtkiem dop∏at do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie okreÊlonym w odr´bnych ustawach,
48) kwoty otrzymane od agencji rzàdowych, je˝eli agencje otrzyma∏y Êrodki
na ten cel z bud˝etu paƒstwa, z wyjàtkiem dop∏at do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie okreÊlonym
w odr´bnych ustawach.”,
b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. W razie wystàpienia okolicznoÊci, o których
mowa w ust. 5, podatnik jest obowiàzany
do zwi´kszenia podstawy opodatkowania
o kwot´ dochodu, w odniesieniu do którego
utraci∏ prawo do zwolnienia, a w razie poniesienia straty do jej zmniejszenia o t´
kwot´ — w rozliczeniu zaliczki za wybrany
okres wp∏aty zaliczek, o którym mowa
w art. 25, w którym utraci∏ to prawo, a gdy
utrata prawa nastàpi w ostatnim okresie
wp∏aty zaliczek danego roku podatkowego
— w zeznaniu rocznym.”,
c) dodaje si´ ust. 8 w brzmieniu:
„8. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 45,
ma zastosowanie, je˝eli dochody przeznaczone na cele szko∏y zostanà wydatkowane
na:
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1) zakup stanowiàcych Êrodki trwa∏e pomocy dydaktycznych lub innych urzàdzeƒ niezb´dnych do prowadzenia szko∏y,
2) organizowanie wypoczynku wakacyjnego uczniów, w cz´Êci stanowiàcej wynagrodzenie personelu wychowawczego
i obs∏ugi, je˝eli nie zosta∏o ono pokryte
przez rodziców lub prawnych opiekunów uczniów.”;

19) w art. 18:
a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) darowizn przekazanych na cele okreÊlone
w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o którym mowa
w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równowa˝nym organizacjom, okreÊlonym w przepisach regulujàcych dzia∏alnoÊç po˝ytku publicznego, obowiàzujàcych w innym ni˝
Rzeczpospolita Polska paƒstwie cz∏onkowskim Unii Europejskiej lub innym paƒstwie
nale˝àcym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzàcym dzia∏alnoÊç po˝ytku publicznego w sferze zadaƒ publicznych, realizujàcym te cele — ∏àcznie do wysokoÊci nieprzekraczajàcej 10 % dochodu,
o którym mowa w art. 7 ust. 3 albo
w art. 7a ust. 1,”,
b) ust. 1g otrzymuje brzmienie:
„1g. Podatnicy korzystajàcy z odliczenia darowizn, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 7 oraz
wynikajàcego z odr´bnych ustaw, sà obowiàzani wykazaç w zeznaniu, o którym
mowa w art. 27 ust. 1, kwot´ przekazanej
darowizny, kwot´ dokonanego odliczenia
oraz dane pozwalajàce na identyfikacj´
obdarowanego, w szczególnoÊci jego nazw´, adres i numer identyfikacji podatkowej lub numer uzyskany w innym ni˝
Rzeczpospolita Polska paƒstwie cz∏onkowskim Unii Europejskiej lub innym paƒstwie
nale˝àcym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym obdarowany ma
siedzib´, s∏u˝àcy dla celów podatkowych
identyfikacji.”,
c) po ust. 1i dodaje si´ ust. 1j w brzmieniu:
„1j. Prawo do odliczenia darowizny na rzecz organizacji, okreÊlonej w przepisach regulujàcych dzia∏alnoÊç po˝ytku publicznego,
obowiàzujàcych w innym ni˝ Rzeczpospolita Polska paƒstwie cz∏onkowskim Unii Europejskiej lub innym paƒstwie nale˝àcym
do Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
prowadzàcej dzia∏alnoÊç po˝ytku publicznego w sferze zadaƒ publicznych, przys∏uguje podatnikowi pod warunkiem:
1) udokumentowania przez podatnika
oÊwiadczeniem tej organizacji, i˝ na
dzieƒ przekazania darowizny by∏a ona
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równowa˝nà organizacjà do organizacji, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie, realizujàcà cele okreÊlone
w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie i prowadzàcà dzia∏alnoÊç po˝ytku publicznego w sferze
zadaƒ publicznych, oraz
2) istnienia podstawy prawnej wynikajàcej
z umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, której stronà jest
Rzeczpospolita Polska lub z odr´bnych
ustaw, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego paƒstwa, na którego
terytorium organizacja posiada siedzib´.”;
20) w art. 20:
a) w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„1. Je˝eli podatnicy, o których mowa w art. 3
