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Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

Art. 1. [Zakres podmiotowy i przedmiotowy] Ustawa reguluje opodat-
kowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych.

Art. 2. [Wyłączenia przedmiotowe] 1. Przepisów ustawy nie stosuje się
do:

1) przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów
z działów specjalnych produkcji rolnej;

2) przychodów z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach;
3) przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i da-

rowizn;
4) przychodów wynikających z czynności, które nie mogą być przed-

miotem prawnie skutecznej umowy;
5) przychodów z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków

w wyniku ustania lub ograniczenia małżeńskiej wspólności mająt-

1 Tekst jednolity ogłoszono dnia 15.12.2016 r.
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Art. 2

kowej oraz przychodów z tytułu wyrównania dorobków po ustaniu
rozdzielności majątkowej małżonków lub śmierci jednego z nich;

6) przychodów (dochodów) przedsiębiorcy żeglugowego opodatko-
wanych na zasadach wynikających z ustawy z dnia 24 sierpnia
2006 r. o podatku tonażowym (Dz.U. z 2014 r. poz. 511, z 2015 r.
poz. 211 oraz z 2016 r. poz. 1948), z zastrzeżeniem art. 24a ust. 1a;

6a)2 przychodów opodatkowanych na zasadach wynikających z ustawy
z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i prze-
mysłów komplementarnych (Dz.U. poz. 1206), z zastrzeżeniem
art. 24a ust. 1a;

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

2. Działalnością rolniczą, w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest działalność
polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w sta-
nie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub
chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego,
hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa,
szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów upraw-
nych 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 specjalizowa-

nego 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 futerkowych i laboratoryj-
nych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabni-
ków, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza go-
spodarstwem rolnym.

2 Art. 2 ust. 1 pkt 6a dodany ustawą z dnia 6.07.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1206),
która wchodzi w życie 1.01.2017 r.
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Art. 3

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

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

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

chody pochodzą z czynności, które mogą być przedmiotem prawnie sku-
tecznej umowy.

Art. 3. [Nieograniczony obowiązek podatkowy] 1. Osoby fizyczne, jeżeli
mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod-
legają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przycho-
dów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograni-
czony obowiązek podatkowy).

1a. Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

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

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

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

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

2b.3 Za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej przez podatników, o których mowa w ust. 2a, uważa się
w szczególności dochody (przychody) z:

1) pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na
podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej
oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wy-
płaty wynagrodzenia;

2) działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;

3 Art. 3 ust. 2b zdanie wstępne w brzmieniu ustawy z dnia 5.09.2016 r. (Dz.U.
z 2016 r. poz. 1550), która wchodzi w życie 1.01.2017 r.
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Art. 3

3)4 działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej, w tym poprzez położony na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej zagraniczny zakład;

4)5 położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomo-
ści lub praw do takiej nieruchomości, w tym ze zbycia jej w ca-
łości albo w części lub zbycia jakichkolwiek praw do takiej nie-
ruchomości;

5)6 papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finan-
sowych niebędących papierami wartościowymi, dopuszczonych
do publicznego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
w ramach regulowanego rynku giełdowego, w tym uzyskane ze
zbycia tych papierów albo instrumentów oraz z realizacji praw
z nich wynikających;

6)6 tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółce, ogółu
praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną lub ty-
tułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym albo instytucji
wspólnego inwestowania, w których co najmniej 50% wartości
aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości
położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do
takich nieruchomości;

7)6 tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozy-
cji, wypłacanych lub potrącanych, przez osoby fizyczne, osoby
prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowo-
ści prawnej, mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od miejsca
zawarcia umowy i wykonania świadczenia.

2c.7 Wartość aktywów, o której mowa w ust. 2b pkt 6, ustala się na
ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zbycia udziałów (akcji)
w spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną
lub tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym albo instytucji
wspólnego inwestowania.

4 Art. 3 ust. 2b pkt 3 w brzmieniu ustawy z dnia 5.09.2016 r. (Dz.U. z 2016 r.
poz. 1550), która wchodzi w życie 1.01.2017 r.

5 Art. 3 ust. 2b pkt 4 w brzmieniu ustawy z dnia 5.09.2016 r. (Dz.U. z 2016 r.
poz. 1550), która wchodzi w życie 1.01.2017 r.

