
Rozdział 1. Koszty uzyskania przychodów 
w ogólności

1. Pojęcie kosztu uzyskania przychodów. Przedmiotem opodatkowania podatkami 
dochodowymi jest co do zasady dochód, rozumiany jako różnica między przychodem 
a kosztami jego uzyskania1. Wynika to z art. 7 ust. 1 oraz 2 PDOPrU (w zakresie podat-
ku dochodowego od osób prawnych) oraz z art. 9 ust. 2 PDOFizU (w zakresie podatku 
dochodowego od osób fizycznych).

Tym samym koszt uzyskania przychodów jest jednym z dwóch – obok przychodu po-
datkowego – podstawowych elementów wpływających na ustalenie wysokości podstawy 
opodatkowania, a co za tym idzie – także podatku. W uproszczeniu można określić wzór 
na obliczenie dochodu: 

D = PPO – KUP
gdzie:
D – dochód
PPO – przychód podlegający opodatkowaniu,
KUP – koszty uzyskania przychodów.

Skoro koszty uzyskania przychodów wpływają na zmniejszenie dochodu do opodat-
kowania, to podatnicy z reguły zainteresowani są ich maksymalizacją. Jednocześnie w in-
teresie fiskusa jest, aby koszty te były możliwe jak najniższe. Stąd zawarta w przepisach 
podatkowych definicja kosztów uzyskania przychodów zawęża to pojęcie do kosztów po-
niesionych w określonym celu (uzyskania przychodów podatkowych albo przynajmniej 
zabezpieczenia, albo zachowania źródeł przychodów), a ponadto przepisy wprowadzają 
negatywny katalog kosztów, których, mimo spełnienia podstawowej definicji, nie wolno 
podatnikowi uwzględnić w rozliczeniu podatkowym. 

Od kosztów uzyskania przychodów należy odróżnić koszty rachunkowe, które wpły-
wają na ustalenie wyniku finansowego. Nie każdy koszt rachunkowy jest jednocześnie 
kosztem podatkowym (choć w szerokim zakresie są ze sobą zbieżne). Różnice miedzy 
kosztami rachunkowymi a kosztami podatkowymi wynikają z różnych celów, którym 

1 W niektórych sytuacjach przedmiotem opodatkowania jest przychód i wówczas koszty uzyskania 
przychodów nie występują (tak jest np. w odniesieniu do osiągniętych w Polsce przez nierezydentów po-
datkowych odsetek, albo – tylko u osób fizycznych – nagród w konkursach, a także innych rodzajów przy-
chodów opodatkowanych ryczałtowo).
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służy sprawozdawczość rachunkowa w porównaniu do sprawozdawczości podatkowej. 
Celem sprawozdawczości rachunkowej jest przedstawienie sytuacji finansowej przedsię-
biorstwa, a jedną z naczelnych zasad rachunkowości jest zasada współmierności kosztów 
i przychodów i w tym celu uwzględnia się w niej także koszty przewidywane i rezerwy. 
Natomiast celem sprawozdawczości podatkowej jest obliczenie zobowiązania podatko-
wego i co do zasady nie jest możliwe uwzględnianie w kosztach uzyskania przychodów 
kosztów jedynie przewidywanych (z wyjątkiem przypadków, gdy przepis szczegól-
ny na to zezwala, np. dotyczy to rezerw tworzonych przez banki na mocy art. 16 ust. 1  
pkt 26 PDOPrU albo odpisów aktualizujących, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 21 
PDOFizU). 

2. Definicja kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób 
prawnych. W podatku dochodowym do osób prawnych definicję pojęcia „koszty uzy-
skania przychodów” określa art. 15 ust. 1 PDOPrU. Stanowi on, iż kosztami uzyskania 
przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo 
zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 
ust. 1 PDOPrU. Ponadto przepis ten odnosi się także do kosztów poniesionych w walu-
tach obcych, stanowiąc, iż przelicza się je na złote według kursu średniego ogłaszanego 
przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień ponie-
sienia kosztu.