ust. 1, osiàgajà równie˝ dochody (przychody) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dochody te podlegajà w obcym paƒstwie opodatkowaniu, a nie zachodzà okolicznoÊci wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 3,
w rozliczeniu za rok podatkowy dochody
(przychody) te ∏àczy si´ z dochodami (przychodami) osiàganymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”,
b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) dochody (przychody), o których mowa
w pkt 1, uzyskiwane sà z tytu∏u udzia∏u
w zyskach spó∏ki podlegajàcej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od ca∏oÊci
swoich dochodów, bez wzgl´du na miejsce
ich osiàgania, na terytorium paƒstwa, z którym Rzeczpospolita Polska posiada obowiàzujàcà umow´ o unikaniu podwójnego opodatkowania, nieb´dàcego paƒstwem cz∏onkowskim Unii Europejskiej lub innym paƒstwem nale˝àcym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacjà
Szwajcarskà, oraz”,
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Zwalnia si´ od podatku dochodowego dochody (przychody) uzyskiwane przez podatników, o których mowa w ust. 1, z tytu∏u dywidend oraz innych przychodów z tytu∏u
udzia∏u w zyskach osób prawnych majàcych siedzib´ lub zarzàd poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, je˝eli spe∏nione
sà ∏àcznie nast´pujàce warunki:
1) wyp∏acajàcym dywidend´ oraz inne
przychody z tytu∏u udzia∏u w zyskach
osób prawnych jest spó∏ka podlegajàca
w innym ni˝ Rzeczpospolita Polska paƒstwie cz∏onkowskim Unii Europejskiej
lub w innym paƒstwie nale˝àcym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Poz. 1589
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od ca∏oÊci swoich dochodów, bez
wzgl´du na miejsce ich osiàgania,
2) uzyskujàcym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytu∏u
udzia∏u w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spó∏ka b´dàca
podatnikiem podatku dochodowego,
majàca siedzib´ lub zarzàd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
3) spó∏ka, o której mowa w pkt 2, posiada
bezpoÊrednio nie mniej ni˝ 10 % udzia∏ów (akcji) w kapitale spó∏ki, o której mowa w pkt 1.”,

d) uchyla si´ ust. 4 i 5,
e) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. ¸àczna kwota odliczenia, o którym mowa
w ust. 1 i 2, nie mo˝e przekroczyç tej cz´Êci
podatku, która zosta∏a obliczona przed dokonaniem odliczenia i która proporcjonalnie
przypada na dochód uzyskany z tego êród∏a
dochodu.”,
f) uchyla si´ ust. 7,
g) ust. 8—10 otrzymujà brzmienie:
„8. OkreÊlajàc wielkoÊç odliczenia, o którym
mowa w ust. 1 i 2, oraz zwolnienia, o którym mowa w ust. 3, kwot´ podatku zap∏aconego w obcym paƒstwie oraz osiàgni´tego
dochodu (przychodu) przelicza si´ na z∏ote
wed∏ug kursu Êredniego og∏aszanego przez
Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzajàcego dzieƒ zap∏aty tego podatku lub dzieƒ osiàgni´cia dochodu
(przychodu).
9. Odliczenie, o którym mowa w ust. 2, oraz
zwolnienie, o którym mowa w ust. 3, ma zastosowanie w przypadku, gdy spó∏ka, o której mowa w ust. 2 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 2, posiada udzia∏y (akcje) spó∏ki, o której mowa
w ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3 pkt 1, w wysokoÊci
okreÊlonej w ust. 2 pkt 3 oraz odpowiednio
w ust. 3 pkt 3, nieprzerwanie przez okres
dwóch lat.
10. Odliczenie, o którym mowa w ust. 2, oraz
zwolnienie, o którym mowa w ust. 3, ma
równie˝ zastosowanie w przypadku, gdy
okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udzia∏ów (akcji), w wysokoÊci okreÊlonej w ust. 2 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 3, up∏ywa
po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udzia∏ów (akcji), w wysokoÊci
okreÊlonej w ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spó∏ka,
która dokona∏a odliczenia lub skorzysta∏a ze
zwolnienia, jest obowiàzana zgodnie z odr´bnymi przepisami do z∏o˝enia korekty zeznania, o którym mowa w art. 27 ust. 1, za
lata podatkowe, w których dokona∏a odliczenia lub korzysta∏a ze zwolnienia.”,
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h) ust. 11 i 12 otrzymujà brzmienie:
„11. Przepisów ust. 2—10 nie stosuje si´, je˝eli
wyp∏ata dywidendy lub innych nale˝noÊci
z tytu∏u udzia∏u w zyskach osób prawnych
zosta∏a dokonana w wyniku likwidacji
spó∏ki dokonujàcej wyp∏aty.