6 Art. 3 ust. 2b pkt 5–7 dodane ustawą z dnia 5.09.2016 r. (Dz.U. z 2016 r.
poz. 1550), która wchodzi w życie 1.01.2017 r.

7 Art. 3 ust. 2c dodany ustawą z dnia 5.09.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1550),
która wchodzi w życie 1.01.2017 r.
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Art. 4–5a

2d.8 Za dochody (przychody), o których mowa w ust. 2b pkt 7, uważa
się przychody wymienione w art. 29 ust. 1, jeżeli nie stanowią docho-
dów (przychodów), o których mowa w ust. 2b pkt 1–6.

3. Od podatku dochodowego od dochodu uzyskanego ze źródeł przy-
chodów położonych za granicą wolni są członkowie personelu przedsta-
wicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz inne osoby ko-
rzystające z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych lub konsular-
nych na podstawie umów lub powszechnie uznanych zwyczajów mię-
dzynarodowych, jak również członkowie ich rodzin pozostający z nimi
we wspólnocie domowej, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają
stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 4. (uchylony)

Art. 4a. [Umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania]
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. [Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej] Za terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej w rozumieniu ustawy uważa się również znajdującą się
poza morzem terytorialnym wyłączną strefę ekonomiczną, w której Rzecz-
pospolita Polska na podstawie prawa wewnętrznego i zgodnie z prawem
międzynarodowym wykonuje prawa odnoszące się do badania i eksplo-
atacji dna morskiego i jego podglebia oraz ich zasobów naturalnych.

Art. 5a. [Słowniczek] Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) inwestycjach – oznacza to środki trwałe w budowie w rozumieniu

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

2) składnikach majątkowych – oznacza to aktywa w rozumieniu
ustawy o rachunkowości pomniejszone o przejęte długi funkcjo-
nalnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą zbywcy,
o ile długi te nie zostały uwzględnione w cenie nabycia, o której
mowa w art. 22g ust. 3;

3) przedsiębiorstwie – oznacza to przedsiębiorstwo w rozumieniu
przepisów Kodeksu cywilnego;

4) zorganizowanej części przedsiębiorstwa – oznacza to organizacyj-
nie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie ze-

8 Art. 3 ust. 2d dodany ustawą z dnia 5.09.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1550),
która wchodzi w życie 1.01.2017 r.
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Art. 5a

spół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowią-
zania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodar-
czych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębior-
stwo samodzielnie realizujące te zadania;

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

6) działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospo-
darczej – oznacza to działalność zarobkową:
a) wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
b) polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu

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

terialnych i prawnych
– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat,
w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody
nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych
w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–9;

7) ustawie o rehabilitacji zawodowej – rozumie się przez to ustawę
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. poz. 721,
z późn. zm.);

8) urzędzie skarbowym – oznacza to urząd skarbowy, przy pomocy
którego odpowiednio właściwy dla podatnika lub płatnika naczel-
nik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania;

9) (uchylony)
10) (uchylony)
11) papierach wartościowych – oznacza to papiery wartościowe, o któ-

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

12) dyskoncie – oznacza to różnicę między kwotą uzyskaną z wy-
kupu papieru wartościowego przez emitenta a wydatkami po-
niesionymi na nabycie papieru wartościowego na rynku pierwot-
nym lub wtórnym, a w przypadku nabycia papieru wartościowego
w drodze spadku lub darowizny – różnicę między kwotą uzyskaną
z wykupu a wydatkami poniesionymi przez spadkodawcę lub dar-
czyńcę na nabycie tego papieru wartościowego;

13) pochodnych instrumentach finansowych – oznacza to instrumenty
finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, z wyłącze-
niem tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowa-
nia oraz instrumentów rynku pieniężnego;

6



Art. 5a

14) funduszach kapitałowych – oznacza to fundusze inwestycyjne oraz
fundusze zagraniczne, o których mowa w przepisach o fundu-
szach inwestycyjnych, oraz ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe
działające na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej, z wyjątkiem funduszy emerytalnych, o których
mowa w przepisach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy eme-
rytalnych;