Podstawową cechą kosztu uzyskania przychodów jest zatem związek tego kosztu 
z przychodem (ewentualnie z zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów). 
Ustawodawca nie wskazuje przy tym enumeratywnie, jakie konkretnie koszty mogą być 
uznane za koszty uzyskania przychodów. Nie byłoby to możliwe, gdyż mnogość i stały 
rozwój różnego rodzaju działalności mogących przynosić przychód sprawiają, że nie jest 
możliwe ustalenie zamkniętego katalogu kosztów uzyskania przychodów. Poza tym, 
koszt danego rodzaju może być u jednego podatnika kosztem uzyskania przychodu, na-
tomiast u innego nie musi nim być, gdyż może on służyć osiągnięciu innego celu niż uzy-
skanie przychodu podatkowego (zabezpieczenia albo zachowania źródła przychodów). 
Dlatego też ustawodawca określa pojęcie kosztów uzyskania przychodów w sposób gene-
ralny, wskazując na określone cechy (zasadniczo cel, w jakim jest on poniesiony), jakimi 
musi się charakteryzować dany koszt, aby mógł być uznany za podatkowy koszt uzyska-
nia przychodów. Jednocześnie kluczową rolę w określeniu katalogu kosztów zaliczanych 
do kosztów uzyskania przychodów pełni także art. 16 PDOPrU, określający negatywny 
katalog kosztów uzyskania przychodów. Koszt wprawdzie spełniający ogólne warunki, 
ale wyszczególniony w katalogu negatywnym nie jest kosztem uzyskania przychodów, 
a zatem jego poniesienie nie daje prawa do pomniejszenia przychodu podatkowego. 

3. Definicja kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fi-
zycznych. W podatku dochodowym od osób fizycznych kwestię kosztów uzyskania przy-
chodów reguluje art. 22 ust. 1 PDOFizU, który wprowadza definicję tego pojęcia, oraz 
art. 23 PDOFizU, który wyszczególnia katalog wyjątków. 
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Definicja pojęcia „koszt uzyskania przychodów” jest tożsama z definicją zawartą 
w PDOPrU. Tak więc kosztami uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób 
fizycznych są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo za-
bezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 23 PDOFizU.

Przepis art. 22 PDOFizU w odróżnieniu od art. 15 PDOPrU nie zawiera odniesienia do 
sposobu przeliczenia na polskie złote kosztów poniesionych w walutach obcych. Wynika 
to z tego, że kwestię tę reguluje szczególny przepis – art. 11a ust. 2 PDOFizU. Zgodnie 
z tym przepisem, koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na polskie złote – 
analogicznie do podatku dochodowego od osób prawnych – według kursu średniego,  
ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesie-
nia kosztu. 

Specyfiką podatników będących osobami fizycznymi jest to, że mogą oni uzyskiwać 
jednocześnie przychody z różnorodnych źródeł (np. z działalności gospodarczej i z pracy). 
Koszty uzyskania przychodów odnoszą się do wszystkich rodzajów źródeł przychodów 
przewidzianych w PDOFizU. Jednak dla osób fizycznych osiągających przychody z nie-
których źródeł przychodów przewidziano szczególne regulacje określające wysokość 
kosztów uzyskania przychodów (np. dla osób uzyskujących przychody ze stosunku pracy 
przewidziano koszty ryczałtowe). Natomiast dla osób fizycznych osiągających przycho-
dy z działalności gospodarczej koszty uzyskania przychodów, co do zasady, tożsame są 
z kosztami przewidzianymi dla osób prawnych.

Podobnie jak w PDOPrU, także i w PDOFizU pojęcie kosztów uzyskania przychodów 
zostało określone w sposób generalny. Różnorodność aktywności mogących przynosić 
osobom fizycznym przychód sprawia bowiem, że nie jest możliwe określenie i ustalenie 
zamkniętego katalogu takich kosztów. Poza tym, koszt danego rodzaju będzie u jednego 
podatnika kosztem uzyskania przychodu, natomiast u innego niekoniecznie, gdyż może 
on służyć osiągnięciu innego celu niż uzyskanie przychodu podatkowego. 

4. Koszty faktycznie poniesione a koszty ryczałtowe. Jak zostało wspomniane wcze-
śniej, między podatkiem dochodowym od osób prawnych a podatkiem dochodowym od 
osób fizycznych istnieje ta zasadnicza różnica, że podatnicy tego drugiego podatku mogą 
wykonywać różnego rodzaju aktywności, w związku z czym uzyskują przysporzenia po-
datkowe z różnych źródeł przychodów. Skłoniło to ustawodawcę do odmiennego uregu-
lowania kwestii kosztów uzyskania przychodów w zależności od źródeł uzyskiwanych 
przez podatnika przychodów. 