12. Przepisy ust. 3, 9—11 stosuje si´ odpowiednio do:
1) spó∏dzielni zawiàzanych na podstawie
rozporzàdzenia nr 1435/2003/WE z dnia
22 lipca 2003 r. w sprawie statutu Spó∏dzielni Europejskiej (SCE) (Dz. Urz.
WE L 207 z 18.08.2003),
2) dochodów (przychodów), o których
mowa w ust. 3, wyp∏acanych przez
spó∏ki podlegajàce w Konfederacji
Szwajcarskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od ca∏oÊci swoich
dochodów, bez wzgl´du na miejsce ich
osiàgania, spó∏kom, o których mowa
w ust. 3 pkt 2, przy czym okreÊlony
w ust. 3 pkt 3 bezpoÊredni udzia∏ procentowy w kapitale spó∏ki, o której mowa w ust. 3 pkt 1, ustala si´ w wysokoÊci nie mniejszej ni˝ 25 %,
3) spó∏ek podlegajàcych w innym ni˝
Rzeczpospolita Polska paƒstwie cz∏onkowskim Unii Europejskiej lub w innym
paƒstwie nale˝àcym do Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od ca∏oÊci
swoich dochodów, bez wzgl´du na
miejsce ich osiàgania, prowadzàcych
dzia∏alnoÊç poprzez po∏o˝ony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zak∏ad, przy czym kwota odliczenia nie mo˝e przekroczyç równie˝ tej
cz´Êci podatku zap∏aconego w obcym
paƒstwie, jaka proporcjonalnie przypada na dochód z tego êród∏a przypisany
do zagranicznego zak∏adu.”,
i) uchyla si´ ust. 13,
j) ust. 14 otrzymuje brzmienie:
„14. Przepisy ust. 3, 9—11 stosuje si´ odpowiednio równie˝ do podmiotów wymienionych w za∏àczniku nr 4 do ustawy, przy
czym w przypadku Konfederacji Szwajcarskiej przepisy te majà zastosowanie, je˝eli
zostanie spe∏niony warunek, o którym mowa w ust. 12 pkt 2.”;
21) w art. 21 w ust. 3:
a) w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) po∏o˝ony na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zagraniczny zak∏ad spó∏ki podlegajàcej w paƒstwie cz∏onkowskim Unii Europejskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od ca∏oÊci swoich dochodów bez
wzgl´du na miejsce ich osiàgania, je˝eli
wyp∏acane przez ten zagraniczny zak∏ad na-
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le˝noÊci, o których mowa w ust. 1 pkt 1,
podlegajà zaliczeniu do kosztów uzyskania
przychodów przy okreÊlaniu dochodów
podlegajàcych opodatkowaniu w Rzeczypospolitej Polskiej,”,

b) w pkt 4 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) zagraniczny zak∏ad spó∏ki, o której mowa
w pkt 2, je˝eli dochód osiàgni´ty w nast´pstwie uzyskania tych nale˝noÊci podlega
opodatkowaniu w tym paƒstwie cz∏onkowskim Unii Europejskiej, w którym ten zagraniczny zak∏ad jest po∏o˝ony.”;
22) w art. 22:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytu∏u udzia∏u w zyskach osób prawnych majàcych siedzib´ lub zarzàd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala si´
w wysokoÊci 19 % uzyskanego przychodu.”,
b) uchyla si´ ust. 2 i 3,
c) w ust. 4:
— pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1) wyp∏acajàcym dywidend´ oraz inne
przychody z tytu∏u udzia∏u w zyskach
osób prawnych jest spó∏ka b´dàca podatnikiem podatku dochodowego, majàca siedzib´ lub zarzàd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) uzyskujàcym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytu∏u
udzia∏u w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spó∏ka podlegajàca w Rzeczypospolitej Polskiej lub
w innym ni˝ Rzeczpospolita Polska paƒstwie cz∏onkowskim Unii Europejskiej
lub w innym paƒstwie nale˝àcym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od ca∏oÊci swoich dochodów, bez
wzgl´du na miejsce ich osiàgania,”,
— w pkt 4 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) zagraniczny zak∏ad spó∏ki, o której mowa w pkt 2.”,
d) ust. 4a —4c otrzymujà brzmienie:
„4a. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, ma
zastosowanie w przypadku, kiedy spó∏ka
uzyskujàca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytu∏u udzia∏u
w zyskach osób prawnych majàcych siedzib´ lub zarzàd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udzia∏y (akcje)
w spó∏ce wyp∏acajàcej te nale˝noÊci w wysokoÊci, o której mowa w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.