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

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

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

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

19) (uchylony)
19a) samochodzie osobowym – oznacza to pojazd samochodowy w ro-

zumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie
całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony
do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z wyjątkiem:
a) pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który

oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładun-
ków ścianą lub trwałą przegrodą:
– klasyfikowanego na podstawie przepisów o ruchu drogo-

wym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub
– z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków,

b) pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy
z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do prze-
wozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy po-
jazdu,

c) pojazdu specjalnego, jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie
z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest
pojazdem specjalnym, i jeżeli spełnione są również warunki
zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących
przeznaczeń:
– agregat elektryczny/spawalniczy,
– do prac wiertniczych,

7



Art. 5a

– koparka, koparko-spycharka,
– ładowarka,
– podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,
– żuraw samochodowy,

d) pojazdu samochodowego określonego w przepisach wyda-
nych na podstawie art. 86a ust. 16 ustawy o podatku od towa-
rów i usług;

20) małym podatniku – oznacza to podatnika, u którego wartość przy-
chodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od to-
warów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatko-
wym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości
1 200 000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się
według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank
Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku
podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł;

21) certyfikacie rezydencji – oznacza to zaświadczenie o miejscu za-
mieszkania podatnika dla celów podatkowych wydane przez wła-
ściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca zamieszka-
nia podatnika;

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

mieszkania na terytorium jednego państwa wykonuje całkowi-
cie lub częściowo działalność na terytorium innego państwa,
a w szczególności oddział, przedstawicielstwo, biuro, fabrykę,
warsztat albo miejsce wydobywania bogactw naturalnych,

b) plac budowy, budowę, montaż lub instalację, prowadzone na
terytorium jednego państwa przez podmiot mający miejsce za-
mieszkania na terytorium innego państwa,

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

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

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

24) PKWiU – oznacza to Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wpro-
wadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października
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Art. 5a

2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U.
poz. 1293 i 1435 oraz z 2009 r. poz. 256 i 17539);

25) oznaczeniu „ex” – oznacza to, że zakres wymienionych wyro-
bów lub usług jest węższy niż określony w podanym grupowaniu
PKWiU;

26)10 spółce niebędącej osobą prawną – oznacza to spółkę inną niż
określona w pkt 28;

27) rachunku zbiorczym – oznacza to rachunek zbiorczy w rozumie-
niu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finan-
sowymi;

28)11 spółce – oznacza to:
a) spółkę posiadającą osobowość prawną, w tym także

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

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

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
d) spółkę niemającą osobowości prawnej mającą siedzibę lub za-

rząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa
podatkowego tego innego państwa jest traktowana jak osoba
prawna i podlega w tym państwie opodatkowaniu od całości
swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania;

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

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

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

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

9 Rozporządzenie utraciło moc z dniem 1 stycznia 2016 r. na podstawie § 4 rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji
Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. z 2015 r. poz. 1676), które weszło w życie z dniem
1 stycznia 2016 r.

10 Art. 5a pkt 26 w brzmieniu ustawy z dnia 5.09.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1550),
która wchodzi w życie 1.01.2017 r.

11 Art. 5a pkt 28 zdanie wstępne oraz lit. a w brzmieniu ustawy z dnia 5.09.2016 r.
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1550), która wchodzi w życie 1.01.2017 r.
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Art. 5a

33) wspólniku – oznacza to również akcjonariusza;
34) komercjalizowanej własności intelektualnej – oznacza to:

a) patent, dodatkowe prawo ochronne na wynalazek, prawo
ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru prze-
mysłowego lub prawo z rejestracji topografii układu scalo-
nego oraz prawo do uzyskania powyższych praw lub prawo
z pierwszeństwa – określone w ustawie z dnia 30 czerwca
2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2013 r.
poz. 1410 oraz z 2015 r. poz. 1266, 1505 i 1615),

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

cej się do wykorzystania w działalności przemysłowej, nauko-
wej lub handlowej (know-how),

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

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

36) krótkiej sprzedaży – oznacza to krótką sprzedaż w rozumieniu
art. 2 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie krótkiej sprze-
daży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredyto-
wego (Dz.Urz. UE L 86 z 24.03.2012, str. 1);

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

38) działalności badawczo-rozwojowej – oznacza to działalność twór-
czą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmo-
waną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wie-
dzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych
zastosowań;