Zatem w podatku dochodowym od osób fizycznych rozróżniono koszty uzyskania 
przychodów w zależności od rodzaju uzyskiwanego przez podatnika przychodu. Zasadniczo 
można wyszczególnić dwie grupy kosztów:
a) koszty ryczałtowe – związane z uzyskiwanymi przez podatnika przychodami z nie-

których źródeł przychodów (np. ze stosunku pracy czy też z działalności wykonywa-
nej osobiście),
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b) koszty faktycznie poniesione – związane z uzyskiwanymi przez podatnika przycho-
dami z pozostałych źródeł przychodów (w szczególności z działalności gospodar-
czej). 
Natomiast w podatku dochodowym od osób prawnych brak jest takiego rozróżnie-

nia, gdyż w podatku tym nie wyszczególnia się źródeł przychodów. Podyktowane jest to 
tym, że podatnicy opodatkowani tym podatkiem (zasadniczo osoby prawne) w większo-
ści przypadków uzyskują je z działalności gospodarczej, brak jest zatem potrzeby takiego 
szczegółowego rozgraniczenia źródeł przychodów jak w przypadku podatku dochodowe-
go od osób fizycznych. Nawet jeśli przychody uzyskane są z innej aktywności niż dzia-
łalność gospodarcza, to i tak podział ten ma drugorzędne znaczenie z uwagi na fakt, iż 
przewidziano jedną (19%) stawkę podatkową dla opodatkowania wszystkich dochodów 
uzyskanych przez podatników tego podatku.

5. Ryczałtowe koszty uzyskania przychodów. Ogólną zasadą jest, iż kosztami uzy-
skania przychodów są wszelkie koszty poniesione w celu uzyskania przychodów (albo 
przynajmniej zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodów). Tak wynika z art. 15 
ust. 1 PDOPrU oraz art. 22 ust. 1 PDOFizU. Jednak w podatku dochodowym od osób 
fizycznych, poza ogólną definicją kosztów uzyskania przychodów, ustawodawca prze-
widział przypadki, gdy koszty zostały ograniczone do pewnych ryczałtowo określonych 
kwot (nie są to więc koszty „faktycznie poniesione”). 

Katalog kosztów ryczałtowych jest zamknięty i został określony – według przepisów 
art. 22 ust. 2 oraz ust. 9 PDOFizU – w jeden z dwóch sposobów: kwotowo albo procentowo. 

Ryczałtowe koszty uzyskania przychodów mają zastosowanie wyłącznie do tych 
rodzajów przychodów, które zostały wprost określone w przepisach szczegółowych. 
Oznacza to, że koszty uzyskania pozostałych przychodów – w szczególności z działalno-
ści gospodarczej – ustala się na zasadach ogólnych. Podkreśla to także treść art. 22 ust. 12 
PDOFizU, który stanowi, iż koszty ryczałtowe, o których tu mowa, nie mają zastosowa-
nia do przychodów, o których mowa w art. 14 PDOFizU (w którym uregulowane zostały 
zasady opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej). Konieczność takiego 
wyraźnego rozgraniczenia wynikała z tego, że przychody na podstawie umów o dzieło 
bądź zlecenia mogą być zaliczane na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych 
albo do przychodów z działalności wykonywanej osobiście (i wówczas mają zastosowa-
nie koszty ryczałtowe określone w art. 22 ust. 9 PDOFizU), albo do przychodów z dzia-
łalności gospodarczej (i wówczas koszty ryczałtowe nie mają zastosowania – wysokość 
kosztów uzyskania przychodów ustala się wówczas na podstawie ogólnych reguł wyni-
kających z art. 22 oraz 23 PDOFizU). 
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Spis kosztów ryczałtowych zawiera poniższe zestawienie:

Rodzaj przychodu Kwota kosztów Podstawa prawna 

1 2 3

1. Z tytułu stosunku służbowe-
go, stosunku pracy, spółdziel-
czego stosunku pracy oraz 
pracy nakładczej.

Od 1335 zł rocznie do 2502,56 zł 
rocznie w zależności od takich 
zmiennych jak:
a) ilość stosunków prawnych, 

z których podatnik uzyskuje 
przychody,

b) zamieszkiwanie przez  
podatnika w innej miej-
scowości niż miejscowość, 
w której znajduje się zakład 
pracy.

Art. 22 ust. 2 pkt 1–4 
PDOFizU. 

2. Z tytułu zapłaty twórcy za 
przeniesienie prawa własności 
wynalazku, topografii układu 
scalonego, wzoru użytkowego, 
wzoru przemysłowego, znaku 
towarowego lub wzoru zdob-
niczego. 

50% uzyskanego przychodu 
(ale nie więcej niż 42 764 zł 
w skali roku – połowa kwoty 
stanowiącej górną granicę 
pierwszego przedziału skali 
podatkowej).

Art. 22 ust. 9 pkt 1 PDOFizU. 

3. Z tytułu opłat licencyjnych 
za przeniesienie prawa stoso-
wania wynalazku, topogra-
fii układu scalonego, wzoru 
użytkowego, wzoru przemy-
słowego, znaku towarowe-
go lub wzoru zdobniczego, 
otrzymanych w pierwszym 
roku trwania licencji od pierw-
szej jednostki, z którą zawarto 
umowę licencyjną. 

50% uzyskanego przychodu 
(ale nie więcej niż 42 764 zł 
w skali roku – połowa kwoty 
stanowiącej górną granicę 
pierwszego przedziału skali 
podatkowej).

Art. 22 ust. 9 pkt 2 PDOFizU. 

4. Z tytułu korzystania przez 
twórców z praw autorskich 
i artystów wykonawców 
z praw pokrewnych, w rozu-
mieniu odrębnych przepisów, 
lub rozporządzania przez nich 
tymi prawami. 

50% uzyskanego przychodu 
(ale nie więcej niż 42 764 zł 
w skali roku – połowa kwoty 
stanowiącej górną granicę 
pierwszego przedziału skali 
podatkowej), z tym że kosz-
ty te oblicza się od przychodu 
pomniejszonego o potrącone 
przez płatnika w danym

Art. 22 ust. 9 pkt 3 PDOFizU. 

Rozdział 1. Koszty uzyskania przychodów w ogólności
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1 2 3

miesiącu składki na ubez-
pieczenia emerytalne i ren-
towe oraz na ubezpieczenie 
chorobowe, o których mowa 
w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b 
PDOFizU, których podstawę 
wymiaru stanowi ten przychód.

5. Z osobiście wykonywanych 
działalności: artystycznej, lite-
rackiej, naukowej, trenerskiej, 
oświatowej i publicystycznej, 
w tym z tytułu udziału w kon-
kursach z dziedziny nauki, 
kultury i sztuki oraz dzien-
nikarstwa, jak również przy-
chody z uprawiania sportu, 
stypendia sportowe przyzna-
wane na podstawie odrębnych 
przepisów oraz przychody sę-
dziów z tytułu prowadzenia 
zawodów sportowych.

20% uzyskanego przychodu, 
z tym że koszty te oblicza się 
od przychodu pomniejszone-
go o potrącone przez płatni-
ka w danym miesiącu składki 
na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe oraz na ubezpie-
czenie chorobowe, o których 
mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 
lit. b PDOFizU, których pod-
stawę wymiaru stanowi ten 
przychód.

Art. 22 ust. 9 pkt 4 PDOFizU. 

6. Z działalności polskich 
arbitrów uczestniczących 
w procesach arbitrażowych 
z partnerami zagranicznymi.

7. Przychody osób, którym 
organ władzy lub administra-
cji państwowej albo samorzą-
dowej, sąd lub prokurator, na 
podstawie właściwych przepi-
sów, zlecił wykonanie okreś-
lonych czynności, a zwłaszcza 
przychody biegłych w po-
stępowaniach sądowym, 
dochodzeniowym i admini-
stracyjnym oraz płatników, 
z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 
pkt 10 PDOFizU, i inkasentów 
należności publicznopraw-
nych, a także przychody  
z tytułu udziału w komisjach
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1 2 3

powoływanych przez orga-
ny władzy lub administracji 
państwowej albo samorzą-
dowej, z wyjątkiem przycho-
dów, o których mowa w art. 13 
pkt 9 PDOFizU.

8. Z tytułu wykonywania 
usług, na podstawie umowy 
zlecenia lub umowy o dzieło 
uzyskiwane wyłącznie od:
a) osoby fizycznej prowadzą-

cej działalność gospodar-
czą, osoby prawnej i jej 
jednostki organizacyjnej 
oraz jednostki organizacyj-
nej niemającej osobowości 
prawnej,

b) właściciela (posiadacza) 
nieruchomości, w której lo-
kale są wynajmowane, lub 
działającego w jego imieniu 
zarządcy albo administra-
tora – jeżeli podatnik wy-
konuje te usługi wyłącznie 
dla potrzeb związanych z tą 
nieruchomością

– z wyjątkiem przychodów 
uzyskanych na podstawie 
umów zawieranych w ramach 
prowadzonej przez podatni-
ka pozarolniczej działalności 
gospodarczej oraz przycho-
dów, o których mowa w art. 13 
pkt 9 PDOFizU.

9. Przychody otrzymywane 
przez osoby wykonujące  
czynności związane z pełnie-
niem obowiązków społecz-
nych lub obywatelskich, bez 
względu na sposób powoływa-
nia tych osób, nie wyłączając 
odszkodowania za utracony

W wysokości określo-
nej w art. 22 ust. 2 pkt 1 
(tj. 111,25 zł miesięcznie, a za 
rok podatkowy nie więcej niż 
1335 zł), a jeżeli podatnik tego 
samego rodzaju przychody 
uzyskuje od więcej niż jedne-
go podmiotu albo od tego

Art. 22 ust. 9 pkt 5 PDOFizU. 
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1 2 3

zarobek, z wyjątkiem przycho-
dów, o których mowa w art. 13 
pkt 7 PDOFizU.

samego podmiotu, ale z tytu-
łu kilku stosunków prawnych, 
w wysokości określonej  
w art. 22 ust. 2 pkt 2 PDOFizU 
(tj. 2002,05 zł za rok podat-
kowy).

10. Przychody otrzymywa-
ne przez osoby, niezależnie 
od sposobu ich powoływania, 
należące do składu zarządów, 
rad nadzorczych, komisji lub 
innych organów stanowiących 
osób prawnych.

11. Przychody uzyskane na 
podstawie umów o zarządza-
nie przedsiębiorstwem, kon-
traktów menedżerskich lub 
umów o podobnym charakte-
rze, w tym przychody  
z tego rodzaju umów zawiera-
nych w ramach prowadzonej 
przez podatnika pozarolniczej 
działalności gospodarczej  
– z wyjątkiem przychodów,  
o których mowa w art. 13  
pkt 7 PDOFizU.

12. Z innych źródeł, o któ-
rych mowa w art. 10 ust. 1 
pkt 9 PDOFizU, uzyskanych 
na podstawie umowy, do któ-
rej stosuje się przepisy prawa 
cywilnego dotyczące umowy 
zlecenia lub o dzieło. 

20% uzyskanego przychodu, 
z tym że koszty te oblicza się 
od przychodu pomniejszone-
go o potrącone przez płatnika 
lub opłacone przez podatni-
ka w danym miesiącu składki 
na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe oraz na ubezpie-
czenie chorobowe, o których 
mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 
lit. b PDOFizU, których pod-
stawę wymiaru stanowi ten 
przychód.

Art. 22 ust. 9 pkt 6 PDOFizU. 

Co do zasady ryczałtowe koszty uzyskania przychodów są stałe i ich wysokość zo-
stała ograniczona do wyżej określonych kwot bądź procentów. Istnieją jednak dwa wy-
jątki, gdy kwota tych kosztów może być inna, tj. koszty te mogą zostać ograniczone albo 
też podwyższone. 
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6. Ograniczenie wysokości kosztów ryczałtowych. Począwszy od roku 2013 usta-
wodawca zdecydował się na ograniczenie wysokości niektórych ryczałtowych kosz-
tów uzyskania przychodów. Dotyczy to kosztów określonych w art. 22 ust. 9 pkt 1–3 
PDOFizU, a więc:
a) z tytułu zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii ukła-

du scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub 
wzoru zdobniczego,

b) z tytułu opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii 
układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego 
lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej 
jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną,

c) z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw 
pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi 
prawami. 
Ograniczenie zostało określone w art. 22 ust. 9a PDOFizU i polega na wprowadzeniu 

maksymalnej kwoty kosztów w oparciu o kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego 
przedziału skali podatkowej – maksymalną kwotą kosztów ryczałtowych jest połowa tej 
kwoty. Kwota stanowiąca górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej wyno-
si aktualnie 85 528 zł, tak więc maksymalną kwotę kosztów uzyskania przychodów 
w powyższych sytuacjach stanowi kwota 42 764 zł.

Mimo to, jeśli podatnik udowodni, że faktycznie poniesione koszty przekraczają tę 
kwotę graniczną – wówczas na mocy art. 22 ust. 10a PDOFizU podatnik może zastoso-
wać koszty faktycznie poniesione. 

Ponadto w określonych przypadkach odnoszących się do przychodów z tytułów sto-
sunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakład-
czej podatnik może być pozbawiony prawa do uwzględnienia kosztów ryczałtowych. 
Dotyczy to sytuacji opisanej w art. 22 ust. 13 PDOFizU. Zgodnie z treścią tego przepisu, 
przepisów art. 22 ust. 2 pkt 3 i 4 PDOFizU (gdy miejsce stałego lub czasowego zamiesz-
kania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy) 
oraz art. 22 ust. 11 PDOFizU (gdy roczne ryczałtowe koszty uzyskania przychodów są 
niższe niż wydatki na dojazd do zakładu pracy) nie stosuje się w przypadku, gdy pracow-
nik otrzymuje zwrot kosztów dojazdu do zakładu pracy z wyjątkiem, gdy zwrócone 
koszty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu.

7. Podwyższenie wysokości kosztów ryczałtowych. W określonych sytuacjach podat-
nik może zastosować wyższe koszty niż ryczałtowe określone w powyższych przepisach 
art. 22 ust. 2 bądź 9 PDOFizU. Kwestię tę regulują następujące przepisy:
a) art. 22 ust. 10 PDOFizU: 
  Jeżeli podatnik udowodni, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż wyni-

kające z zastosowania normy procentowej określonej w art. 22 ust. 9 pkt 1–4 i pkt 6 
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PDOFizU, koszty uzyskania przyjmuje się w wysokości kosztów faktycznie ponie-
sionych. 

b) art. 22 ust. 10a PDOFizU: 
  Opisaną powyżej zasadę (a więc koszty uzyskania przychodów przyjmuje się w wy-

sokości kosztów faktycznie poniesionych), stosuje się również, jeżeli podatnik udo-
wodni, że w roku podatkowym łączne koszty uzyskania przychodów, o których mowa 
w art. 22 ust. 9 pkt 1–3 PDOFizU, były wyższe niż kwota określona w art. 22 ust. 9a 
PDOFizU (a więc połowy kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału 
skali podatkowej).

c) art. 22 ust. 11 PDOFizU: 
  Jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 2  

PDOFizU (z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku 
pracy oraz pracy nakładczej), są niższe niż wydatki na dojazd do zakładu lub zakła-
dów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komu-
nikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu podatku koszty te mogą być przyjęte przez 
pracownika lub przez płatnika pracownika w wysokości wydatków faktycznie po-
niesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi. Zwró-
cić w tym miejscu należy uwagę, iż warunki określone w tym przepisie muszą być 
spełnione łącznie (koszty dotyczą dojazdu do zakładu lub zakładów pracy określo-
nymi środkami transportu oraz wydatki te zostały udokumentowane imiennymi bi-
letami okresowymi). 
8. Przychody, w stosunku do których nie określa się kosztów ich uzyskania. 

Zarówno w podatku dochodowym od osób prawnych, jak i w podatku dochodowym od 
osób fizycznych istnieją przychody, w stosunku do których nie określa się kosztów uzy-
skania przychodów, gdyż opodatkowaniu podlega czysty przychód. Wynika to z art. 7 
ust. 1 PDOPrU (który odnosi się do art. 21 oraz 22 PDOPrU, przewidujących opodatko-
wanie ryczałtowe) a także z art. 9 ust. 1a PDOFizU (który odnosi się do art. 29, art. 30 
oraz art. 30a PDOFizU, przewidujących także opodatkowanie ryczałtowe). 

W odniesieniu zatem do podatku dochodowego od osób prawnych nie ustala się 
kosztów uzyskania następujących przychodów:
1) określonych w art. 21 PDOPrU, a więc uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2 PDOPrU (nierezydentów 
podatkowych) przychodów:
a) z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wyna-

lazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprze-
daży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu 
produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemy-
słowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, 
za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysło-
wej, handlowej lub naukowej (know-how),