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4b. Zwolnienie to ma równie˝ zastosowanie
w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udzia∏ów (akcji),
w wysokoÊci okreÊlonej w ust. 4 pkt 3,
przez spó∏k´ uzyskujàcà dochody (przychody) z tytu∏u udzia∏u w zysku osoby
prawnej majàcej siedzib´ lub zarzàd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, up∏ywa po dniu uzyskania tych dochodów
(przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udzia∏ów (akcji),
w wysokoÊci okreÊlonej w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spó∏ka,
o której mowa w ust. 4 pkt 2, jest obowiàzana do zap∏aty podatku, wraz z odsetkami
za zw∏ok´, od dochodów (przychodów)
okreÊlonych w ust. 1 w wysokoÊci 19 %
dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu, w którym utraci∏a prawo do zwolnienia. Odsetki
nalicza si´ od nast´pnego dnia po dniu,
w którym po raz pierwszy skorzysta∏a ze
zwolnienia.
4c. Przepisy ust. 4—4b stosuje si´ odpowiednio do:
1) spó∏dzielni zawiàzanych na podstawie
rozporzàdzenia nr 1435/2003/WE z dnia
22 lipca 2003 r. w sprawie statutu Spó∏dzielni Europejskiej (SCE) (Dz. Urz.
WE L 207 z 18.08.2003),
2) dochodów (przychodów), o których
mowa w ust. 1, wyp∏acanych przez
spó∏ki, o których mowa w ust. 4 pkt 1,
spó∏kom podlegajàcym w Konfederacji
Szwajcarskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od ca∏oÊci swoich
dochodów, bez wzgl´du na miejsce ich
osiàgania, przy czym okreÊlony w ust. 4
pkt 3 bezpoÊredni udzia∏ procentowy w kapitale spó∏ki, o której mowa
w ust. 4 pkt 1, ustala si´ w wysokoÊci
nie mniejszej ni˝ 25 %.”,
e) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Przepisy ust. 4—4c stosuje si´ odpowiednio
równie˝ do podmiotów wymienionych
w za∏àczniku nr 4 do ustawy, przy czym
w przypadku Konfederacji Szwajcarskiej
przepisy ust. 4—4c majà zastosowanie, je˝eli zostanie spe∏niony warunek, o którym
mowa w ust. 4c pkt 2.”;
23) uchyla si´ art. 23;
24) w art. 25:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Podatnicy, z zastrze˝eniem ust. 1b, 2a,
3—6a oraz art. 21 i 22, sà obowiàzani wp∏acaç na rachunek urz´du skarbowego zaliczki miesi´czne w wysokoÊci ró˝nicy pomi´dzy podatkiem nale˝nym od dochodu osiàgni´tego od poczàtku roku podatkowego
a sumà zaliczek nale˝nych za poprzednie
miesiàce.”,
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b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a—1e w brzmieniu:
„1a. Zaliczki miesi´czne, o których mowa
w ust. 1, za okres od pierwszego do przedostatniego miesiàca roku podatkowego
podatnik uiszcza w terminie do dnia 20
ka˝dego miesiàca za miesiàc poprzedni,
z zastrze˝eniem ust. 2a. Zaliczka za ostatni
miesiàc jest uiszczana w wysokoÊci zaliczki za miesiàc poprzedni do 20 dnia ostatniego miesiàca roku podatkowego; ostateczne rozliczenie podatku za rok podatkowy nast´puje w terminie ustalonym do
z∏o˝enia zeznania o wysokoÊci dochodu
osiàgni´tego (poniesionej straty) za ten
rok.
1b. Podatnicy rozpoczynajàcy dzia∏alnoÊç,
w pierwszym roku podatkowym, z zastrze˝eniem ust. 1c, oraz mali podatnicy,
mogà wp∏acaç zaliczki kwartalne w wysokoÊci ró˝nicy pomi´dzy podatkiem nale˝nym od dochodu osiàgni´tego od poczàtku roku podatkowego a sumà zaliczek nale˝nych za poprzednie kwarta∏y. Przez
kwarta∏ rozumie si´ kwarta∏ roku kalendarzowego.
1c. Zaliczki kwartalne za okres od pierwszego
do przedostatniego kwarta∏u roku podatkowego podatnicy, o których mowa
w ust. 1b, uiszczajà w terminie do dnia 20
ka˝dego miesiàca nast´pujàcego po kwartale, za który wp∏acana jest zaliczka, z zastrze˝eniem ust. 2a. Zaliczka za ostatni
kwarta∏ jest uiszczana w wysokoÊci zaliczki
za kwarta∏ poprzedni do 20 dnia ostatniego
miesiàca roku podatkowego; ostateczne
rozliczenie podatku za rok podatkowy nast´puje w terminie ustalonym do z∏o˝enia
zeznania o wysokoÊci dochodu osiàgni´tego (poniesionej straty) za ten rok.