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

rymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim
w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i ob-
serwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zasto-
sowanie komercyjne,

b) badania stosowane – prace badawcze podejmowane w celu
zdobycia nowej wiedzy, zorientowane przede wszystkim na
zastosowanie w praktyce,
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Art. 5b

c) badania przemysłowe – badania mające na celu zdobycie no-
wej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych
produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących
ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; bada-
nia te uwzględniają tworzenie elementów składowych syste-
mów złożonych, budowę prototypów w środowisku labora-
toryjnym lub w środowisku symulującym istniejące systemy,
szczególnie do oceny przydatności danych rodzajów techno-
logii, a także budowę niezbędnych w tych badaniach linii pi-
lotażowych, w tym do uzyskania dowodu w przypadku tech-
nologii generycznych;

40) pracach rozwojowych – oznacza to nabywanie, łączenie, kształto-
wanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętno-
ści z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz
innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworze-
nia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produk-
tów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe
i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyj-
nych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych ope-
racji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń,
w szczególności:
a) opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych oraz

demonstracje, testowanie i walidację nowych lub ulepszo-
nych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowią-
cym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, któ-
rych głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne pro-
duktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt nie
został określony,

b) opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które
można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku
gdy prototyp lub projekt pilotażowy stanowi produkt koń-
cowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produk-
cja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest
zbyt kosztowna.

Art. 5b. [Pozarolnicza działalność gospodarcza] 1. Za pozarolniczą dzia-
łalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są
następujące warunki:

1) odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynno-
ści oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za
popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie
tych czynności;

11



Art. 5c–6

2) są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie
wyznaczonych przez zlecającego te czynności;

3) wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego zwią-
zanego z prowadzoną działalnością.

2. Jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka nie-
będąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce,
określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła,
o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3.

Art. 5c. (uchylony)

Art. 5d. [Niezaliczenie pojazdu do samochodów osobowych] Spełnienie
wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w:

1) art. 5a pkt 19a lit. a i b stwierdza się na podstawie dodatkowego ba-
dania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kon-
troli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez
tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego od-
powiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań;

2) art. 5a pkt 19a lit. c stwierdza się na podstawie dokumentów wy-
danych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Art. 6. [Dochody małżonków] 1. Małżonkowie podlegają odrębnemu
opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów.

2. Małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, o którym
mowa w art. 3 ust. 1, między którymi istnieje przez cały rok podatkowy
wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok
podatkowy mogą być, z zastrzeżeniem ust. 8, na wspólny wniosek wy-
rażony w zeznaniu podatkowym, opodatkowani łącznie od sumy swoich
dochodów określonych zgodnie z art. 9 ust. 1 i 1a, po uprzednim odlicze-
niu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot określonych w art. 26
i art. 26e; w tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżon-
ków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych
dochodów małżonków.

2a. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, może być wyrażony przez jed-
nego z małżonków. Wyrażenie wniosku przez jednego z małżonków trak-
tuje się na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu
go przez jego współmałżonka do złożenia wniosku o łączne opodatko-
wanie ich dochodów. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowie-
dzialności karnej za fałszywe zeznania.

3. Zasada wyrażona w ust. 2 ma zastosowanie również, jeżeli jeden
z małżonków w roku podatkowym nie uzyskał przychodów ze źródeł,
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Art. 6

z których dochód jest opodatkowany zgodnie z art. 27, lub osiągnął do-
chody 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 podatko-
wych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim
Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europej-
skiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej,

2) małżonków, z których jeden podlega nieograniczonemu obowiąz-
kowi podatkowemu w Rzeczypospolitej Polskiej a drugi ma miejsce
zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita
Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym pań-
stwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo
w Konfederacji Szwajcarskiej

– jeżeli osiągnęli podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej przychody w wysokości stanowiącej łącznie co najmniej
75% całkowitego przychodu osiągniętego przez oboje małżonków w da-
nym roku podatkowym i udokumentowali certyfikatem rezydencji miej-
sce zamieszkania dla celów podatkowych; przepisy ust. 8–10 stosuje się
odpowiednio.