1d. Do podatników rozpoczynajàcych dzia∏alnoÊç, którzy zamierzajà wp∏acaç zaliczki
kwartalne, o których mowa w ust. 1b, przepisy art. 16k ust. 11 stosuje si´ odpowiednio.
1e. Podatnicy, którzy wybrali kwartalne wp∏aty
zaliczek, o których mowa w ust. 1b, majà
obowiàzek w terminie do dnia 20 drugiego
miesiàca roku podatkowego zawiadomiç
w formie pisemnej w∏aÊciwego naczelnika
urz´du skarbowego o wyborze tej metody.”,
c) ust. 2 i 2a otrzymujà brzmienie:
„2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1e,
dotyczy lat nast´pnych, chyba ˝e podatnik
w terminie wp∏aty pierwszej zaliczki za dany
rok podatkowy zawiadomi w formie pisemnej w∏aÊciwego naczelnika urz´du skarbowego o rezygnacji z kwartalnych wp∏at zaliczek.
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2a. Podatnicy uzyskujàcy w roku podatkowym
przychody z dzia∏alnoÊci rolniczej, okreÊlone w art. 2 ust. 2, oraz z innych êróde∏, u których w roku poprzedzajàcym rok podatkowy udzia∏ przychodów z dzia∏alnoÊci rolniczej w ogólnej kwocie przychodów, ustalony zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4e, wynosi∏ co
najmniej 50 %, mogà wp∏acaç zaliczki,
o których mowa w ust. 1—1c, poczàwszy od
dnia 20 paêdziernika ka˝dego roku.”,
d) w ust. 4 uchyla si´ zdanie drugie,
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ust. 1, sà obowiàzane, jako p∏atnicy, pobieraç, z zastrze˝eniem ust. 2, w dniu dokonania wyp∏aty, zrycza∏towany podatek dochodowy od tych wyp∏at. Jednak˝e zastosowanie stawki podatku wynikajàcej z w∏aÊciwej
umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie
z takà umowà jest mo˝liwe pod warunkiem
udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od
podatnika certyfikatem rezydencji.”,

b) ust. 1b i 1c otrzymujà brzmienie:
e) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Podatnicy mogà wp∏acaç zaliczki miesi´czne w danym roku podatkowym w uproszczonej formie w wysokoÊci 1/12 podatku
nale˝nego wykazanego w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1, z∏o˝onym w roku poprzedzajàcym dany rok podatkowy.
Je˝eli w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali podatku nale˝nego, mogà wp∏acaç zaliczki miesi´czne w wysokoÊci 1/12 podatku
nale˝nego wynikajàcego z zeznania z∏o˝onego w roku poprzedzajàcym dany rok podatkowy o dwa lata. Je˝eli równie˝ w tym
roku podatnicy nie wykazali podatku nale˝nego, nie sà mo˝liwe wp∏aty zaliczek
w uproszczonej formie.”,
f) w ust. 7 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) wp∏acaç zaliczki w terminach okreÊlonych
w ust. 1a i 2a, uwzgl´dniajàc zasady wyra˝one w tych przepisach,”,
g) w ust. 16 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) w roku podatkowym, w którym korzystajà
z tego zwolnienia — sà obowiàzani do
wp∏aty nale˝nych zaliczek w terminie do
20 dnia miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu, w którym utracili prawo do zwolnienia;
w tym przypadku nie nalicza si´ odsetek za
zw∏ok´ od zaleg∏oÊci z tytu∏u zaliczek za poszczególne miesiàce roku, w którym podatnicy korzystali ze zwolnienia,”;
25) w art. 25a ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W przypadku dochodu, o którym mowa
w art. 10 ust. 2 pkt 2, spó∏ka przejmujàca obowiàzana jest, bez wezwania, w terminie do
7 dnia miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu,
w którym powsta∏ dochód, wp∏aciç na rachunek urz´du skarbowego podatek, o którym
mowa w art. 22 ust. 1.”;
26) w art. 26:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Osoby prawne i jednostki organizacyjne
niemajàce osobowoÊci prawnej oraz b´dàce przedsi´biorcami osoby fizyczne, które
dokonujà wyp∏at nale˝noÊci z tytu∏ów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22

„1b. Je˝eli przychody, o których mowa w art. 21
ust. 1 pkt 3, sà uzyskiwane od zleceniodawców
zagranicznych,
zagraniczne
przedsi´biorstwa morskiej ˝eglugi handlowej sà obowiàzane przed wyjÊciem statku
z portu polskiego wp∏aciç na rachunek
urz´du skarbowego, którym kieruje w∏aÊciwy wed∏ug siedziby Morskiej Agencji
naczelnik urz´du skarbowego nale˝ny podatek obliczony od przychodu z tytu∏u wywozu ∏adunku i pasa˝erów przyj´tych do
przewozu w porcie polskim. Dowód wp∏aty podatku zagraniczne przedsi´biorstwo
morskiej ˝eglugi handlowej jest obowiàzane przekazaç w∏aÊciwej miejscowo Morskiej Agencji. Je˝eli jednak przed wyjÊciem statku z portu polskiego nie jest
mo˝liwe ustalenie wysokoÊci przychodu
za wywóz ∏adunków i pasa˝erów, zagraniczne przedsi´biorstwo morskiej ˝eglugi
handlowej jest obowiàzane wp∏aciç zaliczk´ na podatek od przewidywanego przychodu, a nast´pnie w ciàgu 60 dni od dnia
wyjÊcia z portu wp∏aciç ró˝nic´ mi´dzy
kwotà nale˝nego podatku a kwotà wp∏aconej zaliczki.
1c. Osoby prawne i jednostki organizacyjne
niemajàce osobowoÊci prawnej, które dokonujà wyp∏at nale˝noÊci z tytu∏ów wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22
ust. 1, w zwiàzku ze zwolnieniem od podatku dochodowego na podstawie art. 21
ust. 3 oraz art. 22 ust. 4, stosujà zwolnienia
wynikajàce z tych przepisów wy∏àcznie
pod warunkiem udokumentowania przez
spó∏k´, o której mowa w art. 21 ust. 3 pkt 2,
bàdê spó∏k´, o której mowa w art. 22 ust. 4
pkt 2:
1) jej miejsca siedziby dla celów podatkowych, uzyskanym od niej certyfikatem
rezydencji, lub
2) istnienia zagranicznego zak∏adu — zaÊwiadczeniem wydanym przez w∏aÊciwy organ administracji podatkowej
paƒstwa, w którym znajduje si´ jej siedziba lub zarzàd, albo przez w∏aÊciwy
organ podatkowy paƒstwa, w którym
ten zagraniczny zak∏ad jest po∏o˝ony.”,
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c) po ust. 1c dodaje si´ ust. 1d i 1e w brzmieniu:
„1d. Osoby prawne i jednostki organizacyjne
niemajàce osobowoÊci prawnej oraz b´dàce przedsi´biorcami osoby fizyczne,
które dokonujà wyp∏at nale˝noÊci z tytu∏ów wymienionych w art. 21 ust. 1 na rzecz
podatników, o których mowa w art. 3
ust. 2, prowadzàcych dzia∏alnoÊç poprzez
po∏o˝ony na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zagraniczny zak∏ad, nie pobierajà
zrycza∏towanego podatku od dokonywanych wyp∏at pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2, prowadzàcego
dzia∏alnoÊç poprzez po∏o˝ony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zak∏ad, uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji, oraz uzyskania pisemnego
oÊwiadczenia, ˝e nale˝noÊci te zwiàzane
sà z dzia∏alnoÊcià tego zak∏adu; przepis
ust. 3d stosuje si´ odpowiednio.
1e. OÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 1d,
powinno zawieraç dane identyfikujàce podatnika prowadzàcego dzia∏alnoÊç poprzez
po∏o˝ony na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zagraniczny zak∏ad, a w szczególnoÊci pe∏nà nazw´, adres i numer identyfikacji podatkowej podatnika oraz adres zagranicznego zak∏adu podatnika.”,
d) ust. 3 i 3a otrzymujà brzmienie:
„3. P∏atnicy, o których mowa w ust. 1, przekazujà kwoty podatku w terminie do 7 dnia miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu, w którym
zgodnie z ust. 1 i 2 pobrano podatek, na rachunek urz´du skarbowego, którym kieruje
naczelnik urz´du skarbowego w∏aÊciwy wed∏ug siedziby podatnika, a w przypadku podatników wymienionych w art. 3 ust. 2 —
na rachunek urz´du skarbowego, którym
kieruje naczelnik urz´du skarbowego w∏aÊciwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. P∏atnicy sà obowiàzani przes∏aç podatnikom, o których mowa w:
1) art. 3 ust. 1 — informacj´ o wysokoÊci
pobranego podatku,
2) art. 3 ust. 2, oraz urz´dowi skarbowemu
— informacj´ o dokonanych wyp∏atach
i pobranym podatku
— sporzàdzone wed∏ug ustalonego wzoru.