4. Od dochodów rodzica lub opiekuna prawnego, podlegającego obo-
wiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, będącego panną,
kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą,
w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych prze-
pisów, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżo-
nek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawie-
nia wolności, jeżeli ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym samotnie
wychowuje dzieci:

1) małoletnie,
2) bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami

otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
3)12 do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których

mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnic-
twie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy
lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpo-
spolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały
dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określo-
nych w art. 27 lub art. 30b, w łącznej wysokości przekraczają-

12 Art. 6 ust. 4 pkt 3 w brzmieniu ustawy z dnia 29.11.2016 r. (Dz.U. z 2016 r.
poz. 1926), która wchodzi w życie 1.01.2017 r.
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Art. 6

cej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek okre-
ślonej w art. 27 ust. 1b pkt 1 oraz stawki podatku, określonej
w pierwszym przedziale skali, o której mowa w art. 27 ust. 1,
z wyjątkiem renty rodzinnej

– podatek może być określony, z zastrzeżeniem ust. 8, na wniosek wyra-
żony w rocznym zeznaniu podatkowym, w podwójnej wysokości podatku
obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci,
z uwzględnieniem art. 7, z tym że do sumy tych dochodów nie wlicza
się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany
na zasadach określonych w tej ustawie.

4a. Zasada i sposób opodatkowania, o których mowa w ust. 4, mają
zastosowanie również do osób, o których mowa w art. 3 ust. 2a, samot-
nie wychowujących w roku podatkowym dzieci, jeżeli łącznie spełniają
następujące warunki:

1) mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż
Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej
lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Go-
spodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej;

2) osiągnęły podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej przychody w wysokości stanowiącej co najmniej 75%
całkowitego przychodu osiągniętego w danym roku podatkowym;

3) udokumentowały certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla
celów podatkowych.

4b. Do podatników, o których mowa w ust. 4a, przepisy ust. 8–10 stosuje
się odpowiednio.

5–7. (uchylone)
8.13 Sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2 i 4, nie ma zasto-

sowania w sytuacji, gdy chociażby do jednego z małżonków, osoby sa-
motnie wychowującej dzieci lub do jej dziecka mają zastosowanie prze-
pisy art. 30c, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, ustawy
z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym lub ustawy z dnia
6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów kom-
plementarnych.

9.14 Zasada określona w ust. 8 nie dotyczy osób, o których mowa
w art. 1 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, nieko-
rzystających jednocześnie z opodatkowania przychodów z pozarolniczej

13 Art. 6 ust. 8 w brzmieniu ustawy z dnia 6.07.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1206),
która wchodzi w życie 1.01.2017 r.

14 Art. 6 ust. 9 w brzmieniu ustawy z dnia 6.07.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1206),
która wchodzi w życie 1.01.2017 r.
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Art. 6a

działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej na
zasadach określonych w art. 30c, w ustawie o zryczałtowanym podatku
dochodowym, w ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażo-
wym albo w ustawie z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu
okrętowego i przemysłów komplementarnych.

10. Sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2 i 4, nie ma zasto-
sowania do podatników, którzy wniosek, wyrażony w zeznaniu podatko-
wym, określony w ust. 2 i 4, złożą po terminie, o którym mowa w art. 45
ust. 1.

11. Za całkowite przychody, o których mowa w ust. 3a i 4a, uważa się
przychody osiągnięte ze źródeł określonych w art. 10 ust. 1, bez względu
na miejsce położenia tych źródeł przychodów.

12. Przepisy ust. 3a i 4a stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy
prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest
Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji
podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym osoba fizyczna
ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.

13.15 Na żądanie organów podatkowych podatnicy, o których mowa
w ust. 3a i 4a, są obowiązani udokumentować wysokość całkowitych
przychodów osiągniętych w danym roku podatkowym, przedstawiając
zaświadczenie wydane przez właściwy organ podatkowy innego niż
Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub
innego państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego
albo Konfederacji Szwajcarskiej, w którym osoby te mają miejsce za-
mieszkania dla celów podatkowych lub inny dokument potwierdzający
wysokość całkowitych przychodów osiągniętych w danym roku podat-
kowym.

Art. 6a. [Inne przypadki łącznego opodatkowania małżonków] 1. Wnio-
sek o łączne opodatkowanie dochodów małżonków, między którymi ist-
niała w roku podatkowym wspólność majątkowa, może być także złożony
przez podatnika, który:

1) zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego,
a jego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego;

2) pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy,
a jego małżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed zło-
żeniem zeznania podatkowego.

15 Art. 6 ust. 13 zmieniony ustawą z dnia 16.11.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1948),
która wchodzi w życie 1.03.2017 r.
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