3a. P∏atnicy sà obowiàzani przes∏aç informacj´,
o której mowa w ust. 3 pkt 1, w terminie
przekazania kwoty pobranego podatku,
a informacj´, o której mowa w ust. 3 pkt 2,
w terminie do koƒca trzeciego miesiàca roku nast´pujàcego po roku podatkowym,
w którym dokonano wyp∏at, o których mowa w ust. 1, równie˝ wówczas, gdy p∏atnik
w roku podatkowym sporzàdza∏ i przekazywa∏ informacje w trybie przewidzianym
w ust. 3b.”,
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e) ust. 3d otrzymuje brzmienie:
„3d. Informacj´, o której mowa w ust. 3 pkt 2,
sporzàdzajà i przekazujà równie˝ podmioty, które dokonujà wyp∏at nale˝noÊci z tytu∏ów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz
art. 22 ust. 1, gdy na podstawie umowy
o unikaniu podwójnego opodatkowania
lub ustawy nie sà obowiàzane do poboru
podatku. Przepisy ust. 3b i 3c stosuje si´
odpowiednio.”,
f) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Podatnicy, o których mowa w ust. 1a, sà
obowiàzani, bez wezwania, wp∏aciç nale˝ny zrycza∏towany podatek na rachunek
urz´du skarbowego okreÊlonego w ust. 3,
je˝eli dochody z dywidend oraz innych
przychodów z tytu∏u udzia∏ów w zyskach
osób prawnych, od których p∏atnik nie pobra∏ podatku w zwiàzku z oÊwiadczeniem,
o którym mowa w ust. 1a, zosta∏y wydatkowane na inne cele ni˝ wymienione w art. 17
ust. 1.”,
g) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. W przypadku dochodu, o którym mowa
w art. 10 ust. 1 pkt 6, spó∏ka przejmujàca
lub nowo zawiàzana jest obowiàzana jako
p∏atnik, w terminie do 7 dnia miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu, w którym powsta∏ dochód, wp∏aciç podatek, o którym
mowa w art. 22 ust. 1, na rachunek urz´du skarbowego, którym kieruje naczelnik
urz´du skarbowego w∏aÊciwy wed∏ug siedziby podatnika, a w przypadku podatników wymienionych w art. 3 ust. 2 — na
rachunek urz´du skarbowego, którym kieruje naczelnik urz´du skarbowego w∏aÊciwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Podatnik jest obowiàzany
przed tym terminem przekazaç p∏atnikowi
kwot´ tego podatku. W terminie wp∏aty
podatku p∏atnik jest obowiàzany przes∏aç
podatnikowi informacj´ o wp∏aconym podatku, sporzàdzonà wed∏ug ustalonego
wzoru.”,
h) dodaje si´ ust. 7 w brzmieniu:
„7. Wyp∏ata, o której mowa w ust. 1, 1c i 1d,
oznacza wykonanie zobowiàzania w jakiejkolwiek formie, w tym poprzez zap∏at´, potràcenie lub kapitalizacj´ odsetek.”;
27) po art. 26 dodaje si´ art. 26a w brzmieniu:
„Art. 26a. W terminie do koƒca pierwszego miesiàca roku nast´pujàcego po roku podatkowym, w którym powsta∏ obowiàzek zap∏aty podatku, p∏atnicy, o których
mowa w art. 26, i podatnicy, o których
mowa w art. 22 ust. 4b, art. 25a oraz
art. 26 ust. 1b i 4, sà obowiàzani prze-
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s∏aç do urz´du skarbowego, którym kieruje naczelnik urz´du skarbowego w∏aÊciwy wed∏ug siedziby podatnika,
a w przypadku podatników wymienionych w art. 3 ust. 2 — do urz´du skarbowego, którym kieruje naczelnik urz´du
skarbowego w∏aÊciwy w sprawach
opodatkowania osób zagranicznych,
roczne deklaracje sporzàdzone wed∏ug
ustalonego wzoru.”;
28) w art. 28 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Podatnicy posiadajàcy zak∏ady (oddzia∏y) po∏o˝one na obszarze jednostki samorzàdu terytorialnego innej ni˝ w∏aÊciwa dla ich siedziby
sà obowiàzani sk∏adaç do urz´du skarbowego
w terminie wp∏at zaliczek miesi´cznych lub
kwartalnych oraz za∏àczaç do zeznania o wysokoÊci dochodu (straty) informacje, sporzàdzone zgodnie z odr´bnymi przepisami, w celu
ustalenia dochodów z tytu∏u udzia∏u jednostek
samorzàdu terytorialnego we wp∏ywach z podatku dochodowego od osób prawnych.”;
29) w art. 28a pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) deklaracji i informacji, o których mowa w art. 26
ust. 3 i 6 oraz w art. 26a,”.
Art. 2. Podatnicy, których rok podatkowy rozpoczà∏
si´ przed dniem 1 stycznia 2007 r. i zakoƒczy si´ po
tym dniu, stosujà do przyj´tego przez siebie roku podatkowego ustaw´, o której mowa w art. 1, w brzmieniu obowiàzujàcym do dnia 31 grudnia 2006 r.
Art. 3. Do samochodów nabytych przed dniem
1 stycznia 2007 r. stosuje si´ przepisy ustawy, o której
mowa w art. 1, w brzmieniu obowiàzujàcym do dnia
31 grudnia 2006 r.
Art. 4. Podatnicy podatku dochodowego od osób
prawnych, którzy przed dniem 1 stycznia 2007 r. rozpocz´li amortyzacj´:
1) Êrodków trwa∏ych na podstawie art. 16j ust. 1
pkt 3 i art. 16k ust. 4—6,
2) Êrodków transportu na podstawie art. 16k ust. 1
— ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu obowiàzujàcym do dnia 31 grudnia 2006 r., stosujà do
amortyzacji tych Êrodków przepisy art. 16j ust. 1 pkt 3
oraz art. 16k ust. 1 i ust. 4—6 ustawy, o której mowa
w art. 1, w brzmieniu obowiàzujàcym do dnia
31 grudnia 2006 r.
Art. 5. Podatnicy, którzy przed dniem 1 stycznia
2007 r. okreÊlali przychody nale˝ne na podstawie
art. 12 ust. 3d ustawy, o której mowa w art. 1,
w brzmieniu obowiàzujàcym do dnia 31 grudnia
2006 r., a którzy przed dniem 1 stycznia 2007 r. wystawili faktury, których termin p∏atnoÊci okreÊlony jest po
dniu 31 grudnia 2006 r., dla ustalenia daty powstania
przychodu nale˝nego okreÊlonego w tym przepisie
stosujà przepis art. 12 ust. 3d ustawy, o której mowa
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w art. 1, w brzmieniu obowiàzujàcym do dnia 31 grudnia 2006 r.
Art. 6. OkreÊlony w art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy,
o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, procentowy udzia∏ w kapitale spó∏ki
przejmowanej lub dzielonej ustala si´ od dnia
1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. w wysokoÊci 15 %.
Art. 7. 1. Podatnicy, którzy przed dniem 1 stycznia
2007 r. nabyli prawo do odliczeƒ okreÊlone w art. 23
ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu obowiàzujàcym do dnia 31 grudnia 2006 r., zachowujà to prawo w zakresie i na zasadach obowiàzujàcych do dnia
31 grudnia 2006 r.
2. Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, którzy przed dniem 1 stycznia 2008 r. uzyskali dochody (przychody) z tytu∏u
udzia∏u w zyskach osób prawnych majàcych siedzib´
lub zarzàd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lecz
nie nabyli prawa do zwolnienia, o którym mowa
w art. 22 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1, dokonujà odliczenia podatku pobranego od tych dochodów
w zakresie i na zasadach okreÊlonych w art. 23 ustawy,
o której mowa w art. 1, w brzmieniu obowiàzujàcym
do dnia 31 grudnia 2006 r.
Art. 8. Przepis art. 17 ust. 1 pkt 37 ustawy, o której
mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, w cz´Êci dotyczàcej dochodów Banku Gospodarstwa Krajowego stanowiàcych równowartoÊç dochodów uzyskanych przez Fundusz Kolejowy, stosuje si´
do tych dochodów osiàgni´tych od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 61).
Art. 9. Przepisy aktów prawnych wydanych na
podstawie ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu obowiàzujàcym do dnia 31 grudnia 2006 r., zachowujà moc do czasu wejÊcia w ˝ycie aktów prawnych
wydanych na mocy niniejszej ustawy, nie d∏u˝ej jednak ni˝ do dnia 31 grudnia 2007 r.
Art. 10. Ilekroç w innych ustawach jest mowa o dochodzie okreÊlanym na podstawie deklaracji miesi´cznych, rozumie si´ przez to dochód wykazany w zeznaniu podatkowym z∏o˝onym za rok poprzedzajàcy rok
podatkowy.
Art. 11. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2007 r. i ma zastosowanie do osiàgni´tych dochodów (poniesionych strat) od tego dnia, z wyjàtkiem
art. 1 pkt 18 lit. a tiret trzecie, w cz´Êci dotyczàcej dochodów Banku Gospodarstwa Krajowego stanowiàcych równowartoÊç dochodów uzyskanych przez Fundusz Kolejowy, oraz art. 8, które wchodzà w ˝ycie
z dniem og∏oszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski

