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Ustawa
z 29 sierpnia 1997 r.

Ordynacja podatkowa
(j.t. Dz.U z 2015 r., poz. 613; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1923)*

* Tabela uwzględnia zmiany wprowadzone w Ordynacji podatkowej:
– ustawą z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1197),
– ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1649),
– ustawą z 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1269),
– ustawą z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 978; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1844),
– ustawą z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 699; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1595),
– ustawą z 16 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 251),
– ustawą z 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym (Dz.U. z 2014 r., poz. 1215; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 978),
–  ustawą z 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 183;  

ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1311),
– ustawą z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1923),
–  ustawą z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1311; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1513).

Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

Art. 2. [Stosowanie przepisów ustawy]
(…) § 2. Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, przepisy działu III stosuje się 

również do opłat oraz niepodatkowych należności budżetu państwa, do których usta-
lenia lub określenia uprawnione są inne niż wymienione w § 1 pkt 1 organy.

Art. 2. [Stosowanie przepisów ustawy]
(…) § 2. Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, przepisy działu III stosuje się 

również do opłat, do których ustalenia lub określenia uprawnione są inne niż wymienio-
ne w § 1 pkt 1 organy.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Z art. 2 § 2 Ordynacji podatkowej w brzmieniu przed nowelizacją wynikało, że przepisy działu III Ordynacji pt. „Zobowiązania podatkowe” mają wprost zastosowanie do niepodat-
kowych należności budżetu państwa. Natomiast z uregulowań art. 60 i art. 67 ustawy o finansach publicznych wynika, że do niepodatkowych należności budżetu państwa należy 
odpowiednio stosować przepisy działu III Ordynacji podatkowej. W wyniku nowelizacji to podwójne odwołanie zostanie zlikwidowane przez wykreślenie w art. 2 § 2 Ordynacji 
podatkowej „niepodatkowych należności budżetu państwa”. W wyniku tej zmiany przepisy działu III Ordynacji podatkowej będą stosowane odpowiednio do niepodatkowych 
należności budżetu państwa na podstawie art. 67 ustawy o finansach publicznych. Rozwiązanie takie jest optymalne. Większość przepisów działu III Ordynacji podatkowej do 
niepodatkowych należności budżetu państwa nie może być bowiem stosowana wprost, co wynika ze specyfiki tych należności. 

Brak odpowiednika Art. 2a. [Na korzyść podatnika]
Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego roz-

strzyga się na korzyść podatnika.

Komentarz: Art. 2a został dodany ustawą z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1197). Obowiązuje od 
1 stycznia 2016 r. W art. 2a O.p. wprost została zapisana zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika (z łac. in dubio pro tributario). Problematyczne (i sporne) może być 
ustalenie, czy i kiedy występują wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego. W praktyce organy podatkowe nie mają wątpliwości co do treści przepisów podatkowych. 
Wątpliwości ma zwykle podatnik, który musi je stosować. 
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Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

Art. 3. [Definicje ustawowe]
Ilekroć w ustawie jest mowa o:

(…) 5)  deklaracjach – rozumie się przez to również zeznania, wykazy oraz informacje, do 
których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego, 
podatnicy, płatnicy i inkasenci;

Art. 3. [Definicje ustawowe]
Ilekroć w ustawie jest mowa o:

(…) 5)  deklaracjach – rozumie się przez to również zeznania, wykazy, zestawienia oraz 
informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa 
podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci; 

11)  podmiocie krajowym – rozumie się przez to podmiot krajowy w rozumieniu przepi-
sów prawa podatkowego dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych 
i podatku dochodowego od osób prawnych oraz zagraniczny zakład, w rozumieniu 
tych przepisów, położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

(…)11)   podmiocie krajowym – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę praw-
ną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, mającą 
miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, powiązaną w rozumieniu art. 25 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o po-
datku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. 
zm.) oraz art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od 
osób prawnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.) z innym podmiotem 
oraz zagraniczny zakład w rozumieniu tych przepisów, położony na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej;

12)  podmiocie zagranicznym – rozumie się przez to podmiot zagraniczny w rozumie-
niu przepisów prawa podatkowego dotyczących podatku dochodowego od osób 
fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych oraz zagraniczny zakład 
podmiotu krajowego w rozumieniu tych przepisów, położony poza terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej;

12)  podmiocie zagranicznym – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną 
lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, mającą miejsce 
zamieszkania lub siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, powiązaną w rozumieniu art. 25 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych oraz art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. 
o podatku dochodowym od osób prawnych z innym podmiotem oraz zagranicz-
ny zakład w rozumieniu tych przepisów, położony poza terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej;

Brak odpowiednika (…) 15)  podaniu lub deklaracji odwzorowanych cyfrowo – rozumie się przez to doku-
ment elektroniczny będący kopią elektroniczną podania lub deklaracji, zło-
żonych w jednostkach organizacyjnych administracji podatkowej w postaci 
innej niż elektroniczna, który został wprowadzony do systemu teleinforma-
tycznego ministra właściwego do spraw finansów publicznych w sposób za-
pewniający niezaprzeczalność i integralność odwzorowanych danych.

Komentarz: Zmiany obowiązują od 1 stycznia 2016 r. Zmiany w art. 3 pkt 5, 11 i 12 zostały wprowadzone ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1649). Art. 3 pkt 15 został dodany ustawą z 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1269).
W słowniczku ustawy – Ordynacja podatkowa, w art. 3 w pkt 5, dotyczącym wyjaśnienia pojęcia deklaracji, dodano wyraz „zestawienie”. Ma to służyć wyeliminowaniu wątpliwości 
interpretacyjnych, czy przepisy dotyczące składania deklaracji oraz ich korekt stosuje się również do miesięcznego zestawienia oświadczeń, o których mowa w art. 89 ust. 14 
ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. 
W art. 3 w pkt 11 i 12 dotyczących wyjaśnienia pojęć „podmiot krajowy” i „podmiot zagraniczny” wprowadzono zmiany, których celem jest doprecyzowanie tych pojęć przez okre-
ślenie, iż chodzi o podmioty powiązane. Definicje te odnoszą się do przepisów dotyczących porozumień w sprawach ustalenia cen transakcyjnych (art. 20a i następne Ordynacji 
podatkowej), które mogą być zawierane w odniesieniu do podmiotów powiązanych.
W art. 3 pkt 15 zdefiniowano, czym jest podanie lub deklaracja odwzorowane cyfrowo. Zgodnie z definicją jest to elektroniczna kopia podania lub deklaracji złożonych do organu 
podatkowego w postaci innej niż elektroniczna. 
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Art. 12. [Termin]
(…) § 6. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało:

(…) 2)  nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu 
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) albo złożo-
ne w polskim urzędzie konsularnym;

Art. 12. [Termin]
(…) § 6. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało:

(…) 2)  nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu 
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) lub w pla-
cówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w in-
nym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub otrzymane przez polską pla-
cówkę pocztową operatora wyznaczonego po nadaniu w państwie spoza Unii 
Europejskiej albo złożone w polskim urzędzie konsularnym;

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Przed zmianą przepisów termin uważano za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego albo złożone 
w polskim urzędzie konsularnym. Przepis ten nie regulował  przypadków, gdy podatnik, przebywając za granicą, nadaje pisma adresowane do polskich organów podatkowych, 
korzystając z usług zagranicznych placówek pocztowych. W nowelizowanym art. 12 § 6 pkt 2 Ordynacji sytuacje te zostały uregulowane. Nadanie pisma w placówce pocztowej 
operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej będzie miało ten sam skutek co nadanie pisma w placówce pocztowej 
operatora wyznaczonego w Polsce. Natomiast w przypadku nadania przesyłki w kraju spoza Unii Europejskiej termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo 
zostanie otrzymane przez polską placówkę pocztową operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy – Prawo pocztowe. 

Art. 13. [Właściwość Ministra Finansów]
(…) § 2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych jest organem podatkowym 

– jako:
4) organ właściwy w sprawach interpretacji przepisów prawa podatkowego;

Art. 13. [Właściwość Ministra Finansów]
(…) § 2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych jest organem podatkowym 

– jako:
4) organ właściwy w sprawach interpretacji przepisów prawa podatkowego, o których 

mowa w art. 14a § 1;
Brak odpowiednika 4a)  organ właściwy w sprawach dotyczących interpretacji przepisów prawa podatko-

wego, o których mowa w art. 14b § 1, w zakresie określonym w art. 14e § 1;
Brak odpowiednika § 2a. Dyrektor Biura Krajowej Informacji Podatkowej jest organem podatkowym 

– jako organ właściwy w sprawach dotyczących wydawania interpretacji przepisów 
prawa podatkowego, o których mowa w art. 14b § 1.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649) oraz ustawą z 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1269).
Zmiany w art. 13 § 2 pkt 4 i § 2a O.p. wynikają z faktu nadania dyrektorowi Biura Krajowej Informacji Podatkowej statusu organu podatkowego, który przejmie dotychczasowe 
zadanie Ministra Finansów w zakresie wydawania interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego. Minister Finansów pozostanie organem właściwym w sprawie wyda-
wania interpretacji ogólnych, natomiast interpretacje indywidualne będzie wydawał Dyrektor Biura Krajowej Informacji Podatkowej. Minister Finansów będzie natomiast organem 
właściwym w sprawach zmiany, uchylenia lub stwierdzenia nieważności interpretacji indywidualnych (por. art. 14e § 1 O.p.). 

Art. 14a. [Interpretacje ogólne]
§ 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych dąży do zapewnienia jedno-

litego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz or-
gany kontroli skarbowej, dokonując w szczególności ich interpretacji, z urzędu lub na 
wniosek, przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów oraz Trybunału Konstytucyjnego lub

Art. 14a. [Interpretacje ogólne]
§ 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych dąży do zapewnienia jed-

nolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz 
organy kontroli skarbowej, dokonując w szczególności ich interpretacji, z urzędu lub 
na wniosek, przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów oraz Trybunału Konstytucyjnego
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Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (interpretacje ogólne); wnioskodawcą nie 
może być organ administracji publicznej.

lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (interpretacje ogólne); wnioskodawcą 
nie może być organ administracji publicznej.

Brak odpowiednika § 1a. Interpretacja ogólna powinna zawierać w szczególności:
1)  opis zagadnienia, w związku z którym jest dokonywana interpretacja przepisów 

prawa podatkowego;
2)  wyjaśnienie zakresu oraz sposobu stosowania interpretowanych przepisów 

prawa podatkowego do opisanego zagadnienia wraz z uzasadnieniem praw-
nym.

(…) § 9. W sprawach dotyczących wydawania interpretacji ogólnych na wniosek 
przepisy art. 14d, art. 14f, art. 120, art. 121 § 1, art. 125, art. 126, art. 129, art. 130,  
art. 135–137, art. 140, art. 143, art. 165 § 3b, art. 165a, art. 168, art. 169 § 1–2, art. 170 
i art. 171 oraz przepisy rozdziału 5, 6, 10 i 23 działu IV stosuje się odpowiednio.

(…) § 9. W sprawach dotyczących wydawania interpretacji ogólnych na wniosek prze-
pisy art. 14d, art. 14f, art. 120, art. 121 § 1, art. 125, art. 126, art. 129, art. 130, art. 135,  
art. 140, art. 143, art. 165 § 3 i 3b, art. 165a, art. 168, art. 169 § 1–2 i 4, art. 170 i art. 171 
oraz przepisy rozdziałów 3a, 5, 6, 7, 10 i 23 działu IV stosuje się odpowiednio.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649.) 
W art. 14a w § 1 została wprowadzona zmiana dostosowawcza w związku ze zmianą nazwy – Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) na Trybunał Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej (TSUE). 
W art. 14a § 1a sformułowano wymogi formalne interpretacji ogólnych. Obowiązkowymi elementami interpretacji ogólnej mają być:

�� szczegółowy opis interpretowanego zagadnienia,
�� wyjaśnienie przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do opisanego zagadnienia wraz z uzasadnieniem prawnym. 

Dzięki tym elementom interpretację ogólną będzie można zestawić z wnioskami o wydanie interpretacji indywidualnej i ustalić, czy interpretacja ogólna ma zastosowanie do sytuacji 
wskazanych w tych wnioskach. Jeżeli zagadnienie i stan prawny wskazany w interpretacji ogólnej pokrywa się z wnioskiem o interpretację indywidualną – organ podatkowy nie 
wyda interpretacji indywidualnej, tylko postanowienie, że w sprawie będącej przedmiotem wniosku podatnika ma zastosowanie interpretacja ogólna (nowo dodany § 5a w art. 14b 
O.p.). Dzięki temu rozwiązaniu organy podatkowe nie będą musiały w interpretacjach indywidualnych powielać treści uregulowanych już w interpretacji ogólnej, a podatnik zyska 
taką samą ochronę jak w sytuacji uzyskania interpretacji indywidualnej.
Ponadto w związku ze zmianami w zakresie pełnomocnictwa konieczne jest uzupełnienie art. 14a § 9 o odesłanie w sprawach dotyczących interpretacji ogólnych na wniosek do 
nowego rozdziału 3a działu IV Ordynacji podatkowej.
W art. 14a § 9 wprowadzono również odesłanie do art. 165 § 3 (data wszczęcia postępowania) oraz art. 169 § 4 O.p. (prawo do zniesienia zażalenia). Z wymienionych przepisów 
wynika, że:

�� postępowanie w sprawie wniosku o wydanie interpretacji ogólnej rozpoczyna się w dacie doręczenia wniosku organowi podatkowemu oraz
�� wnioskodawca może wnieść zażalenie na postanowienie o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosku o wydanie interpretacji ogólnej.

Art. 14b. [Interpretacje indywidualne]
§ 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowane-

go, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego 
(interpretację indywidualną).

Art. 14b. [Interpretacje indywidualne]
§ 1. Dyrektor Biura Krajowej Informacji Podatkowej, na wniosek zainteresowanego, 

wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (in-
terpretację indywidualną).

Brak odpowiednika (…) § 2a. Przedmiotem wniosku o interpretację indywidualną nie mogą być przepisy 
prawa podatkowego regulujące właściwość oraz uprawnienia i obowiązki organów 
podatkowych oraz organów kontroli skarbowej.
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Brak odpowiednika (…) § 5a. Jeżeli przedstawione we wniosku stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe 
odpowiadają zagadnieniu będącemu przedmiotem interpretacji ogólnej wydanej 
w takim samym stanie prawnym, wydaje się postanowienie o stwierdzeniu, że do 
stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego opisanych we wniosku ma zastoso-
wanie interpretacja ogólna, z jednoczesnym stwierdzeniem bezprzedmiotowości 
wniosku. W tym przypadku w postanowieniu wskazuje się oznaczenie interpretacji 
ogólnej wraz z podaniem miejsca jej publikacji. Na wydane postanowienie przysłu-
guje zażalenie.

§ 6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w celu zapewnienia jednolito-
ści wydawanych wiążących interpretacji i usprawnienia obsługi wnioskodawców może, 
w drodze rozporządzenia, upoważnić podległe organy do wydawania interpretacji indy-
widualnych w jego imieniu i w ustalonym zakresie określając jednocześnie właściwość 
rzeczową i miejscową upoważnionych organów.

uchylony

Brak odpowiednika § 6a. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, uwzględniając koniecz-
ność zapewnienia jednolitości i prawidłowości interpretacji indywidualnych, w celu 
usprawnienia postępowania w sprawach dotyczących interpretacji indywidualnych, 
może, w drodze rozporządzenia, upoważnić dyrektora Biura Krajowej Informacji Po-
datkowej do:
1)  zmiany interpretacji indywidualnych na etapie rozpatrywania wezwania do usunię-

cia naruszenia prawa,
2) stwierdzania wygaśnięcia interpretacji indywidualnych na podstawie art. 14e § 1 pkt 3,
3) uchylania interpretacji indywidualnych i wydawania postanowień, o których mowa 

w § 5a, na podstawie art. 14e § 1 pkt 4,
4) zmiany postanowień, o których mowa w § 5a, na podstawie art. 14e § 1 pkt 5,
5) uchylania postanowień, o których mowa w § 5a, na podstawie art. 14e § 1 pkt 6
– w jego imieniu i w ustalonym zakresie.

§ 7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporzą-
dzenia, wzór wniosku, o którym mowa w § 1, który zawiera dane identyfikujące wnio-
skodawcę oraz dane wskazane w § 2–5, oraz sposób uiszczenia opłaty, o której mowa 
w art. 14f.

§ 7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządze-
nia, wzór wniosku, o którym mowa w § 1, który zawiera dane identyfikujące wniosko-
dawcę oraz dane wskazane w § 2–5, a także sposób uiszczenia opłaty, o której mowa 
w art. 14f, mając na względzie konieczność ujednolicenia formy składanych wniosków 
oraz zapewnienia sprawnej obsługi wnioskodawców.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649) oraz ustawą z 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1269).
Z art. 14b § 1 wynika, że dyrektor Biura Krajowej Informacji Podatkowej wydaje interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego (dotychczas kompetencja do wydawania 
takich interpretacji przysługiwała Ministrowi Finansów). Minister Finansów będzie też mógł upoważnić dyrektora Biura KIP (w formie rozporządzenia) do zmieniania, uchylania lub 
stwierdzania nieważności interpretacji indywidualnych oraz do zmiany lub uchylania postanowień o zastosowaniu interpretacji ogólnej.
Zmiana w art. 14b przez dodanie § 2a ma charakter uściślający. Z przepisu tego wynika, że wniosek o interpretację indywidualną nie może dotyczyć przepisów prawa podatkowe-
go regulujących właściwość oraz prawa i obowiązki organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej. Przed nowelizacją przepisów istniały wątpliwości co do tego, czy 
podatnik we wniosku o interpretację podatkową może się zapytać o kwestie związane ze sferą praw i obowiązków organów podatkowych. Sądy nie akceptowały jednak takiej 
możliwości, stwierdzając, że wnioskodawca nie może uzyskać interpretacji przepisów, których adresatem są organy podatkowe. W orzecznictwie sądów administracyjnych prezen-
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towane było stanowisko, w myśl którego przedmiotem interpretacji indywidualnej mogą być wyłącznie przepisy prawa materialnego (por. wyrok NSA z  8 stycznia 2014 r., sygn. akt 
II FSK 143/12, wyroki WSA w Łodzi z 5 kwietnia 2011 r., sygn. akt I SA/Łd 185/11, oraz z 15 lutego 2011 r., sygn. akt I SA/Łd 1195/10).
W art. 14b dodano § 5a, w którym uregulowano sytuację, gdy występuje zbieżność wniosku o interpretację indywidualną z treścią aktualnej interpretacji ogólnej wydanej w takim 
samym stanie prawnym. Jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce, wnioskodawca zamiast interpretacji indywidualnej otrzyma postanowienie, że do stanu faktycznego i prawnego 
opisanego we wniosku ma zastosowanie interpretacja ogólna. Na postanowienie przysługuje zażalenie, a w dalszej kolejności skarga do sądu administracyjnego. Jednocześnie 
z tą zmianą zmieniony został odpowiednio art. 14e § 1 (patrz komentarz do art. 14e O.p.). 
Zmiana art. 14b § 6 i 7 została wprowadzona w związku z koniecznością uregulowania delegacji dla organów podatkowych w sprawach interpretacji indywidualnych.

Art. 14c. [Treść interpretacji indywidualnej]
§ 1. Interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uza-

sadnieniem prawnym tej oceny. Można odstąpić od uzasadnienia prawnego, jeżeli sta-
nowisko wnioskodawcy jest prawidłowe w pełnym zakresie.

Art. 14c. [Treść interpretacji indywidualnej]
§ 1. Interpretacja indywidualna zawiera wyczerpujący opis przedstawionego we 

wniosku stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego oraz ocenę stanowiska wnio-
skodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Można odstąpić od uzasadnienia 
prawnego, jeżeli stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe w pełnym zakresie.

(…) § 4. Interpretacja indywidualna wydana w formie dokumentu elektronicznego jest 
opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu.

(…) § 4. Interpretacja indywidualna wydana w formie dokumentu elektronicznego jest 
opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649) oraz ustawą z 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1269).
Zgodnie z nowym brzmieniem art. 14c § 1 interpretacja indywidualna powinna zawierać – oprócz elementów wymaganych przed nowelizacją – wyczerpujący opis przedstawionego 
we wniosku stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Zmiana ma poprawić szybkość zamieszczania interpretacji, zmniejszyć ryzyko ujawniania danych osobowych oraz popra-
wić wydajność systemu wyszukiwania interpretacji (zamiast dwóch dokumentów publikacji podlegać będzie jeden, treściowo scalony).
Z art. 14c § 4 wynika, że interpretacje wydawane elektronicznie mogą być podpisywane podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Art. 14d. [Termin wydania interpretacji]
Interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego wydaje się bez zbędnej 

zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Do 
tego terminu nie wlicza się terminów i okresów, o których mowa w art. 139 § 4.

Art. 14d. [Termin wydania interpretacji]
§ 1. Interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego wydaje się bez zbęd-

nej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Do 
tego terminu nie wlicza się terminów i okresów, o których mowa w art. 139 § 4.

Brak odpowiednika § 2. W przypadku doręczenia interpretacji indywidualnej za pomocą środków ko-
munikacji elektronicznej interpretację indywidualną uważa się za wydaną z zachowa-
niem terminu, o którym mowa w § 1, jeżeli zawiadomienie, o którym mowa w art. 152a 
§ 1, zostało przesłane przed upływem tego terminu.

Brak odpowiednika § 3. Wnioskodawca może w każdym czasie wystąpić z żądaniem poinformowania 
go telefonicznie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej o dacie wyda-
nia interpretacji indywidualnej oraz o zawartej w niej ocenie jego stanowiska albo 
o innym sposobie rozstrzygnięcia sprawy. Informację przekazuje się niezwłocznie,  
a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił z tym żądaniem przed wydaniem interpre-
tacji indywidualnej – nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu wydania 
tej interpretacji albo innego rozstrzygnięcia w sprawie.
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Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
W art. 14d § 2 sprecyzowano, kiedy mamy do czynienia z wydaniem interpretacji – w przypadku interpretacji doręczanych elektronicznie. Taką interpretację uznaje się za wydaną 
w terminie, jeżeli zostanie wysłana przed upływem terminu określonego w § 1.
Dodany § 3 w art. 14d jest związany z postanowieniem Trybunału Konstytucyjnego z 29 października 2014 r., sygn. akt S 5/14, w którym TK przedstawił Sejmowi RP uwagi doty-
czące stwierdzonej w ustawie – Ordynacja podatkowa luki w prawie, polegającej na braku urzędowej formy zakomunikowania zainteresowanemu o wydaniu (sporządzeniu i pod-
pisaniu) interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w terminie określonym w art. 14d ustawy oraz o pozytywnym lub negatywnym charakterze tej interpretacji. 
Treść art. 14d § 3 O.p. ma wypełnić zalecenia Trybunału w zakresie odpowiedniego unormowania sposobu komunikowania na żądanie wnioskodawcy o wydaniu na jego wniosek 
interpretacji indywidualnej oraz o zawartej w niej ocenie jego stanowiska albo o innym sposobie rozstrzygnięcia sprawy. 

Art. 14e. [Zmiana interpretacji]
§ 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, z urzędu, zmienić wyda-

ną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględ-
niając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europej-
skiego Trybunału Sprawiedliwości.

Art. 14e. [Zmiana interpretacji]
§ 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może z urzędu:

1) zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidło-
wość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyj-
nego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej;

2) uchylić wydaną interpretację indywidualną i umorzyć postępowanie w sprawie 
wydania interpretacji indywidualnej, jeżeli w dniu jej wydania istniały przesłanki 
odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wydania interpretacji indywidual-
nej;

3) stwierdzić wygaśnięcie interpretacji indywidualnej, jeżeli jest ona niezgodna z in-
terpretacją ogólną wydaną w takim samym stanie prawnym;

4) uchylić wydaną interpretację indywidualną i wydać postanowienie, o którym mowa 
w art. 14b § 5a;

5) zmienić postanowienie, o którym mowa w art. 14b § 5a, w przypadku zmiany inter-
pretacji ogólnej wskazanej w tym postanowieniu;

6) uchylić postanowienie, o którym mowa w art. 14b § 5a, jeżeli przedstawione we 
wniosku stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe nie odpowiadają zagadnieniu będą-
cemu przedmiotem wskazanej w postanowieniu interpretacji ogólnej, i przekazać 
wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej do ponownego rozpatrzenia.

§ 2. Zawiadomienie o zmienionej interpretacji indywidualnej doręcza się podmiotowi, 
któremu w danej sprawie interpretacja została wydana.

§ 2. Zmiana interpretacji indywidualnej następuje w odniesieniu do opisanego we 
wniosku stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, na podstawie którego wydana 
została zmieniona interpretacja.

Brak odpowiednika § 3. Uchylenie lub stwierdzenie wygaśnięcia interpretacji indywidualnej oraz zmia-
na lub uchylenie postanowienia, o którym mowa w art. 14b § 5a, następuje w formie 
postanowienia, na które służy zażalenie.

Brak odpowiednika § 4. Zmianę interpretacji indywidualnej oraz postanowienia, o których mowa w § 3, 
doręcza się podmiotowi, któremu w danej sprawie zostały wydane interpretacja indy-
widualna lub postanowienie, albo jego następcy prawnemu.

Brak odpowiednika § 5. Stwierdzając wygaśnięcie interpretacji indywidualnej, w postanowieniu wska-
zuje się oznaczenie interpretacji ogólnej wraz z podaniem miejsca jej publikacji.
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Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Zmiana w art. 14e ma prowadzić do sprawniejszego eliminowania nieprawidłowych interpretacji z obiegu. Minister Finansów będzie mógł nie tylko zmienić wydaną interpretację, 
gdy stwierdzi jej nieprawidłowość, ale też uchylić interpretację lub stwierdzić jej wygaśnięcie. Będzie też mógł uchylić interpretację indywidualną i wydać postanowienie o zastoso-
waniu interpretacji ogólnej, zmienić takie postanowienie lub je uchylić (patrz komentarz do art. 14b).
Na postanowienie w sprawie uchylenia lub stwierdzenia wygaśnięcia interpretacji indywidualnej będzie służyć zażalenie, a w dalszej kolejności skarga do sądu administracyjnego 
(art. 14e § 3).
W art. 14e § 4 wskazano, komu są doręczane zmiana, uchylenie lub stwierdzenie wygaśnięcia interpretacji indywidualnej oraz zmiana lub uchylenie postanowienia. W przepisie 
tym jednoznacznie wskazano, że doręczanie następuje podmiotowi, któremu w danej sprawie została wydana interpretacja lub postanowienie, albo jego następcy prawnemu.
Art. 14e § 5 zawiera regulację, w myśl której organ, stwierdzając wygaśnięcie interpretacji indywidualnej, będzie wskazywać w postanowieniu interpretację ogólną, na podstawie 
której stwierdził nieaktualność stanowiska przedstawionego w interpretacji indywidualnej, oraz miejsce publikacji tej interpretacji ogólnej w Dzienniku Urzędowym Ministra Finan-
sów. Stwierdzenie wygaśnięcia interpretacji będzie powodowało takie same skutki dla ochrony prawnej wnioskodawcy jak zmiana interpretacji.

Art. 14f. [Opłata za wniosek o wydanie interpretacji]
Brak odpowiednika

Art. 14f. [Opłata za wniosek o wydanie interpretacji]
(…) § 2b. Opłata za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega zwroto-

wi wyłącznie w przypadku:
1) wycofania wniosku – w całości;
2) wycofania części wniosku w odniesieniu do przedstawionego w nim odrębnego 

stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego – w odpowiedniej części;
3) uiszczenia jej w kwocie wyższej od należnej – w odpowiedniej części.

§ 3. Opłata, o której mowa w § 1 i 2, stanowi dochód budżetu państwa. § 3. Opłata za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej stanowi dochód bud-
żetu państwa.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Zmiana w art. 14f w nowym § 2b reguluje zasady zwrotu opłaty za wniosek. Opłata za złożenie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej będzie podlegać zwrotowi wyłącznie 
w przypadkach określonych w tym przepisie, tzn. w przypadku wycofania wniosku o wydanie interpretacji oraz w przypadku jej uiszczenia w kwocie wyższej od należnej. W pozo-
stałych przypadkach opłata nie będzie podlegała zwrotowi. Ponadto uściślono w § 3, że dochód budżetu państwa stanowi opłata za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej.

Art. 14g. [Pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia]
§ 1. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej niespełniający wymogów określo-

nych w art. 14b § 3 pozostawia się bez rozpatrzenia.

Art. 14g. [Pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia]
§ 1. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej niespełniający wymogów określo-

nych w art. 14b § 3 lub innych wymogów określonych przepisami prawa pozostawia 
się bez rozpatrzenia.

§ 3. W sprawie pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia wydaje się postanowienie, 
na które służy zażalenie. Przepisy rozdziałów 14 i 16 działu IV stosuje się odpowiednio.

uchylony

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Zmiana art. 14g § 1 ma charakter uściślający. Przepis w nowym brzmieniu będzie podstawą prawną do wydania postanowienia o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia, np. 
w sytuacji gdy brak jest podpisu wnioskodawcy lub brak pełnomocnictwa. Zmiana polegająca na uchyleniu § 3 jest związana z uregulowaniem kompleksowym w art. 14h, w którym 
znajduje się odesłanie m.in. do rozdziałów 14 i 16 działu IV.



15IFK � MONITOR�księgowego�nr�1/2016������www.mk.infor.plwww.inforfk.pl

Art. 14h. [Odesłanie do innych przepisów Ordynacji]
W sprawach dotyczących interpretacji indywidualnej stosuje się odpowiednio przepi-

sy art. 120, art. 121 § 1, art. 125, art. 126, art. 129, art. 130, art. 135–137, art. 140, art. 143, 
art. 165 § 3b, art. 165a, art. 168, art. 169 § 1–2, art. 170 i art. 171 oraz przepisy rozdziału 
5, 6, 10 i 23 działu IV.

Art. 14h. [Odesłanie do innych przepisów Ordynacji]
W sprawach dotyczących interpretacji indywidualnej stosuje się odpowiednio prze-

pisy art. 120, art. 121 § 1, art. 125, art. 126, art. 129, art. 130, art. 135, art. 140, art. 143,  
art. 165 § 3b, art. 165a, art. 168, art. 169 § 1–2 i 4, art. 170, art. 171, art. 208, art. 213 
w zakresie uzupełniania lub sprostowania co do skargi do sądu administracyjnego, 
art. 214, art. 215 § 1 i 3 oraz przepisy rozdziałów 3a, 5, 6, 7, 10, 14, 16 i 23 działu IV.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649) oraz ustawą z 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1269).
Zmiana w art. 14h ma charakter doprecyzowujący. Ma na celu usunięcie wątpliwości interpretacyjnych oraz usprawnienie postępowania w sprawie wydawania interpretacji indywi-
dualnych poprzez:

�� odesłanie do odpowiedniego stosowania art. 208 Ordynacji podatkowej, co umożliwi umorzenie postępowania interpretacyjnego w przypadku jego bezprzedmiotowości (m.in. 
w sytuacji śmierci wnioskodawcy, wycofania wniosku),

�� odesłanie do odpowiedniego stosowania art. 213 ustawy – Ordynacja podatkowa w części dotyczącej uzupełnienia lub sprostowania pouczenia co do skargi do sądu admini-
stracyjnego,

�� odesłanie do odpowiedniego stosowania art. 214 Ordynacji podatkowej regulującego kwestię ochrony wnioskodawcy w przypadku błędnego pouczenia,
�� odesłanie do odpowiedniego stosowania art. 215 § 1 i § 3 Ordynacji podatkowej regulującego kwestię oczywistych omyłek oraz błędów rachunkowych,
�� odesłanie do odpowiedniego stosowania nowego rozdziału 3a (pełnomocnictwa) oraz do rozdziału 7 działu IV Ordynacji podatkowej regulującego zasady przywrócenia terminu.

Art. 14i. [Udostępnienie interpretacji]
(…) § 2. Interpretacje indywidualne wraz z informacją o dacie doręczenia są niezwłocz-

nie przekazywane organom podatkowym właściwym ze względu na zakres spraw będą-
cych przedmiotem interpretacji oraz właściwemu organowi kontroli skarbowej.

Art. 14i. [Udostępnienie interpretacji]
(…) § 2. Interpretacja indywidualna, jej zmiana oraz postanowienia, o których mowa 

w art. 14e § 3, wraz z informacją o dacie doręczenia są niezwłocznie przekazywane 
organom podatkowym właściwym ze względu na zakres spraw będących przedmiotem 
interpretacji oraz właściwemu organowi kontroli skarbowej.

§ 3. Interpretacje indywidualne wraz z wnioskiem o wydanie interpretacji, po usu-
nięciu danych identyfikujących wnioskodawcę oraz inne podmioty wskazane w treści 
interpretacji, są niezwłocznie zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Interpretacja indywidualna, po usunięciu danych identyfikujących wnioskodawcę 
oraz inne podmioty wskazane w treści interpretacji, jest niezwłocznie zamieszczana 
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego mini-
stra właściwego do spraw finansów publicznych.

Brak odpowiednika § 4. W Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługują-
cego ministra właściwego do spraw finansów publicznych zamieszcza się informację 
o zmianie, uchyleniu oraz stwierdzeniu wygaśnięcia interpretacji indywidualnej.

Brak odpowiednika § 5. W Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługu-
jącego ministra właściwego do spraw finansów publicznych zamieszcza się infor-
macje o nieprawidłowych interpretacjach indywidualnych, które z powodu śmierci, 
likwidacji lub rozwiązania wnioskodawcy, dla którego interpretacja indywidualna 
została wydana, nie mogą zostać zmienione, uchylone lub nie można stwierdzić ich 
wygaśnięcia.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
W art. 14i § 2 wskazano, że właściwym organom podatkowym oraz organom kontroli skarbowej są doręczane zarówno interpretacje indywidualne, jak i ich zmiany oraz postano-
wienia o uchyleniu lub wygaśnięciu, postanowienia o zastosowaniu interpretacji ogólnej oraz postanowienia o ich uchyleniu lub zmianie.
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Zmiana w art. 14i § 3 jest powiązana ze zmianą w art. 14c § 1 polegającą na wskazaniu, że w interpretacji indywidualnej zamieszczany będzie wyczerpujący opis stanu faktycznego 
lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku. W związku z tym zrezygnowano z publikowania wniosku w BIP – zmiana ma poprawić szybkość zamieszczania interpreta-
cji, zmniejszyć ryzyko ujawniania danych osobowych oraz poprawić wydajność systemu wyszukiwania interpretacji (zamiast dwóch dokumentów publikacji podlegać będzie jeden, 
treściowo scalony).
W celu poprawy przejrzystości bazy BIP w art. 14i dodano § 4 i 5. Na podstawie tych przepisów w BIP zamieszczane będą informacje:

�� o zmianie, uchyleniu oraz stwierdzeniu wygaśnięcia interpretacji, dzięki czemu ma zostać zminimalizowane ryzyko powoływania się podatników na nieprawidłowe lub nieaktualne 
interpretacje przepisów prawa podatkowego (zachowując jednak tekst interpretacji wycofanej z obrotu prawnego),

�� o tym, że interpretacja jest nieprawidłowa, jednak nie może być zmieniona ze względu na śmierć wnioskodawcy będącego osobą fizyczną albo likwidację lub rozwiązanie 
wnioskodawcy będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, dla których interpretacja ta została wydana, a nie ma następców 
prawnych. W takim przypadku nie ma możliwości dokonania prawnie skutecznej zmiany interpretacji indywidualnej (brak możliwości doręczenia zmiany), przez co nieracjonalne 
jest wydawanie interpretacji zmieniającej. Z drugiej jednak strony obiektywne (niezależne od Ministra Finansów) przeszkody w dokonaniu zmiany interpretacji nie mogą uzasad-
niać utrwalenia nieprawidłowej interpretacji przez eksponowanie jej w BIP bez zastrzeżeń o jej nieprawidłowości. Analogiczne rozwiązanie ma być stosowane w przypadku, gdy 
interpretacje nie będą mogły być uchylone lub nie będzie możliwe stwierdzenie ich wygaśnięcia.

Art. 14j. [Interpretacje wydawane przez samorząd]
(…) § 2. W zakresie, o którym mowa w § 1, opłata za wydanie interpretacji indywidual-

nej stanowi dochód budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Art. 14j. [Interpretacje wydawane przez samorząd]
(…) § 2. W zakresie, o którym mowa w § 1, opłata za wniosek o wydanie interpretacji 

indywidualnej stanowi dochód budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Brak odpowiednika § 2a. Wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa 
zmienia wydaną przez ten organ interpretację indywidualną, uchyla ją i stwierdza 
jej wygaśnięcie oraz zmienia lub uchyla postanowienie, o którym mowa w art. 14b 
§ 5a.

§ 3. W zakresie nieuregulowanym w § 1 i 2 stosuje się odpowiednio przepisy niniej-
szego rozdziału.

§ 3. W zakresie nieuregulowanym w § 1–2a stosuje się odpowiednio przepisy niniej-
szego rozdziału.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Z nowo dodanego § 2a wynika, że wójt, burmistrz, prezydent miasta – uprawnieni do wydawania interpretacji indywidualnych w zakresie swojej właściwości – będą mogli zmie-
niać, uchylać oraz stwierdzać nieważność tych interpretacji oraz zmieniać lub uchylać postanowienia w sprawie zastosowania interpretacji ogólnej. Zmiany w § 3 mają charakter 
porządkowy i są związane z dodaniem § 2a.

Art. 14k. [Ochrona wynikająca z interpretacji]
§ 1. Zastosowanie się do interpretacji indywidualnej przed jej zmianą lub przed do-

ręczeniem organowi podatkowemu odpisu prawomocnego orzeczenia sądu administra-
cyjnego uchylającego interpretację indywidualną nie może szkodzić wnioskodawcy, jak 
również w przypadku nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej.

Art. 14k. [Ochrona wynikająca z interpretacji]
§ 1. Zastosowanie się do interpretacji indywidualnej przed jej zmianą, stwierdzeniem 

jej wygaśnięcia lub przed doręczeniem organowi podatkowemu odpisu prawomocnego 
orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną nie może 
szkodzić wnioskodawcy, jak również w przypadku nieuwzględnienia jej w rozstrzygnię-
ciu sprawy podatkowej.

(…) § 3. W zakresie związanym z zastosowaniem się do interpretacji, która uległa 
zmianie, lub interpretacji nieuwzględnionej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej, nie 
wszczyna się postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia 
skarbowe, a postępowanie wszczęte w tych sprawach umarza się oraz nie nalicza się 
odsetek za zwłokę.

(…) § 3. W zakresie związanym z zastosowaniem się do interpretacji, która uległa 
zmianie, której wygaśnięcie stwierdzono, lub interpretacji nieuwzględnionej w roz-
strzygnięciu sprawy podatkowej, nie wszczyna się postępowania w sprawach o prze-
stępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, a postępowanie wszczęte w tych spra-
wach umarza się oraz nie nalicza się odsetek za zwłokę.
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Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Zmiana jest związana z wprowadzeniem procedury wygaśnięcia interpretacji indywidualnej w przypadku jej niezgodności z interpretacją ogólną. Z art. 14k § 1 wynika, że zastoso-
wanie się przez wnioskodawcę do interpretacji, w stosunku do której następnie zostanie stwierdzone jej wygaśnięcie, nie może mu szkodzić. W przypadku zastosowania się do 
interpretacji, co do której stwierdzono jej wygaśnięcie, nie wszczyna się postępowania w sprawach o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, a postępowanie wszczęte 
w tych sprawach umarza się oraz nie nalicza się odsetek za zwłokę (art. 14k § 3).

Art. 14m. [Zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku]
§ 1. Zastosowanie się do interpretacji, która następnie została zmieniona lub nie zo-

stała uwzględniona w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej, powoduje zwolnienie z obo-
wiązku zapłaty podatku w zakresie wynikającym ze zdarzenia będącego przedmiotem 
interpretacji, jeżeli: (…)

Art. 14m. [Zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku]
§ 1. Zastosowanie się do interpretacji, która następnie została zmieniona, której wy-

gaśnięcie stwierdzono lub która nie została uwzględniona w rozstrzygnięciu sprawy 
podatkowej, powoduje zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku w zakresie wynikają-
cym ze zdarzenia będącego przedmiotem interpretacji, jeżeli: (…)

§ 2. Zwolnienie, o którym mowa w § 1, obejmuje:
1) w przypadku rocznego rozliczenia podatków – okres do końca roku podatkowego, 

w którym opublikowano zmienioną interpretację ogólną, doręczono zmienioną in-
terpretację indywidualną albo doręczono organowi podatkowemu odpis orzeczenia 
sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną ze stwierdzeniem 
jego prawomocności;

§ 2. Zwolnienie, o którym mowa w § 1, obejmuje:
1) w przypadku rocznego rozliczenia podatków – okres do końca roku podatkowego, 

w którym opublikowano zmienioną interpretację ogólną, doręczono zmienioną inter-
pretację indywidualną lub stwierdzono jej wygaśnięcie albo doręczono organowi 
podatkowemu odpis orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację 
indywidualną ze stwierdzeniem jego prawomocności;

2) w przypadku kwartalnego rozliczenia podatków – okres do końca kwartału, w któ-
rym opublikowano zmienioną interpretację ogólną, doręczono zmienioną interpre-
tację indywidualną albo doręczono organowi podatkowemu odpis orzeczenia sądu 
administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną ze stwierdzeniem jego 
prawomocności, oraz kwartał następny;

2) w przypadku kwartalnego rozliczenia podatków – okres do końca kwartału, w którym 
opublikowano zmienioną interpretację ogólną, doręczono zmienioną interpretację 
indywidualną lub stwierdzono jej wygaśnięcie albo doręczono organowi podatko-
wemu odpis orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywi-
dualną ze stwierdzeniem jego prawomocności, oraz kwartał następny;

3) w przypadku miesięcznego rozliczenia podatków – okres do końca miesiąca, w któ-
rym opublikowano zmienioną interpretację ogólną, doręczono zmienioną interpre-
tację indywidualną albo doręczono organowi podatkowemu odpis orzeczenia sądu 
administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną ze stwierdzeniem jego 
prawomocności, oraz miesiąc następny.

3) w przypadku miesięcznego rozliczenia podatków – okres do końca miesiąca, w któ-
rym opublikowano zmienioną interpretację ogólną, doręczono zmienioną interpre-
tację indywidualną lub stwierdzono jej wygaśnięcie albo doręczono organowi po-
datkowemu odpis orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację 
indywidualną ze stwierdzeniem jego prawomocności, oraz miesiąc następny.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Zmiana jest związana z wprowadzeniem procedury wygaśnięcia interpretacji indywidualnej w przypadku jej niezgodności z interpretacją ogólną. W przypadku zastosowania się 
do interpretacji, co do której następnie stwierdzono jej wygaśnięcie, będzie można zastosować zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku w zakresie wynikającym ze zdarzenia 
będącego przedmiotem interpretacji. 

Art. 14n. [Ochrona wynikająca z interpretacji]
§ 1. Przepisy art. 14k i art. 14m stosuje się odpowiednio w przypadku:

Art. 14n. [Ochrona wynikająca z interpretacji]
§ 1. Przepisy art. 14k i art. 14m stosuje się odpowiednio w przypadku:

Brak odpowiednika (…) 1a)  zastosowania się przez podatkową grupę kapitałową w rozumieniu przepisów 
o podatku dochodowym od osób prawnych do interpretacji indywidualnej wy-
danej przed powstaniem grupy, na wniosek spółki planującej utworzenie tej 
grupy, w zakresie działalności tej podatkowej grupy kapitałowej;
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§ 2. W przypadkach, o których mowa w § 1, zmienioną interpretację indywidualną 
doręcza się odpowiednio spółce, oddziałowi lub przedstawicielstwu, wskazanym przez 
wnioskującego o wydanie interpretacji indywidualnej.

§ 2. W przypadkach, o których mowa w § 1, zmianę, uchylenie lub stwierdzenie 
wygaśnięcia interpretacji indywidualnej albo zmianę lub uchylenie postanowienia, 
o którym mowa w art. 14b § 5a, doręcza się odpowiednio spółce, podatkowej grupie 
kapitałowej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, od-
działowi lub przedstawicielstwu, wskazanym przez wnioskującego o wydanie interpre-
tacji indywidualnej.

Brak odpowiednika § 3. Przepisy art. 14k i art. 14m stosuje się odpowiednio w przypadku:
1) uchylenia interpretacji indywidualnej – na podstawie art. 14e § 1 pkt 4;
2) zmiany lub uchylenia postanowienia, o którym mowa w art. 14b § 5a.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Art. 14n § 1 pkt 1a potwierdza prawo podmiotów planujących utworzyć podatkową grupę kapitałową do wnioskowania o interpretację w zakresie przyszłych rozliczeń grupy. Do-
precyzowano również, że ochroną wynikającą z interpretacji indywidualnej objęta jest również podatkowa grupa kapitałowa, która zastosowała się do interpretacji indywidualnej 
wydanej przed powstaniem grupy na wniosek spółki planującej utworzenie tej grupy. 
Art. 14n § 2 reguluje zasady doręczenia zmiany, uchylenia lub stwierdzenia wygaśnięcia interpretacji lub zmiany postanowienia o stwierdzeniu, że do stanu faktycznego lub zdarze-
nia przyszłego opisanego we wniosku zastosowanie znajduje interpretacja ogólna.  W przepisie tym wskazano, że doręcza się je spółce, podatkowej grupie kapitałowej, oddziałowi 
lub przedstawicielstwu, wskazanym przez wnioskującego o wydanie interpretacji. 
W dodanym w art. 14n § 3 wskazano, że ochrona podatnika, który zastosował się do interpretacji, wynikająca z art. 14k i art. 14m ma zastosowanie również w przypadku uchylenia 
interpretacji na podstawie art. 14e § 1 pkt 4 oraz zmiany lub uchylenia postanowienia, o którym mowa w art. 14b § 5.

Brak odpowiednika Art. 14r. [Wspólny wniosek o interpretację]
§ 1. Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej może wystąpić dwóch lub 

więcej zainteresowanych uczestniczących w tym samym zaistniałym stanie faktycznym 
albo mających uczestniczyć w tym samym zdarzeniu przyszłym (wniosek wspólny).

§ 2. Zainteresowani wskazują we wniosku wspólnym jeden podmiot, który jest stro-
ną postępowania w sprawie interpretacji, oraz składają oświadczenie, o którym mowa 
w art. 14b § 4.

§ 3. Interpretację indywidualną lub postanowienie w sprawie doręcza się podmio-
towi wskazanemu jako strona. Pozostałym zainteresowanym doręcza się odpis inter-
pretacji lub postanowienia.

§ 4. Opłata za wniosek wspólny jest ustalana jako iloczyn kwoty określonej zgod-
nie z art. 14f i liczby zainteresowanych wskazanych we wniosku.

§ 5. W zakresie nieuregulowanym w § 1–4 przepisy niniejszego rozdziału stosuje 
się odpowiednio.

§ 6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporzą-
dzenia, wzór wniosku wspólnego zawierającego dane identyfikujące zainteresowa-
nych oraz dane wskazane w § 2 i w art. 14b § 3–5, a także sposób uiszczenia opłaty, 
o której mowa w § 4, mając na względzie konieczność ujednolicenia formy składanych 
wniosków oraz zapewnienia sprawnej obsługi wnioskodawców.
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Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
W nowym art. 14r § 1–6 uregulowane zostały zasady występowania z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej przez dwóch lub więcej zainteresowanych uczestniczących 
w tym samym stanie faktycznym lub mających uczestniczyć w tym samym zdarzeniu przyszłym (wniosek wspólny). W stanie prawnym obowiązującym przed nowelizacją nie było 
to możliwe. Dzięki nowej regulacji składającym wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej może być grupa podmiotów (dwóch lub więcej), w przypadku gdy w tym samym 
zdarzeniu będącym jego przedmiotem zaangażowanych jest więcej niż jeden podmiot – „wspólny wniosek”, a skutki podatkowe tego zdarzenia powstają dla zainteresowanych. 
Przykładem takich sytuacji, w których rozwiązanie to może znaleźć zastosowanie, są zagadnienia dotyczące np. opodatkowania i stawki VAT, obowiązków płatnik – podatnik w po-
datkach dochodowych, wypłaty przez spółkę udziałowcom dochodów z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, opodatkowania podatkiem 
od czynności cywilnoprawnych, zbycia wspólnego składnika majątku przez małżonków, zagadnienia dotyczące spadkobierców i obdarowanych, nabywców akcji prywatyzowanego 
przedsiębiorstwa. Wniosek może dotyczyć jednego podatku lub różnych podatków, jeżeli interpretacja przepisów różnych ustaw jest wzajemnie sprzężona, np. VAT-PCC, podatek 
dochodowy – podatek od spadków i darowizn.
Zgodnie z art. 14r § 2 wszyscy zainteresowani wskażą jeden podmiot, który będzie stroną postępowania w sprawie interpretacji, a także jej ewentualnej zmiany, uchylenia lub 
wygaśnięcia. W celu uzupełnienia braków formalnych wniosku (np. o doprecyzowanie opisu stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem wniosku) organ 
będzie występował wyłącznie do podmiotu wskazanego jako strona postępowania i on też będzie udzielał organowi wyjaśnień. Czynności dokonywane w postępowaniu przez innych 
zainteresowanych (niewskazanych jako strona) będą bezskuteczne. Na wspólny wniosek złożony przez kilku wnioskodawców organ, właściwy dla wskazanego przez wnioskodaw-
ców podmiotu, będzie wydawał jedną interpretację, która będzie doręczana podmiotowi wskazanemu przez wnioskodawców jako strona postępowania (pozostali wnioskodawcy 
otrzymają odpisy). Ochrona z wydanej interpretacji będzie przysługiwać wszystkim zainteresowanym, którzy wystąpili z wnioskiem, i będzie wywoływała skutki od dnia doręczenia 
interpretacji podmiotowi wskazanemu we wniosku jako strona postępowania. Każdy z zainteresowanych wskazanych we wniosku wspólnym będzie mógł zaskarżyć interpretację do 
sądu administracyjnego. Wyrok sądu administracyjnego dotyczący interpretacji wydanej na wspólny wniosek będzie wywierał skutek wobec wszystkich zainteresowanych, zarówno 
tych, którzy ją zaskarżyli, jak i wobec tych, którzy nie wnieśli skargi.
Opłata za wspólny wniosek stanowi iloczyn kwoty należnej za wydanie interpretacji indywidualnej (40 zł) oraz liczby wnioskodawców składających wspólny wniosek. Przyjęcie 
takiego rozwiązania uzasadnione jest tym, że w przypadku gdyby każdy z wnioskodawców nie złożył wspólnego wniosku, tylko „zwykły”, wówczas każdy z nich ponosiłby opłatę 
w wysokości 40 zł.

Brak odpowiednika Art. 14s. [Interpretacje w zamówieniach publicznych] 
§ 1. Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej może wystąpić zamawia-

jący w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  
(Dz.U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w zakresie mającym wpływ na sposób oblicze-
nia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym. Przepisu art. 14b § 4 nie 
stosuje się.

§ 2. Przepisy art. 14k–14n stosuje się odpowiednio do podmiotu realizującego za-
mówienie.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
W art. 14s § 1 przyznano podmiotowi zamawiającemu w rozumieniu ustawy – Prawo zamówień publicznych możliwość wystąpienia z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidu-
alnej. Zamawiający będzie mógł wystąpić z takim wnioskiem przed przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie mającym wpływ na sposób 
obliczenia ceny. 
Na podstawie art. 14s § 2 ochrona wynikająca z zastosowania się do interpretacji indywidualnej będzie przysługiwała podmiotowi realizującemu zamówienie w ramach zamówienia 
publicznego. 
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Art. 15. [Właściwość organów podatkowych]
(…) § 2. Właściwość rzeczowa i miejscowa jest ustalana z uwzględnieniem rów-

nież zakresu zadań i terytorialnego zasięgu działania organów podatkowych, okre-
ślonych na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności przepisów o wprowa-
dzeniu programów pilotażowych, o których mowa w art. 5 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 
21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 578).

Art. 15. [Właściwość organów podatkowych]
(…) § 2. Właściwość rzeczowa i miejscowa jest ustalana z uwzględnieniem również 

zakresu zadań i terytorialnego zasięgu działania organów podatkowych, określonych na 
podstawie odrębnych przepisów.

Komentarz: Zmiana została wprowadzona ustawą z 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1269). Zmiana art. 15 jest związana z tym, że ustawa o urzędach 
i izbach skarbowych została zastąpiona ustawą o administracji podatkowej. 

Brak odpowiednika Art. 17b. [Organ podatkowy właściwy dla następcy prawnego]
§ 1. Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawie praw i obowiązków 

podatnika (płatnika, inkasenta), przejętych przez następcę prawnego, jest organ po-
datkowy właściwy dla następcy prawnego.

§ 2. Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach następstwa praw-
nego spadkobierców oraz zapisobierców jest organ właściwy ze względu na ostatnie 
miejsce zamieszkania spadkodawcy.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Art. 17b Ordynacji podatkowej wskazuje organy właściwe miejscowo w sprawie praw i obowiązków podatnika (płatnika, inkasenta), przejętych przez następcę prawnego. Przyjęto 
rozwiązanie, że w sprawach tych właściwy jest organ podatkowy właściwy dla następcy prawnego (§ 1). Organ podatkowy właściwy dla następcy prawnego będzie więc właściwy 
do wszczęcia kontroli podatkowej oraz postępowania podatkowego za okres przed zdarzeniem skutkującym sukcesją podatkową. 
Odmiennie rozwiązano kwestię następców prawnych będących spadkobiercami. Dla nich właściwym organem podatkowym pozostanie organ właściwy według ostatniego miejsca 
zamieszkania spadkodawcy (art. 17b § 2 O.p.). 

Art. 18a. [Zmiana właściwości]
Jeżeli po zakończeniu roku podatkowego lub innego okresu rozliczeniowego nastąpi 

zdarzenie powodujące zmianę właściwości miejscowej organu podatkowego, organem 
podatkowym właściwym miejscowo w sprawach dotyczących poprzednich lat podat-
kowych lub innych okresów rozliczeniowych jest organ właściwy po zaistnieniu tych 
zdarzeń, z zastrzeżeniem art. 18b.

Art. 18a. [Zmiana właściwości]
§ 1. Jeżeli po zakończeniu roku podatkowego lub innego okresu rozliczeniowego 

nastąpi zdarzenie powodujące zmianę właściwości miejscowej organu podatkowego, 
organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach dotyczących poprzednich lat 
podatkowych lub innych okresów rozliczeniowych jest organ właściwy po zaistnieniu 
tych zdarzeń, z zastrzeżeniem art. 18b.

Brak odpowiednika § 2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze 
rozporządzenia, przypadki, w których, w razie zmiany właściwości miejscowej po 
zakończeniu roku podatkowego lub okresu rozliczeniowego, właściwym organem 
podatkowym będzie organ inny niż wymieniony w § 1, uwzględniając w szczególno-
ści przypadki zmiany miejsca zamieszkania, pobytu lub siedziby podatnika.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
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Art. 18a § 2 O.p. wprowadza fakultatywne upoważnienie dla Ministra Finansów do określenia, w drodze rozporządzenia, przypadków, w których, w razie zmiany właściwości 
miejscowej po zakończeniu roku podatkowego lub okresu rozliczeniowego, właściwym organem podatkowym będzie organ inny niż wymieniony w aktualnym art. 18a Ordynacji 
podatkowej, uwzględniając w szczególności przypadki zmiany miejsca zamieszkania, pobytu lub siedziby podatnika. Kwestia ta budziła wątpliwości, ponieważ w rozporządzeniu 
Ministra Finansów z 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz.U. Nr 165, poz. 1371, z późn. zm.) regulowana jest jedynie zmiana miejsca zamieszkania 
lub siedziby w trakcie roku podatkowego.

Art. 18b. [Zmiana właściwości]
Organy podatkowe właściwe w dniu wszczęcia postępowania podatkowego lub kon-

troli podatkowej pozostają właściwe w sprawie, której to postępowanie lub kontrola 
dotyczy, chociażby w trakcie postępowania lub kontroli nastąpiło zdarzenie powodują-
ce zmianę właściwości.

Art. 18b. [Zmiana właściwości] 
§ 1. Organy podatkowe właściwe w dniu wszczęcia postępowania podatkowe-

go lub kontroli podatkowej do określenia lub ustalenia wysokości zobowiązania 
podatkowego pozostają właściwe we wszystkich sprawach związanych ze zobo-
wiązaniem podatkowym, które jest przedmiotem postępowania lub kontroli, cho-
ciażby w trakcie postępowania lub kontroli nastąpiło zdarzenie powodujące zmianę 
właściwości.

§ 2. Jeżeli zdarzenie powodujące zmianę właściwości organu podatkowego nastą-
piło po zakończeniu kontroli podatkowej, organem właściwym miejscowo w sprawie, 
której ta kontrola dotyczy, pozostaje organ właściwy w dniu wszczęcia kontroli po-
datkowej.

§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio:
1) w razie następstwa prawnego powodującego zmianę właściwości;
2) w sprawach, o których mowa w art. 21 § 3a, art. 24 i art. 30;
3) w sprawach orzekania o odpowiedzialności osób trzecich.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
W art. 18b § 1 O.p. doprecyzowano, że przepis ten stosuje się do wszystkich spraw związanych z zobowiązaniem podatkowym, którego dotyczy postępowanie „wymiarowe” lub 
kontrola. Dzięki temu jeden i ten sam organ podatkowy pozostanie właściwy we wszystkich sprawach danego podatnika dotyczących danego zobowiązania podatkowego.  
W art. 18b § 2 O.p. jednoznacznie określono, że organ podatkowy właściwy w dniu wszczęcia kontroli pozostaje właściwy również po zakończeniu kontroli – w sprawie postępowa-
nia podatkowego wszczętego na podstawie wyników kontroli – także w przypadku gdy po zakończeniu kontroli nastąpi zdarzenie powodujące zmianę właściwości organu podat-
kowego. Organ dokonujący merytorycznej oceny sprawy w protokole kontroli pozostanie zatem organem właściwym miejscowo w sprawie wszczęcia postępowania podatkowego, 
niezależnie od tego, czy zdarzenie powodujące zmianę właściwości organu podatkowego nastąpiło w toku kontroli czy po jej zakończeniu. 
Rozwiązania proponowane w art. 18b § 1 i 2 Ordynacji podatkowej mają odpowiednie zastosowanie w razie następstwa prawnego powodującego zmianę właściwości 
oraz w sprawach, o których mowa w art. 21 § 3a, art. 24, art. 30 Ordynacji podatkowej i w sprawach orzekania o odpowiedzialności osób trzecich (art. 18b § 3 Ordynacji 
podatkowej). 

Brak odpowiednika Art. 18c. [Wyznaczenie właściwego organu podatkowego]
§ 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w celu usprawnie-

nia i przyspieszenia kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego w pierwszej 
instancji, wyznaczyć, w drodze postanowienia, odpowiednio naczelnika urzędu skar-
bowego, naczelnika urzędu celnego, dyrektora izby skarbowej albo dyrektora izby cel-
nej jako właściwego do przeprowadzenia tych kontroli lub postępowań w sprawach 
dotyczących podatników pozostających w zakresie właściwości miejscowej różnych



22ORDYNACJA PODATKOWA

Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

organów, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa skarbowe-
go lub konieczność zabezpieczenia dowodów jego popełnienia, z zastrzeżeniem § 2.

§ 2. Dyrektor izby skarbowej lub dyrektor izby celnej może, w celu usprawnienia 
i przyspieszenia kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego, wyznaczyć, 
w drodze postanowienia, odpowiednio nadzorowanego naczelnika urzędu skarbowe-
go lub naczelnika urzędu celnego jako właściwego do przeprowadzenia tych kontro-
li lub postępowań w sprawach dotyczących podatników pozostających w zakresie 
właściwości miejscowej różnych nadzorowanych naczelników, jeżeli zachodzi uza-
sadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa skarbowego lub konieczność zabez-
pieczenia dowodów jego popełnienia.

§ 3. Wyznaczonym organem podatkowym może być wyłącznie organ właściwy 
przynajmniej dla jednego z podatników.

§ 4. W razie wyznaczenia organu po wszczęciu kontroli podatkowej lub postępowa-
nia podatkowego wyznaczony organ podatkowy przejmuje kontrolę lub postępowanie 
do dalszego prowadzenia. Czynności podjęte w toku kontroli podatkowej oraz we 
wszczętym postępowaniu podatkowym pozostają w mocy.

§ 5. Postanowienie w sprawie wyznaczenia organu podatkowego określa podatni-
ka, dla którego został wyznaczony organ podatkowy, oraz zakres spraw tego podatni-
ka objętych właściwością wyznaczonego organu podatkowego.

§ 6. Postanowienie w sprawie wyznaczenia organu podatkowego doręcza się po-
datnikowi, dla którego został wyznaczony organ podatkowy, wyznaczonemu organo-
wi podatkowemu oraz organom podatkowym właściwym uprzednio, a w przypadku, 
o którym mowa w § 1, także dyrektorom izb skarbowych lub dyrektorom izb celnych.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Na podstawie art. 18c Minister Finansów może w drodze postanowienia wyznaczyć organ podatkowy do prowadzenia konkretnych postępowań lub kontroli. Możliwość ta wystąpi, 
gdy podatnicy, których postępowanie lub kontrola dotyczy, pozostają w zakresie właściwości miejscowej różnych organów oraz:

�� istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa skarbowego lub 
�� istnieje konieczność zabezpieczenia dowodów jego popełnienia. 

Celem wyznaczenia jednego organu podatkowego do prowadzenia kontroli podatkowej lub postępowań podatkowych jest usprawnienie i przyspieszenie kontroli podatkowej lub 
postępowań podatkowych w sprawach dotyczących podatników pozostających w zakresie właściwości miejscowej różnych organów.
Wyznaczonym organem podatkowym może być wyłącznie organ właściwy przynajmniej dla jednego z podatników uczestniczących w transakcji (art. 18c § 3 O.p.). Organ ten, 
zamiast prowadzić sprawę tego jednego podatnika, poprowadzi sprawę wszystkich uczestników transakcji. Nowe przepisy przykładowo znajdą zastosowanie w złożonych spra-
wach, gdy wystąpi potrzeba skorzystania z wiedzy i doświadczenia pracowników konkretnego organu podatkowego, szczególnie w obszarze zorganizowanej przestępczości, 
przestępstw „karuzelowych” i firmanctwa. Nie nastąpi tu połączenie wielu postępowań w jedno, ale jeden organ będzie właściwy do prowadzenia wielu postępowań, w tym wobec 
podatników pozostających poza jego standardową właściwością miejscową.
Uprawnienie to przysługuje Ministrowi Finansów w odniesieniu do naczelników urzędów skarbowych, naczelników urzędów celnych, dyrektorów izb skarbowych i dyrektorów 
izb celnych na terenie całego kraju, z wyjątkiem sytuacji gdy właściwy do wyznaczenia jest dyrektor izby skarbowej lub dyrektor izby celnej. Na podstawie art. 18c § 2 Ordynacji 
podatkowej analogiczne uprawnienie jak Ministrowi Finansów przysługuje również dyrektorom izb skarbowych lub dyrektorom izb celnych w odniesieniu do nadzorowanych przez 
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nich naczelników urzędów skarbowych lub naczelników urzędów celnych. Gdy sprawy będą dotyczyć podatników pozostających w zakresie właściwości miejscowej naczelników 
urzędów skarbowych lub naczelników urzędów celnych nadzorowanych przez dyrektora izby skarbowej lub celnej, wyznaczenia dokona ten dyrektor. Wyznaczenie może obej-
mować także przekazanie toczących się kontroli podatkowych oraz postępowań podatkowych. Czynności podjęte w toku kontroli podatkowej oraz we wszczętym postępowaniu 
podatkowym przez dotychczasowe organy podatkowe pozostaną w mocy (art. 18c § 4 Ordynacji podatkowej). 
Wyznaczenie właściwego miejscowo organu podatkowego pierwszej instancji następuje w drodze niezaskarżalnego postanowienia określającego podatnika, dla którego został 
wyznaczony organ podatkowy, oraz zakres spraw tego podatnika objętych właściwością wyznaczonego organu (art. 18c § 5 Ordynacji podatkowej). Postanowienie doręcza się 
podatnikowi, dla którego wyznaczono właściwy organ podatkowy, oraz zainteresowanym organom (art. 18c § 6 Ordynacji podatkowej). Wezwany przez wyznaczony organ będzie 
obowiązany do osobistego stawiennictwa przed organem podatkowym niezależnie od jego miejsca zamieszkania lub pobytu, a więc także poza obszarem województwa, w któ-
rym zamieszkuje lub przebywa (art. 156 § 4 Ordynacji podatkowej). Wprowadzenie wymogu osobistego stawienia się podatnika na wezwanie organu podatkowego ma przyczynić 
się do pełniejszego wyjaśnienia sprawy podatkowej i jest związane ze zmianami we właściwości. Należy podkreślić, że organ podatkowy wzywa do osobistego stawiennictwa, 
tylko jeśli jest to niezbędne do wyjaśnienia stanu faktycznego. Koszty stawiennictwa będą zaliczane do kosztów postępowania i zwracane według zasad określonych w art. 265 
§ 1 pkt 2a O.p.).

Brak odpowiednika Art. 18d. [Przekazanie sprawy do organów kontroli skarbowej] 
§ 1. Organ podatkowy pierwszej instancji przekazuje, w drodze postanowienia, 

do dalszego prowadzenia przez organ kontroli skarbowej, po wyrażeniu uprzednio 
zgody przez ten organ, prowadzone postępowanie podatkowe, jeżeli informacje 
otrzymane przez organ podatkowy z banku lub innej instytucji finansowej, o któ-
rych mowa w art. 182, nie pozwalają na wyjaśnienie istotnych okoliczności fak-
tycznych sprawy.

§ 2. Postanowienie, o którym mowa w § 1, powinno zawierać w szczególności:
1) wskazanie postępowania podatkowego, którego przejęcie dotyczy;
2) uzasadnienie, że informacje otrzymane przez organ podatkowy z banku lub innej 

instytucji finansowej nie pozwalają na wyjaśnienie istotnych okoliczności faktycz-
nych sprawy;

3) wskazanie organu kontroli skarbowej właściwego na dzień wszczęcia przejmowa-
nego postępowania podatkowego.
§ 3. Czynności podjęte we wszczętym postępowaniu podatkowym pozostają w mocy.
§ 4. Postanowienie o przekazaniu sprawy doręcza się stronie, właściwemu orga-

nowi kontroli skarbowej oraz dyrektorowi izby skarbowej nadzorującemu naczelnika 
urzędu skarbowego lub dyrektorowi izby celnej nadzorującemu naczelnika urzędu 
celnego.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Zakres informacji, jakie mogą być udostępniane organom podatkowym w trybie art. 182–185 Ordynacji podatkowej, jest znacznie węższy od zakresu informacji, jakie mogą uzyskać 
organy kontroli skarbowej od banków i innych instytucji finansowych. Ograniczenia w zakresie pozyskiwania informacji od banków i innych instytucji finansowych przez organy 
podatkowe nie powinny uniemożliwiać wyjaśnienia sprawy podatkowej. W tym celu w art. 18d została wprowadzona procedura umożliwiająca przekazanie sprawy do wyjaśnienia 
przez organ kontroli skarbowej, w przypadkach gdy informacje otrzymane przez organ podatkowy z banku lub innej instytucji finansowej nie pozwalają na wyjaśnienie istotnych 
okoliczności faktycznych sprawy. 
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Art. 20a. [Porozumienie w sprawie cen transakcyjnych]
Minister właściwy do spraw finansów publicznych, zwany w niniejszym dziale „or-

ganem właściwym w sprawie porozumienia”, na wniosek podmiotu krajowego, uznaje 
prawidłowość wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej między:
1) powiązanymi ze sobą podmiotami krajowymi lub
2) podmiotem krajowym powiązanym z podmiotem zagranicznym a tym podmiotem 

zagranicznym, lub
3) podmiotem krajowym powiązanym z podmiotem zagranicznym a innymi podmiota-

mi krajowymi powiązanymi z tym samym podmiotem zagranicznym
– dalej zwane „porozumieniem jednostronnym”.

Art. 20a. [Porozumienie w sprawie cen transakcyjnych]
§ 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, zwany w niniejszym dziale „or-

ganem właściwym w sprawie porozumienia”, na wniosek podmiotu krajowego, uznaje 
porównywalność istotnych warunków ustalonych pomiędzy tym podmiotem krajowym 
a powiązanym z nim podmiotem lub podmiotami z warunkami, które ustaliłyby między 
sobą niezależne podmioty, oraz potwierdza prawidłowość wyboru metody ustalania 
cen transakcyjnych w uznanych przez ten organ warunkach, w tym określa:
1) profil funkcjonalny podmiotów powiązanych, których dotyczą uznane warunki, 

obejmujący w szczególności pełnione funkcje, ponoszone ryzyka i zaangażowane 
aktywa;

2) algorytm kalkulacji ceny transakcyjnej;
3) inne reguły stosowania metody ustalania cen transakcyjnych.

§ 2. Organ właściwy w sprawie porozumienia, na wniosek podmiotu krajowego, 
uznaje porównywalność istotnych warunków ustalonych w umowie o podziale kosz-
tów zawartej z powiązanym z nim podmiotem lub podmiotami z warunkami, jakie usta-
liłyby między sobą podmioty niezależne, w tym:
1) profil funkcjonalny podmiotów powiązanych, pomiędzy którymi została zawarta 

umowa o podziale kosztów, obejmujący w szczególności pełnione funkcje, pono-
szone ryzyka i zaangażowane aktywa;

2) algorytm podziału kosztów;
3) inne reguły podziału kosztów.

§ 3. W sprawach, o których mowa w § 1 i 2, wydaje się decyzje w sprawie porozu-
mienia.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Zmiana art. 20a dostosowuje treść tego przepisu do złożonych warunków gospodarczych, w których funkcjonują powiązane ze sobą podmioty. Dzięki zmianom porozumienie 
może obejmować więcej niż dwa podmioty oraz więcej niż jedną transakcję. W art. 20a zdefiniowano decyzję w sprawie porozumienia oraz wskazano, o czym rozstrzyga ta decyzja. 

Art. 20b. [Zgoda władzy podatkowej właściwej dla podmiotu zagranicznego]
§ 1. Organ właściwy w sprawie porozumienia, na wniosek podmiotu krajowego, po 

uzyskaniu zgody władzy podatkowej właściwej dla podmiotu zagranicznego powiązane-
go z wnioskodawcą, uznaje prawidłowość wyboru i stosowania metody ustalania ceny 
transakcyjnej między podmiotem krajowym powiązanym z podmiotem zagranicznym 
a tym podmiotem zagranicznym (porozumienie dwustronne).

§ 2. W przypadku gdy porozumienie dotyczy podmiotów zagranicznych z więcej niż 
jednego państwa, jego zawarcie wymaga zgody władz podatkowych państw, właści-
wych dla podmiotów zagranicznych, z którymi ma być dokonywana transakcja (porozu-
mienie wielostronne).

Art. 20b. [Porozumienie z władzami podatkowymi właściwymi dla podmiotów za-
granicznych]

Na wniosek podmiotu krajowego, w sprawach, o których mowa w art. 20a, organ 
właściwy w sprawie porozumienia może porozumiewać się z władzą podatkową właś-
ciwą dla podmiotu zagranicznego powiązanego z podmiotem krajowym (porozumie-
nie dwustronne) lub władzami podatkowymi właściwymi dla podmiotów zagranicz-
nych powiązanych z podmiotem krajowym (porozumienie wielostronne), w przypadku 
gdy warunki, o których mowa w art. 20a § 1, dotyczą podmiotu lub podmiotów zagra-
nicznych.
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Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Art. 20b zawiera upoważnienie dla krajowych organów podatkowych do porozumiewania się z zagranicznym organem podatkowym właściwym dla podatnika zagranicznego (w po-
rozumieniach dwustronnych) oraz z organami podatkowymi właściwymi dla podmiotów zagranicznych (w porozumieniach wielostronnych). Wydanie postanowienia w sprawie cen 
transakcyjnych nie będzie już zależało od zgody zagranicznego organu. 

Art. 20c. [Transakcje objęte porozumieniem]
Porozumienie obejmuje transakcje, które zostaną dokonane po złożeniu wniosku 

o zawarcie porozumienia, jak i transakcje, których realizację rozpoczęto przed dniem 
złożenia wniosku. Porozumienia nie zawiera się w zakresie transakcji, których realizację 
rozpoczęto przed dniem złożenia wniosku o zawarcie porozumienia, a które w dniu zło-
żenia wniosku są objęte postępowaniem podatkowym, kontrolą podatkową, postępo-
waniem kontrolnym prowadzonym przez organ kontroli skarbowej lub postępowaniem 
przed sądem administracyjnym.

Art. 20c. [Transakcje wyłączone z porozumienia]
Decyzji w sprawie porozumienia nie wydaje się w zakresie transakcji:

1) zakończonych przed dniem złożenia wniosku, o którym mowa w art. 20a;
2) rozpoczętych przed dniem złożeniem wniosku, o którym mowa w art. 20a, a które 

w dniu złożenia wniosku są objęte postępowaniem podatkowym, kontrolą podatko-
wą, postępowaniem kontrolnym prowadzonym przez organ kontroli skarbowej lub 
postępowaniem przed sądem administracyjnym.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Art. 20c w nowym brzmieniu wskazuje, jakie transakcje nie mogą być objęte porozumieniem w sprawie ustalenia ceny transakcyjnej. Zmiana ma charakter redakcyjny i precyzujący. 
Przepis w nowym brzmieniu nie zmienia dotychczas obowiązujących w tym zakresie reguł. 

Art. 20e. [Wyjaśnienia przed zawarciem porozumienia]
Przed złożeniem wniosku o zawarcie porozumienia w sprawach ustalania cen trans-

akcyjnych podmiot krajowy zainteresowany zawarciem porozumienia może zwrócić się 
do organu właściwego w sprawie porozumienia o wyjaśnienie wszelkich wątpliwości doty-
czących zawierania porozumienia w indywidualnej sprawie, a w szczególności celowości 
zawierania porozumienia, zakresu niezbędnych informacji, trybu i przypuszczalnego termi-
nu zawarcia porozumienia oraz przewidywanych warunków i czasu jego obowiązywania.

Art. 20e. [Wyjaśnienia przed zawarciem porozumienia]
Przed złożeniem wniosku, o którym mowa w art. 20a, podmiot zainteresowany 

zawarciem porozumienia może zwrócić się do organu właściwego w sprawie poro-
zumienia o wyjaśnienie wszelkich wątpliwości dotyczących zawierania porozumienia 
w indywidualnej sprawie, w szczególności celowości zawierania porozumienia, zakresu 
niezbędnych informacji, trybu i przypuszczalnego terminu zawarcia porozumienia oraz 
przewidywanych warunków i czasu jego obowiązywania.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649). Zmiana treści art. 20e O.p. ma charakter porządkowy i wynika ze zmian w art. 20a O.p.

Art. 20f. [Obowiązki wnioskującego o zawarcie porozumienia]
Wnioskujący o zawarcie porozumienia obowiązany jest do przedstawienia:

1) propozycji stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej, a w szczególności wska-
zania jednej z metod, o których mowa w przepisach o podatku dochodowym od osób 
prawnych lub przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych;

2) opisu sposobu stosowania proponowanej metody w odniesieniu do transakcji, która 
ma być przedmiotem porozumienia, a w szczególności do wskazania:
a) zasad kalkulacji ceny transakcyjnej,
b) prognoz finansowych, na których opiera się kalkulacja ceny transakcyjnej,
c)  analizy danych porównawczych, jakie wykorzystano do kalkulacji ceny transak-

cyjnej;

Art. 20f. [Obowiązki wnioskującego o zawarcie porozumienia]
§ 1. W sprawach, o których mowa w art. 20a § 1, wnioskujący obowiązany jest do 

wskazania wybranej metody ustalania ceny transakcyjnej, w szczególności wskazania 
jednej z metod, o których mowa w przepisach o podatku dochodowym od osób praw-
nych lub przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, i przedstawienia 
propozycji jej stosowania oraz warunków, o których mowa w art. 20a § 1, wraz z uza-
sadnieniem i dokumentami mającymi wpływ na przedstawione propozycje, w tym:
1) opisu sposobu stosowania proponowanej metody w odniesieniu do przedmiotu 

wniosku, w szczególności do wskazania: 
a) algorytmu kalkulacji ceny transakcyjnej,
b) prognoz finansowych, na których opiera się kalkulacja ceny transakcyjnej,
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3) okoliczności mogących mieć wpływ na prawidłowe ustalenie ceny transakcyjnej,  
a w szczególności:
a)  rodzaju, przedmiotu i wartości transakcji, która ma być przedmiotem porozumie-

nia,
b)  opisu przebiegu transakcji, w tym analizy aktywów, funkcji i ryzyk stron transak-

cji, a także opisu przewidywanych przez strony transakcji kosztów związanych 
z transakcją oraz opisu strategii gospodarczej stron transakcji i innych okoliczno-
ści, jeżeli ta strategia lub okoliczności mają wpływ na cenę przedmiotu transakcji,

c)  danych dotyczących sytuacji gospodarczej w branży, w której prowadzi działal-
ność wnioskodawca, w tym danych dotyczących operacji gospodarczych zawie-
ranych przez podmioty niepowiązane, które wykorzystano do sporządzenia kalku-
lacji ceny transakcyjnej,

d)  struktury organizacyjnej i kapitałowej wnioskodawcy oraz podmiotów z nim po-
wiązanych, które są stroną transakcji, oraz opisu stosowanych przez podmioty 
powiązane zasad rachunkowości finansowej;

4) dokumentów mających istotny wpływ na wysokość ceny transakcyjnej, a w szczegól-
ności tekstów umów, porozumień i innych dokumentów wskazujących na zamiary 
stron transakcji;

5) propozycji okresu obowiązywania porozumienia;
6) wykazu podmiotów powiązanych, z którymi ma być dokonywana transakcja, wraz 

z ich zgodą na przedłożenie organowi właściwemu w sprawie porozumienia wszel-
kich dokumentów dotyczących transakcji i złożenia niezbędnych wyjaśnień.

c)  analizy danych porównawczych, jakie wykorzystano do kalkulacji ceny transak-
cyjnej;

2) okoliczności mogących mieć wpływ na prawidłowe ustalenie ceny transakcyjnej, 
w szczególności: 
a)  warunków ustalonych między podmiotami, w tym opisu przebiegu transakcji po-

między podmiotami powiązanymi, która ma być przedmiotem decyzji, o której 
mowa w art. 20a § 3,

b)  analizy aktywów, funkcji i ryzyk podmiotów powiązanych wnioskujących o wy-
danie decyzji w sprawie porozumienia, a także opisu przewidywanych kosztów 
związanych z transakcją, o której mowa w lit. a,

c)  opisu strategii gospodarczej podmiotów powiązanych, o których mowa w art. 20 
§ 1, i innych okoliczności, jeżeli ta strategia lub okoliczności mają wpływ na cenę 
transakcyjną,

d)  danych dotyczących sytuacji gospodarczej w branży, w której prowadzi dzia-
łalność wnioskodawca, w tym danych dotyczących operacji gospodarczych za-
wieranych przez podmioty niepowiązane, które wykorzystano do sporządzenia 
kalkulacji ceny transakcyjnej,

e)  struktury organizacyjnej i kapitałowej wnioskodawcy oraz podmiotów, o których 
mowa w art. 20a § 1, oraz opisu stosowanych przez te podmioty zasad rachun-
kowości finansowej;

3) dokumentów mających istotny wpływ na warunki, o których mowa w art. 20a § 1, 
w szczególności tekstów umów, porozumień i innych dokumentów wskazujących 
na zamiary podmiotów powiązanych; 

4) propozycji okresu obowiązywania porozumienia wraz ze wskazaniem, czy wniosek 
dotyczy porozumienia rozpoczynającego się od dnia złożenia wniosku;

5) wykazu podmiotów powiązanych, biorących udział w ustalaniu warunków, wraz 
z ich pisemną zgodą na przedłożenie organowi właściwemu w sprawie porozumie-
nia wszelkich dokumentów dotyczących przedmiotu decyzji w sprawie porozumie-
nia i złożenia niezbędnych wyjaśnień; 

6) opisu założeń krytycznych, na których oparta jest zdolność metody do dokładnego 
odzwierciedlenia cen transakcyjnych zgodnie z zasadą ceny rynkowej.

Brak odpowiednika § 2. Wnioskujący o zawarcie porozumienia, o którym mowa w art. 20a § 2, jest obo-
wiązany do przedstawienia propozycji warunków, o których mowa w art. 20a § 2, wraz 
z uzasadnieniem i dokumentami mającymi wpływ na przedstawione propozycje, w tym:

1) wybranej metody podziału kosztów;
2) opisu sposobu stosowania proponowanej metody w odniesieniu do przedmiotu 

decyzji w sprawie porozumienia, w szczególności do wskazania: 
a) algorytmu podziału kosztów,
b) prognoz finansowych, na których opiera się kalkulacja ceny transakcyjnej,
c)  analizy danych porównawczych, jakie wykorzystano do kalkulacji ceny transakcyjnej;
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3) okoliczności mogących mieć wpływ na prawidłowe ustalenie ceny transakcyjnej, 
w szczególności: 
a)  warunków ustalonych między podmiotami powiązanymi w związku z zawarciem 

umowy o podziale kosztów, w tym zasad przystąpienia do umowy i odstąpienia 
od umowy o podziale kosztów,

b)  analizy aktywów, funkcji i ryzyk podmiotów powiązanych, które mają być objęte 
decyzją w sprawie porozumienia,

c)  opisu przewidywanych kosztów i wartości wkładów związanych z przedmiotem 
wniosku,

d)  opisu strategii gospodarczej podmiotów powiązanych, o których mowa  
w art. 20a § 2, i innych okoliczności, jeżeli ta strategia lub te okoliczności mają 
wpływ na algorytm podziału kosztów,

e)  danych dotyczących sytuacji gospodarczej w branży, w której prowadzi dzia-
łalność wnioskodawca, w tym danych dotyczących operacji gospodarczych za-
wieranych przez podmioty niepowiązane, które wykorzystano do sporządzenia 
kalkulacji ceny transakcyjnej,

f)  struktury organizacyjnej i kapitałowej wnioskodawcy oraz podmiotów, z którymi 
została zawarta umowa o podziale kosztów, oraz opisu stosowanych przez te 
podmioty zasad rachunkowości finansowej;

4) dokumentów mających istotny wpływ na wysokość ceny transakcyjnej, w szczegól-
ności tekstów umów, porozumień i innych dokumentów wskazujących na zamiary 
podmiotów powiązanych; 

5) propozycji okresu obowiązywania decyzji wraz ze wskazaniem, czy wniosek doty-
czy porozumienia rozpoczynającego się od dnia złożenia wniosku;

6) wykazu podmiotów powiązanych, pomiędzy którymi została zawarta umowa o po-
dziale kosztów, wraz z ich zgodą na przedłożenie organowi właściwemu w sprawie 
porozumienia wszelkich dokumentów dotyczących porozumienia i złożenia nie-
zbędnych wyjaśnień;

7) opisu założeń krytycznych, na których oparta jest zdolność wskazanej we wniosku 
metody podziału kosztów do dokładnego odzwierciedlenia zasady ceny rynkowej, 
w szczególności warunków przystąpienia do umowy i odstąpienia od umowy o po-
dziale kosztów.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
W art. 20f określono nowy element wniosku o zawarcie porozumienia – założenia krytyczne, przez co należy rozumieć zdefiniowanie warunków „brzegowych” stosowania metody, 
dotyczących w szczególności otoczenia zewnętrznego przedsiębiorcy. 
Założenia krytyczne mogą dotyczyć m.in. struktury grupy międzynarodowej, do której należy podatnik, jej strategii, branży, modelu biznesowego, warunków ekonomicznych, wo-
lumenu produkcji i sprzedaży lub wartości określonego wskaźnika ekonomicznego. Sytuacja, gdy warunki krytyczne nie są spełnione, może stanowić przesłankę dla zmiany lub 
uchylenia porozumienia cenowego.
Wprowadzono możliwość proponowania przez wnioskodawcę warunków krytycznych. Ich umieszczenie w porozumieniu cenowym ma się przyczynić do zwiększenia pewności 
i ograniczenia ryzyka dla podatnika.
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Art. 20h. [Zmiana propozycji wyboru metody ustalania ceny transakcyjnej]
§ 1. Do czasu wydania decyzji wnioskodawca może zmienić propozycję wyboru i sto-

sowania metody ustalania ceny transakcyjnej, z zastrzeżeniem § 2.

Art. 20h. [Zmiana propozycji wyboru metody ustalania ceny transakcyjnej]
§ 1. Do czasu wydania decyzji w sprawie porozumienia wnioskodawca może zmie-

nić, z zastrzeżeniem § 2, propozycję wyboru metody ustalania ceny transakcyjnej lub 
warunków, o których mowa w art. 20a.

§ 2. Jeżeli w toku postępowania organ właściwy w sprawie porozumienia stwierdzi 
istnienie przeszkód, które nie pozwalają na zaakceptowanie wyboru i stosowania 
metody ustalania ceny transakcyjnej przedstawionej we wniosku, zawiadamia o tych 
przeszkodach wnioskodawcę oraz proponuje inną metodę ustalania ceny transakcyj-
nej. Zawiadomienie powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. Wnioskodawca 
w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia może zmienić wniosek lub złożyć 
dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty.

§ 2. Jeżeli w toku postępowania organ właściwy w sprawie porozumienia stwierdzi, 
że przedstawione przez wnioskodawcę warunki różnią się od warunków, które usta-
liłyby między sobą niezależne podmioty, lub istnieją inne przeszkody, które nie po-
zwalają na zaakceptowanie metody ustalania ceny transakcyjnej lub metody podziału 
kosztów lub warunków, o których mowa w art. 20a, zawiadamia o tych przeszkodach 
wnioskodawcę. Zawiadomienie powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. 
Wnioskodawca w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia może zmienić wnio-
sek lub złożyć dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty. 

Brak odpowiednika § 3. W przypadku wycofania wniosku po doręczeniu zawiadomienia, o którym mowa 
w § 2, organ właściwy w sprawie porozumienia wydaje decyzję o umorzeniu postępo-
wania w sprawie porozumienia, wskazując przeszkody zawarcia porozumienia przed-
stawione w zawiadomieniu. Decyzję tę przekazuje się niezwłocznie naczelnikowi urzę-
du skarbowego i dyrektorowi urzędu kontroli skarbowej właściwym dla wnioskodawcy.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
W zawiadomieniu o braku możliwości zawarcia porozumienia organ podatkowy nie będzie się już wypowiadał co do prawidłowości wyboru metody ustalenia ceny transakcyjnej 
dokonanego przez wnioskodawcę. Będzie się wypowiadał tylko nt. przeszkód uniemożliwiających zastosowanie metody wybranej przez wnioskodawcę. Zrezygnowano też z obo-
wiązku proponowania przez organ innej metody ustalania ceny transakcyjnej.
Wnioskodawcy, uzyskując uzasadnienie faktyczne i prawne zawarte w zawiadomieniu o istnieniu przeszkód, czasami rezygnują z kontynuowania procesu zawierania porozumienia, 
wycofując wniosek i uzyskując na podstawie art. 208 § 1 Ordynacji podatkowej decyzję o umorzeniu postępowania. Decyzja umarzająca postępowanie doręczana była dotąd wy-
łącznie stronie. W uzasadnieniu w tej decyzji nie były wskazywane przeszkody do zawarcia porozumienia, które stanowiły prawdopodobną przyczynę wycofania wniosku. Zgodnie 
z nowym brzmieniem art. 20h O.p. w decyzji umarzającej postępowanie w sprawie porozumienia wskazuje się przeszkody do zawarcia porozumienia podane w tym zawiadomieniu. 
Decyzja umarzająca będzie też przekazywana do właściwych organów podatkowych. Zmiana będzie dawała prawo wyłącznie do przekazania decyzji umarzającej do właściwych 
organów podatkowych (bez dokumentów źródłowych przedstawionych przez wnioskodawcę).

Art. 20i. [Decyzja w sprawie porozumienia]
§ 1. W sprawach o uznanie prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania 

ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi wydaje się decyzję, zwaną dalej 
„decyzją w sprawie porozumienia”.

Art. 20i. [Decyzja w sprawie porozumienia]
uchylony

Brak odpowiednika § 1a. Decyzja w sprawie porozumienia nie może dotyczyć okresu sprzed dnia zło-
żenia wniosku.

§ 2. Decyzję w sprawie porozumienia doręcza się podmiotom powiązanym (krajo-
wym i zagranicznym), z którymi mają być dokonywane transakcje, a w przypadku poro-
zumień dwustronnych lub wielostronnych – również władzom podatkowym właściwym

§ 2. Organ właściwy w sprawie porozumienia niezwłocznie doręcza odpis decyzji, 
o której mowa w § 6 i w art. 20a § 3, również podmiotowi powiązanemu z wnioskodaw-
cą, wskazanemu w decyzji w sprawie porozumienia.
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dla podmiotów zagranicznych oraz naczelnikowi urzędu skarbowego i dyrektorowi urzę-
du kontroli skarbowej właściwym dla wnioskodawcy oraz właściwym dla podmiotów 
krajowych powiązanych z wnioskodawcą będących stronami transakcji objętej decyzją 
w sprawie porozumienia.

Brak odpowiednika § 2a. Decyzję, o której mowa w § 6 i w art. 20a § 3, doręcza się naczelnikowi urzędu 
skarbowego i dyrektorowi urzędu kontroli skarbowej właściwym dla podmiotów kra-
jowych, o których mowa w art. 20a.

§ 3. Decyzja w sprawie porozumienia zawiera w szczególności:
1) oznaczenie podmiotów objętych porozumieniem;
2) wskazanie wartości transakcji objętych porozumieniem;
3) wskazanie rodzaju, przedmiotu transakcji objętych porozumieniem oraz okresu, któ-

rego ono dotyczy;
4) wskazanie metody ustalania ceny transakcyjnej, algorytmu kalkulacji ceny oraz in-

nych reguł stosowania metody;
5) określenie istotnych warunków będących podstawą stosowania metody, o której 

mowa w pkt 4, z uwzględnieniem podziału ryzyka, pełnionych funkcji przez podmioty 
oraz marży realizowanej przez podmioty, o których mowa w pkt 1;

6) termin obowiązywania decyzji.

uchylony

§ 5. Termin obowiązywania decyzji w sprawie porozumienia może być przedłużany 
na kolejne pięcioletnie okresy na wniosek podmiotu powiązanego, złożony nie później 
niż na 6 miesięcy przed upływem tego terminu, jeżeli kryteria uznanej w tej decyzji me-
tody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi nie uległy zmianie.

§ 5. Decyzja, o której mowa w § 6 i w art. 20a § 3, może być odnawiana na kolej-
ne okresy, nie dłuższe niż 5 lat, na wniosek podmiotu krajowego, o którym mowa  
w art. 20a, jeżeli elementy decyzji, o której mowa w § 6 i w art. 20a § 3, nie uległy istot-
nej zmianie. Wniosek w sprawie odnowienia decyzji powinien być złożony nie póź-
niej niż na 6 miesięcy przed upływem okresu obowiązywania decyzji, o której mowa  
w § 6 i w art. 20a § 3, i powinien zawierać opis zmian elementów tej decyzji wraz 
z uzasadnieniem.

§ 6. Przedłużenie terminu obowiązywania decyzji w sprawie porozumienia następuje 
w drodze decyzji.

§ 6. Odnowienie decyzji w sprawie porozumienia następuje w drodze decyzji.

Brak odpowiednika § 7. Początkiem terminu obowiązywania decyzji, o której mowa w § 6, jest dzień 
następujący po dniu, w którym upłynął termin obowiązywania odpowiednio decyzji, 
o której mowa w § 6 lub art. 20a § 3.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Wprowadzona została nowa instytucja odnowienia decyzji w sprawie porozumienia (zamiast dotychczasowego przedłużenia terminu porozumienia). Dzięki temu została stworzona 
możliwość aktualizacji niektórych elementów porozumienia, pod warunkiem że nie stanowią one istotnej zmiany warunków oraz wynikają ze zmienności otoczenia gospodarczego. 
Nowe przepisy zapewniają też ciągłość obowiązywania decyzji pierwotnej i następującej po niej decyzji odnawiającej (art. 20i § 5–7 Ordynacji podatkowej).
W art. 20i § 5 uregulowano warunki odnowienia decyzji w sprawie porozumienia (przez odniesienie do art. 20a) oraz określono kształt wniosku o odnowienie decyzji.
Przed nowelizacją okres, którego decyzja dotyczyła, rozpoczynał się od dnia doręczenia decyzji. W odróżnieniu od ustawodawstwa innych krajów nie obejmował okresu przeszłe-
go. Powodowało to rozbieżności w terminie obowiązywania porozumienia dwustronnego i wielostronnego zawartego z właściwą władzą innego państwa. W innych krajach porozu-
mienie obowiązuje z reguły od momentu złożenia wniosku (tzw. rollback). Rozszerzenie zakresu porozumienia na okres od momentu złożenia wniosku ma charakter fakultatywny, 
co oznacza, iż wystąpi wyłącznie na wniosek złożony przez podmiot krajowy.
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Obecnie funkcjonują 3 typy wniosków:
– wniosek o zawarcie porozumienia (art. 20a § 1 O.p.),
– nowy wniosek o zawarcie porozumienia o podziale kosztów (art. 20a § 2 O.p.),
– nowy wniosek o odnowienie decyzji w sprawie porozumienia (art. 20i § 5 O.p.).

Art. 20j. [Postępowanie w sprawie porozumienia] 
§ 1. Postępowanie w sprawie porozumienia jednostronnego powinno być zakończo-

ne bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia jego wszczęcia.

Art. 20j. [Postępowanie w sprawie porozumienia] 
§ 1. Postępowanie w sprawie, o której mowa w art. 20a, powinno być zakończone 

bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia jego wszczęcia, 
z zastrzeżeniem § 2 i 3.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Zmiana art. 20j jest związana ze zmianą treści art. 20a. Wprowadzenie zastrzeżenia do § 2 i 3 art. 20j ma charakter porządkowy, ponieważ sześciomiesięczny termin postępowania 
w sprawie porozumienia jest terminem podstawowym, który w przypadku porozumień dwustronnych może ulec wydłużeniu do roku (§ 2), a  w przypadku porozumień wielostron-
nych do 18 miesięcy (§ 3). 

Art. 20k. [Zmiana stosunków gospodarczych]
§ 1. W przypadku zmiany stosunków gospodarczych powodującej rażącą nieade-

kwatność wyboru i stosowania uznanej za prawidłową metody ustalania ceny transak-
cyjnej, decyzja w sprawie porozumienia może być zmieniona lub uchylona przez organ 
właściwy w sprawie porozumienia przed upływem ustalonego terminu jej obowiązywa-
nia. Zmiana lub uchylenie decyzji następuje na wniosek strony lub z urzędu.

Art. 20k. [Zmiana stosunków gospodarczych]
§ 1. W przypadku zmiany stosunków gospodarczych powodującej rażącą nieade-

kwatność wyboru metody ustalania ceny transakcyjnej lub warunków, o której mowa 
w art. 20a, decyzja w sprawie porozumienia oraz decyzja, o której mowa w art. 20i § 6, 
może być zmieniona lub uchylona przez organ właściwy w sprawie porozumienia przed 
upływem ustalonego okresu jej obowiązywania. Zmiana lub uchylenie decyzji następuje 
na wniosek strony lub z urzędu.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649). 
Zmiana art. 20k jest spowodowana zmianami w art. 20a i art. 20i § 6 O.p. Z nowego brzmienia art. 20k wynika, że decyzje o porozumieniu w sprawie cen transakcyjnych oraz de-
cyzje o porozumieniu w sprawie podziału kosztów (wskazane w art. 20a § 1 i 2 O.p.) oraz odnowienia tych decyzji (wskazane w art. 20i § 6 O.p.) mogą być zmienione lub uchylone 
w przypadku zmiany stosunków gospodarczych, które powodują rażącą nieadekwatność:

�� wyboru metody ustalania ceny transakcyjnej wskazanej w porozumieniu lub
�� porozumienia w sprawie podziału kosztów. 

Art. 20l. [Wygaśnięcie decyzji]
§ 1. W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w art. 20i § 3 pkt 3-5, 

określonych w decyzji w sprawie porozumienia, organ właściwy w sprawie porozumie-
nia stwierdza z urzędu jej wygaśnięcie.

Art. 20l. [Wygaśnięcie decyzji]
§ 1. W przypadku niestosowania w okresie obowiązywania decyzji w sprawie poro-

zumienia lub decyzji, o której mowa w art. 20i § 6, metody ustalania ceny transakcyjnej 
lub niespełnienia warunków, określonych w tej decyzji, organ właściwy w sprawie po-
rozumienia stwierdza z urzędu wygaśnięcie tej decyzji.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649). 
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Zmiana art. 20l wynika ze zmian wprowadzonych w art. 20a i art. 20i § 6 O.p. Na podstawie art. 20l O.p. organ podatkowy stwierdza z urzędu wygaśnięcie decyzji o porozumieniu. 
Organ podatkowy może zadecydować o wygaśnięciu decyzji o porozumieniu (lub decyzji o odnowieniu porozumienia), w przypadku gdy:

�� adresat tej decyzji nie stosuje metody ustalania ceny transakcyjnej określonej w porozumieniu oraz
�� nie zostały spełnione warunki określone w decyzji o porozumieniu. 

Art. 20m. [Opłata]
§ 1. Wniosek o uznanie prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania 

ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi oraz wniosek, o którym mowa 
w art. 20i § 5, podlega opłacie wpłacanej na rachunek organu właściwego w sprawie 
porozumienia, w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Art. 20m. [Opłata]
§ 1. Wniosek, o którym mowa w art. 20a, art. 20b oraz w art. 20i § 5, podlega opłacie 

wpłacanej na rachunek organu właściwego w sprawie porozumienia, w terminie 7 dni od 
dnia złożenia wniosku.

(…) § 3. Wysokość opłaty od wniosku o przedłużenie terminu obowiązywania de-
cyzji w sprawie porozumienia wynosi połowę wysokości opłaty należnej od wniosku 
o zawarcie porozumienia.

(…) § 3. Wysokość opłaty od wniosku o odnowienie decyzji stanowi odpowiednio 
połowę wysokości opłaty należnej od wniosku, o którym mowa w art. 20a lub art. 20b.

Brak odpowiednika § 4. W przypadku wystąpienia w jednym wniosku odrębnych transakcji lub przed-
miotów umowy o podziale kosztów, opłatę pobiera się od każdej transakcji przedsta-
wionej we wniosku lub każdego przedmiotu umowy o podziale kosztów.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Zmiana w art. 20m wynika ze zmian w art. 20a (porozumienie w sprawie cen transakcyjnych oraz porozumienie w sprawie podziału kosztów) oraz art. 20i (odnowienie decyzji o po-
rozumieniu) – patrz komentarz do art. 20a i art. 20i O.p. 
Art. 20m reguluje kwestię opłaty za zawarcie porozumienia oraz odnowienie takiej decyzji. Wysokość opłat nie uległa zmianie. Wprowadzono jednak podstawę do zwielokrotnienia 
opłaty w przypadkach, gdy w jednym wniosku występuje więcej niż jedna transakcja lub umowa o podziale kosztów. W takich przypadkach opłata jest pobierana od każdej trans-
akcji przedstawionej we wniosku oraz każdego przedmiotu umowy o podziale kosztów. 

Art. 20p. [Koszty postępowania]
Koszty postępowania, o których mowa w art. 265 § 1 pkt 1 i 3, obciążają podmiot 

składający wniosek o uznanie prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania 
ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi.

Art. 20p. [Koszty postępowania]
Koszty postępowania, o których mowa w art. 265 § 1 pkt 1 i 3, obciążają wniosko-

dawcę.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649). Zmiana w art. 20p O.p. wynika ze zmian treści art. 20a O.p. Z art. 20a O.p. wynika, że organ podatkowy wydając decyzję o porozumieniu w sprawie 
cen transakcyjnych, nie ocenia prawidłowości wyboru metody ustalania ceny transakcyjnej. Nie ma więc uzasadnienia, aby taki zapis znajdował się w art. 20p O.p. Ustawodawca 
zadecydował, że w art. 20p O.p. wystarczy wskazanie, że podmiotem zobowiązanym do poniesienia kosztów postępowania w sprawie porozumienia jest wnioskodawca.

Art. 21. [Powstanie zobowiązania podatkowego]
(…) § 3. Jeżeli w postępowaniu podatkowym organ podatkowy stwierdzi, że podatnik, 

mimo ciążącego na nim obowiązku, nie zapłacił w całości lub w części podatku, nie 
złożył deklaracji albo że wysokość zobowiązania podatkowego jest inna niż wykazana 
w deklaracji, organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa wysokość zobowiązania 
podatkowego.

Art. 21. [Powstanie zobowiązania podatkowego]
(…) § 3. Jeżeli w postępowaniu podatkowym organ podatkowy stwierdzi, że podatnik, 

mimo ciążącego na nim obowiązku, nie zapłacił w całości lub w części podatku, nie 
złożył deklaracji albo że wysokość zobowiązania podatkowego jest inna niż wykazana 
w deklaracji, albo powstałego zobowiązania nie wykazano, organ podatkowy wydaje 
decyzję, w której określa wysokość zobowiązania podatkowego.
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§ 3a. Jeżeli w postępowaniu podatkowym organ podatkowy stwierdzi, że kwota 
zwrotu podatku lub kwota nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w rozumieniu 
przepisów o podatku od towarów i usług jest inna niż wykazana w deklaracji, organ 
podatkowy wydaje decyzję, w której określa prawidłową wysokość zwrotu podatku lub 
nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.

§ 3a. Jeżeli w postępowaniu podatkowym organ podatkowy stwierdzi, że w złożo-
nej deklaracji wykazano nieprawidłową kwotę zwrotu podatku lub kwotę podatku nali-
czonego przeniesionego do rozliczenia lub kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad 
należnym w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług do odliczenia w na-
stępnych okresach rozliczeniowych, w deklaracji nie wykazano tych kwot albo podat-
nik nie złożył deklaracji, mimo ciążącego na nim obowiązku, organ podatkowy wydaje 
decyzję, w której określa prawidłową wysokość zwrotu podatku lub nadwyżki podatku 
naliczonego nad należnym do odliczenia w następnych okresach rozliczeniowych.

§ 4. Przepisy § 3 i art. 53a stosuje się odpowiednio, gdy podatnik obowiązany jest 
do zapłaty podatku, zaliczki na podatek lub raty podatku bez złożenia deklaracji, a obo-
wiązku tego nie wykonał w całości lub w części.

§ 4. Przepisy § 3 i art. 53a stosuje się odpowiednio, gdy podatnik lub inny podmiot 
jest obowiązany do zapłaty podatku, zaliczki na podatek lub raty podatku bez złożenia 
deklaracji, a obowiązku tego nie wykonał w całości lub w części.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Zmiana polega na uszczegółowieniu przepisów art. 21 § 3 Ordynacji podatkowej. W art. 21 § 3 O.p. są wskazane sytuacje, w których organ podatkowy może wydać decyzję 
określającą wysokość zobowiązania podatkowego. Po nowelizacji decyzja określająca może być wydana także w sytuacji, gdy podatnik nie wykaże powstałego zobowiązania 
podatkowego w deklaracji. 
W art. 21 § 3a zostały jednoznacznie uregulowane  przypadki, w których podatnik w złożonej deklaracji VAT nie wykazał lub wykazał nieprawidłową kwotę:

�� zwrotu podatku,
�� podatku naliczonego przeniesionego do rozliczenia,
�� nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług do odliczenia w następnych okresach rozliczeniowych.

Przepis reguluje też sytuację, w której podatnik nie złożył deklaracji, mimo ciążącego na nim obowiązku, i nie wykazał ww. kwot. We wszystkich tych przypadkach organ podatkowy 
będzie wydawał odpowiednio decyzję, w której określi prawidłową wysokość:

�� zwrotu podatku lub
�� nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do odliczenia w następnych okresach rozliczeniowych.

Poprzednio obowiązujące przepisy nie regulowały jednoznacznie kwestii wydania przez organ podatkowy decyzji określającej nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym 
w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, jeśli podatnik nie złożył deklaracji, oraz nie wskazywały, że określenie nadwyżki powinno być powiązane z możliwością 
odliczenia jej w następnych okresach rozliczeniowych. Dzięki zmianie organy podatkowe mają możliwość określania prawidłowej wysokości każdego „wyniku podatkowego” 
w podatku od towarów i usług. 
W art. 21 § 4 Ordynacji podatkowej została uregulowana szczególna sytuacja, w której decyzja określająca ma być wydana w stosunku do podmiotu innego niż podatnik. Chodzi tu 
o sytuację, która jest uregulowana w art. 108 ust. 1 ustawy o VAT. Na podstawie tego przepisu zobowiązanym do zapłaty VAT jest osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca 
osobowości prawnej lub osoba fizyczna, wystawiająca fakturę z wykazaną kwotą podatku. Na podstawie art. 21 § 4 O.p. organ podatkowy wyda wobec takiej osoby (jednostki) 
decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego oraz odsetek od zaległości podatkowych, także wtedy gdy nie jest ona podatnikiem.

Art. 21b. [Określenie wysokości dochodu]
Jeżeli w postępowaniu podatkowym organ podatkowy stwierdzi, że:

1) wysokość dochodu jest inna niż wykazana w deklaracji, a osiągnięty dochód nie po-
woduje powstania zobowiązania podatkowego,

2) w deklaracji została wykazana strata, a osiągnięto dochód w wysokości niepowodują-
cej powstania zobowiązania podatkowego

– organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa wysokość tego dochodu.

Art. 21b. [Określenie wysokości dochodu, przychodu lub zysku]
Jeżeli w postępowaniu podatkowym organ podatkowy stwierdzi, że podatnik osiąg-

nął dochód, przychód lub zysk w wysokości niepowodującej powstania zobowiązania 
podatkowego, organ wydaje decyzję, w której określa wysokość tego dochodu, przy-
chodu lub zysku.
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Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649). 
Przed nowelizacją art. 21b Ordynacji podatkowej nie przewidywał wydania decyzji określającej przychód lub zysk podatnika. Od 1 stycznia 2016 r. dzięki zmianie w art. 21b O.p. 
wprowadzono możliwość orzekania o wysokości dochodu, przychodu lub zysku podatnika w każdym przypadku stwierdzenia przez organ podatkowy w toku prowadzonego po-
stępowania podatkowego, że podatnik osiągnął dochód, przychód lub zysk w wysokości niepodlegającej opodatkowaniu. 

Art. 22. [Ograniczenie wysokości zaliczek]
(…) § 2a. Organ podatkowy, na wniosek podatnika, ogranicza pobór zaliczek na po-

datek, jeżeli podatnik uprawdopodobni, że zaliczki obliczone według zasad określonych 
w ustawach podatkowych byłyby niewspółmiernie wysokie w stosunku do podatku na-
leżnego od dochodu przewidywanego na dany rok podatkowy.

Art. 22. [Ograniczenie wysokości zaliczek]
(…) § 2a. Organ podatkowy, na wniosek podatnika, ogranicza pobór zaliczek 

na podatek, jeżeli podatnik uprawdopodobni, że zaliczki obliczone według zasad 
określonych w ustawach podatkowych byłyby niewspółmiernie wysokie w stosunku 
do podatku należnego od dochodu lub zysku przewidywanego na dany rok podat-
kowy.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym (Dz.U. z 2014 r., poz. 1215; ost.zm. 
Dz.U. z 2015 r., poz. 1649). Pojęcie „zysku” pojawiło się w art. 22 O.p. w związku z tym, że specjalnym podatkiem węglowodorowym jest opodatkowany zysk z działalności wy-
dobywczej węglowodorów. Tym samym  na podstawie art. 22 § 2a O.p. wysokość zaliczek na podatek może być ograniczona również w przypadku, gdy zaliczki te miałyby być 
niewspółmiernie wysokie w stosunku do zysku przewidywanego na dany rok podatkowy. 

Art. 23. [Odstąpienie od oszacowania]
(…) § 2. Organ podatkowy odstąpi od określenia podstawy opodatkowania w dro-

dze oszacowania, jeżeli dane wynikające z ksiąg podatkowych, uzupełnione dowodami 
uzyskanymi w toku postępowania, pozwalają na określenie podstawy opodatkowania.

Art. 23. [Odstąpienie od oszacowania]
(…) § 2. Organ podatkowy odstąpi od określenia podstawy opodatkowania w drodze 

oszacowania, jeżeli:
1) pomimo braku ksiąg podatkowych dowody uzyskane w toku postępowania, pozwa-

lają na określenie podstawy opodatkowania;
2) dane wynikające z ksiąg podatkowych, uzupełnione dowodami uzyskanymi w toku 

postępowania, pozwalają na określenie podstawy opodatkowania.

§ 3. Podstawę opodatkowania określa się w drodze oszacowania, stosując następu-
jące metody: (…)

§ 3. Podstawę opodatkowania określa się w drodze oszacowania, stosując w szcze-
gólności następujące metody: (…)

§ 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy nie można zastosować metod, 
o których mowa w § 3, organ podatkowy może w inny sposób oszacować podstawę 
opodatkowania.

uchylony

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Treść przepisów art. 23 § 1 pkt 1 i § 2 Ordynacji podatkowej mogła sugerować, że organ podatkowy ma bezwzględny obowiązek szacowania podstawy opodatkowania, gdy brak 
jest ksiąg podatkowych, nawet w przypadku gdy istnieją dowody pozwalające na określenie rzeczywistej podstawy opodatkowania. W art. 23 O.p. wskazano więc wyraźnie, że 
w takich przypadkach organ podatkowy nie określa podstawy opodatkowania szacunkowo, tylko określa ją w wysokości rzeczywistej – na podstawie dowodów znajdujących się 
w posiadaniu organu podatkowego (art. 23 § 1 pkt 1 O.p.).
Dzięki dodaniu w art. 23 § 3 O.p. słowa „w szczególności” organy podatkowe mają możliwość korzystania z metod szacowania podstawy opodatkowania niewymienionych  
w art. 23 § 3 O.p. Po nowelizacji metody szacowania wskazane w Ordynacji nie mają już pierwszeństwa w stosunku do innych metod szacowania, a ich zastosowanie nie wymaga 
szczególnego uzasadnienia (uchylenie § 4 w art. 23). Nadal jednak w decyzji podatkowej, w której dokonano szacunku, powinno się znaleźć uzasadnienie takiego, a nie innego 
wyboru metody szacowania. 
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Art. 28. [Wynagrodzenie płatnika i inkasenta]
(…) § 2. W razie stwierdzenia, że płatnik lub inkasent pobrał wynagrodzenie nienależ-

nie lub w wysokości wyższej od należnej, organ podatkowy wydaje decyzję o zwrocie 
nienależnego wynagrodzenia.

Art. 28. [Wynagrodzenie płatnika i inkasenta]
uchylony

§ 3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporzą-
dzenia:

uchylony 

(…) 2)  szczegółowe zasady oraz tryb zwrotu otrzymanego wynagrodzenia w razie po-
brania przez płatnika lub inkasenta podatku, zaliczki na podatek lub raty podatku 
nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej.

uchylony

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Uchylenie art. 28 § 2 O.p. wiąże się z dodaniem art. 52a Ordynacji podatkowej.  Z nowo dodanego art. 52a wynika, że  wynagrodzenie płatników lub inkasentów pobrane nienależnie 
lub w wysokości większej od należnej traktuje się jako zaległość podatkową.  Organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa wysokość tej zaległości. Podlega ona zwrotowi 
bez wezwania organu podatkowego. 

Art. 30. [Odpowiedzialność płatników i podatników]
(…) § 5. Przepisów § 1–4 nie stosuje się, jeżeli odrębne przepisy stanowią inaczej 

albo jeżeli podatek nie został pobrany z winy podatnika; w tych przypadkach organ po-
datkowy wydaje decyzję o odpowiedzialności podatnika.

Art. 30. [Odpowiedzialność płatników i podatników]
(…) § 5. Przepisów § 1–4 nie stosuje się, jeżeli odrębne przepisy stanowią inaczej 

albo jeżeli podatek nie został pobrany z winy podatnika; w tych przypadkach organ po-
datkowy wydaje decyzję o odpowiedzialności podatnika. Odpowiedzialność podatnika 
można orzec w decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
W art. 30 § 1 -4 określają zasady odpowiedzialności płatników za podatek niepobrany lub pobrany, a niewpłacony. Z art. 30 § 5 O.p. wynika, że odpowiedzialność płatnika jest 
wyłączona, gdy podatek nie został pobrany z winy podatnika. W takich przypadkach organ orzeka o odpowiedzialności podatnika (a nie płatnika). Sprawa odpowiedzialności podat-
nika, o której mowa w art. 30 § 5 Ordynacji podatkowej, jest odrębną sprawą wobec określenia wysokości zobowiązania podatkowego. Po nowelizacji organ podatkowy w decyzji 
określającej podatnikowi wysokość zobowiązania podatkowego może orzec również o odpowiedzialności podatnika na podstawie art. 30 § 5 O.p. Zmiana została wprowadzona 
w celu uproszczenia postępowania podatkowego (dodane drugie zdanie w art. 30 § 5 O.p.). 

Art. 33b. [Zabezpieczenie na majątku]
Przepis art. 33 stosuje się odpowiednio do zabezpieczenia na majątku:

(…) 2)  osób, o których mowa w art. 115, 116 i 116a, po doręczeniu im decyzji orzekającej 
o odpowiedzialności podatkowej za zaległości podatkowe spółki lub innej osoby 
prawnej, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że zobowiązanie nie zostanie przez 
spółkę lub inną osobę prawną wykonane, a w szczególności gdy spółka lub inna 
osoba prawna trwale nie uiszcza wymagalnych zobowiązań o charakterze pub-

Art. 33b. [Zabezpieczenie na majątku]
Przepis art. 33 stosuje się odpowiednio do zabezpieczenia na majątku:

(…) 2)  osób, o których mowa w art. 115, art. 116 i art. 116a, po doręczeniu im decyzji orze-
kającej o odpowiedzialności podatkowej za zaległości podatkowe, jeżeli zachodzi 
uzasadniona obawa, że zobowiązanie nie zostanie przez spółkę lub inną osobę 
prawną wykonane, w szczególności gdy spółka lub inna osoba prawna trwale nie 
uiszcza wymagalnych zobowiązań o charakterze publicznoprawnym lub dokonuje 
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      licznoprawnym lub dokonuje czynności polegających na zbywaniu majątku, które 
mogą utrudnić lub udaremnić egzekucję; decyzja o zabezpieczeniu wygasa, gdy eg-
zekucja z majątku podatnika okazała się w całości albo w części bezskuteczna;

       czynności polegających na zbywaniu majątku, które mogą utrudnić lub udarem-
nić postępowanie egzekucyjne; decyzja o zabezpieczeniu wygasa w momencie 
wszczęcia postępowania egzekucyjnego wobec osoby trzeciej; 

3) podatnika, o którym mowa w art. 117b, po doręczeniu mu decyzji orzekającej o od-
powiedzialności podatkowej za zaległości podatkowe podmiotu dokonującego na 
jego rzecz dostawy towarów, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że zobowiązanie 
nie zostanie przez dostawcę wykonane, a w szczególności gdy dostawca trwale nie 
uiszcza wymagalnych zobowiązań o charakterze publicznoprawnym lub dokonuje 
czynności polegających na zbywaniu majątku, które mogą utrudnić lub udaremnić 
egzekucję; decyzja o zabezpieczeniu wygasa, gdy egzekucja z majątku dostawcy 
okazała się w całości albo w części bezskuteczna.

3) podatnika, o którym mowa w art. 117b, po doręczeniu mu decyzji orzekającej o od-
powiedzialności podatkowej za zaległości podatkowe podmiotu dokonującego na 
jego rzecz dostawy towarów, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że zobowiązanie 
nie zostanie przez dostawcę wykonane, w szczególności gdy dostawca trwale nie 
uiszcza wymagalnych zobowiązań o charakterze publicznoprawnym lub dokonuje 
czynności polegających na zbywaniu majątku, które mogą utrudnić lub udaremnić 
postępowanie egzekucyjne; decyzja o zabezpieczeniu wygasa w momencie wszczę-
cia postępowania egzekucyjnego wobec podatnika, o którym mowa w art. 117b.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Powodem zmiany w art. 33b jest wydana przez Sąd Najwyższy uchwała z 13 maja 2009 r., sygn. akt I UZP 4/09 (OSNP 2009/23-24/319). W uchwale tej sąd uznał, że bezskuteczność 
egzekucji z majątku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, o której mowa w art. 116 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa w związku z art. 31 ustawy o systemie ubezpieczeń 
społecznych, może być stwierdzona wyłącznie w postępowaniu w sprawie egzekucji należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, poprzedzającym wydanie decyzji 
o odpowiedzialności członka zarządu spółki za te należności. Odnosząc tę uchwałę do orzekania o odpowiedzialności podatkowej osób, o których mowa w art. 116 i art. 116a 
ustawy – Ordynacja podatkowa, i przyjętych w art. 33b pkt 2 O.p. zasad zabezpieczenia zobowiązań tych osób, ustawodawca uznał, iż zastosowanie tych zasad zabezpieczenia 
w praktyce nie jest możliwe. Bezskuteczność egzekucji, wskazana przed nowelizacją jako przesłanka wygaśnięcia decyzji o zabezpieczeniu, może być bowiem stwierdzona wy-
łącznie przed wydaniem decyzji o odpowiedzialności osoby, o której mowa w art. 116 § 1 Ordynacji podatkowej. Wobec tego w art. 33b pkt 2 Ordynacji podatkowej określono, że 
decyzja o zabezpieczeniu odpowiedzialności osoby trzeciej, o której mowa w art. 116 i art. 116a Ordynacji podatkowej, wygasa w momencie wszczęcia postępowania egzekucyjne-
go wobec tej osoby trzeciej. Zastąpienie w tym przepisie wyrazu „egzekucja” wyrazami „postępowanie egzekucyjne” jest spójne z treścią obowiązującego art. 154 § 4 pkt 1 ustawy 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zgodnie z którym zajęcie zabezpieczające przekształca się w zajęcie egzekucyjne z dniem wystawienia tytułu wykonawczego. 
Zmiana dostosowawcza została w tym zakresie wprowadzona także w art. 33b pkt 3 O.p. 

Art. 33c. [Stosowanie przepisów o zabezpieczeniu] 
(…) § 2. Przepisy art. 33 § 2 pkt 2 i 3, § 3, § 4 pkt 2, art. 33a § 1 pkt 2 i 3 oraz art. 33b 

stosuje się odpowiednio do zaległości, o których mowa w art. 52 § 1.

Art. 33c. [Stosowanie przepisów o zabezpieczeniu]
(…) § 2. Przepisy art. 33 § 2 pkt 2 i 3, § 3, § 4 pkt 2, art. 33a § 1 pkt 2 i 3 oraz art. 33b 

stosuje się odpowiednio do zaległości, o których mowa w art. 52 i art. 52a.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Zmiana art. 33c jest związana z dodaniem w Ordynacji podatkowej art. 52a, który stanowi, iż  pobrane nienależnie wynagrodzenie płatników lub inkasentów jest zaległością 
podatkową. Odwołanie się w treści art. 33c do art. 52a oznacza, że wskazane w art. 33c § 2 przepisy o zabezpieczeniu mają odpowiednie zastosowanie również do zaległości 
podatkowych tego rodzaju.

Art. 34. [Hipoteka przymusowa]
(…) § 4. Przedmiotem hipoteki przymusowej może być także:

1) użytkowanie wieczyste wraz z budynkami i urządzeniami na użytkowanym gruncie 
stanowiącymi własność użytkownika wieczystego;

2) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;

Art. 34 [Hipoteka przymusowa]
(…) § 4. Przedmiotem hipoteki przymusowej może być także:

1)   użytkowanie wieczyste wraz z budynkami i urządzeniami na użytkowanym gruncie 
stanowiącymi własność użytkownika wieczystego lub udział w tym prawie;

2) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub udział w tym prawie;
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Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Nowelizacja wprowadziła możliwość ustanawiania hipoteki przymusowej na udziale w prawie użytkowania wieczystego lub udziale w spółdzielczym własnościowym prawie do 
lokalu. Treść art. 34 została w ten sposób dostosowana do art. 65 ust. 3 ustawy z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 707, z późn. zm.). 

Brak odpowiednika Art. 38a. [Zaspokojenie z przedmiotu hipoteki]
Zaspokojenie z przedmiotu hipoteki przymusowej następuje w trybie przepisów 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, chyba że z przedmiotu hipoteki jest 
prowadzona egzekucja przez sądowy organ egzekucyjny.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Wprowadzenie w Ordynacji podatkowej przepisu, iż zaspokojenie z przedmiotu hipoteki przymusowej następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 
(na wzór regulacji zawartej w art. 42 § 7 O.p.) umożliwia prowadzenie egzekucji administracyjnej również z majątku dłużnika rzeczowego (a nie tylko z majątku podatnika będącego 
dłużnikiem). Zgodnie bowiem z art. 2 § 1 pkt 5 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji egzekucji administracyjnej podlegają należności pieniężne przekazane do 
egzekucji administracyjnej na podstawie innych ustaw. 
Przed nowelizacją egzekucję z przedmiotu hipoteki w przypadku prowadzenia jej przeciwko dłużnikowi rzeczowemu niebędącemu podatnikiem prowadził komornik sądowy 
w trybie przepisów k.p.c., podczas gdy na podstawie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  do prowadzenia egzekucji z nieruchomości jest uprawniony naczelnik 
urzędu skarbowego. Dzięki nowelizacji dłużnicy rzeczowi – niebędący podatnikami – nie będą zobowiązani do ponoszenia wyższych kosztów egzekucyjnych na rzecz komornika 
sądowego, ponieważ egzekucja będzie prowadzona w trybie egzekucji administracyjnej. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy z przedmiotu hipoteki przymusowej jest już prowadzona eg-
zekucja przez sądowy organ egzekucyjny (czyli przez komornika sądowego). Taka egzekucja jest bowiem prowadzona na podstawie przepisów k.p.c. przez komornika sądowego. 

Art. 52. [Nadpłata lub zwrot podatku] 
§ 1. Na równi z zaległością podatkową traktuje się także:

1) nadpłatę, jeżeli w zeznaniu lub w deklaracji, o których mowa w art. 73 § 2, została 
wykazana nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej, a organ podatkowy do-
konał jej zwrotu lub zaliczenia na poczet zaległości podatkowych bądź bieżących lub 
przyszłych zobowiązań podatkowych;

2) zwrot podatku, jeżeli podatnik otrzymał go nienależnie lub w wysokości wyższej od 
należnej lub został on zaliczony na poczet zaległości podatkowej albo bieżących lub 
przyszłych zobowiązań podatkowych, chyba że podatnik wykaże, że nie nastąpiło to 
z jego winy;

3) wynagrodzenie płatników lub inkasentów pobrane nienależnie lub w wysokości wyż-
szej od należnej;

4) oprocentowanie nienależnej nadpłaty bądź zwrotu podatku zwrócone lub zaliczone 
na poczet zaległych, bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych.

Art. 52. [Nadpłata lub zwrot podatku] 
§ 1. Zwrotowi bez wezwania organu podatkowego podlega uprzednio zwrócona 

przez organ podatkowy lub zaliczona na poczet zaległości podatkowych oraz odsetek 
za zwłokę albo bieżących zobowiązań podatkowych, wraz z oprocentowaniem:
1) nadpłata lub zwrot podatku wykazane w deklaracji nienależnie lub w wysokości 

większej od należnej;
2) nadpłata lub zwrot podatku:

a)  określone lub stwierdzone w decyzji, która następnie została uchylona, zmienio-
na lub stwierdzono jej nieważność albo stwierdzono jej wygaśnięcie,

b)  stwierdzone na wniosek w trybie art. 75 § 4, w zakresie wynikającym z tego 
wniosku, nienależnie lub w wysokości większej od należnej,

c)  wykazane dodatkowo, w korekcie deklaracji dokonanej w trybie art. 274, niena-
leżnie lub w wysokości większej od należnej.

§ 1a. Przepis § 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio wobec:
1) byłego wspólnika spółki niemającej osobowości prawnej,
2) osoby fizycznej, która zaprzestała wykonywania działalności gospodarczej

Brak odpowiednika
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– w zakresie zwrotu podatku dokonanego im po rozwiązaniu spółki w przypadku, o któ-
rym mowa w pkt 1, lub po zakończeniu działalności gospodarczej w przypadku, o któ-
rym mowa w pkt 2, na zasadach określonych w odrębnych przepisach

§ 2. Przepisów § 1 pkt 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli zwrot nadpłaty lub zwrot podatku 
został dokonany w trybie przewidzianym w art. 274.

§ 2. W przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1, kwoty podlegające zwrotowi traktuje 
się jako zaległości podatkowe.

Brak odpowiednika § 3. W przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 2, w razie niedokonania zwrotu w ter-
minie 30 dni, organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa obowiązek zwrotu 
w terminie 30 dni od dnia doręczenia tej decyzji. Po upływie tego terminu kwotę 
podlegającą zwrotowi traktuje się jako zaległość podatkową.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Art. 52 § 1 Ordynacji podatkowej nie obejmował wszystkich sytuacji, w których po stronie podatnika wystąpi obowiązek zwrotu nienależnie otrzymanych z organu 
podatkowego nadpłat lub zwrotu podatku VAT. Z uwagi na brak w przepisach Ordynacji podatkowej uregulowań w zakresie trybu zwrotu tych należności występowały  
trudności z odzyskaniem od podatnika nienależnie zwróconych mu kwot. W przypadkach nieuregulowanych w Ordynacji stosowany był tryb cywilnoprawny, zgodnie 
z którym nienależny podatek był traktowany jako świadczenie nienależne. Tryb cywilnoprawny jest jednak długotrwały i kosztowny. Zmiana w art. 52 O.p. spowoduje, 
że należności podatkowe wypłacone podatnikowi nienależnie będą odzyskiwane na podstawie przepisów podatkowych, bez potrzeby angażowania sądownictwa po-
wszechnego. 

Brak odpowiednika Art. 52a. [Zwrot nienależnego wynagrodzenia płatników i inkasentów]
Zwrotowi bez wezwania organu podatkowego podlega wynagrodzenie płatników 

lub inkasentów pobrane nienależnie lub w wysokości większej od należnej, które trak-
tuje się jako zaległość podatkową. Organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa 
wysokość zaległości podatkowej.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Zgodnie z art. 52a wynagrodzenie płatników (lub inkasentów) pobrane nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej traktuje się jako zaległość podatkową, która podlega 
zwrotowi bez wezwania organu podatkowego. Organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa wysokość tej zaległości podatkowej. Wprowadzenie nowej regulacji art. 52a O.p 
wiąże się z uchyleniem art. 28 § 2 Ordynacji podatkowej. 

Art. 53. [Odsetki za zwłokę]
§ 1. Od zaległości podatkowych, z zastrzeżeniem art. 54, naliczane są odsetki za 

zwłokę.

Art. 53. [Odsetki za zwłokę]
§ 1. Od zaległości podatkowych, z zastrzeżeniem art. 52 § 1 pkt 2 i art. 54, naliczane 

są odsetki za zwłokę.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się również do należności, o których mowa w art. 52 § 1, 
oraz do nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, w części przekraczającej 
wysokość podatku należnego za rok podatkowy.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się również do nieuregulowanych w terminie zaliczek na po-
datek w części przekraczającej wysokość podatku należnego za okres rozliczeniowy.

(…) § 5. W przypadkach, o których mowa w art. 52 § 1, odsetki za zwłokę naliczane 
są odpowiednio od dnia:

(…) § 5. W przypadkach, o których mowa w art. 52 § 1 pkt 1, odsetki za zwłokę 
naliczane są odpowiednio od dnia zwrotu nadpłaty, zwrotu podatku, zwrotu oprocen-
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1) zwrotu nadpłaty, zwrotu podatku, zwrotu oprocentowania lub zaliczenia na poczet zale-
głości podatkowych lub na poczet bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych;

2) pobrania wynagrodzenia.

towania lub zaliczenia na poczet zaległości podatkowych lub na poczet bieżących lub 
przyszłych zobowiązań podatkowych.

Brak odpowiednika § 6. W przypadkach, o których mowa w art. 52a, odsetki za zwłokę naliczane są od 
dnia pobrania wynagrodzenia.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
W art. 53 § 2 Ordynacji podatkowej określenie „rok podatkowy” zastąpiono określeniem „okres rozliczeniowy” w celu dostosowania do okresu rozliczenia zaliczek w podatku od 
towarów i usług (kwartał). W wyniku zmiany podstawą naliczania odsetek będą również zaliczki nieuregulowane w okresie rozliczeniowym.
Zmiany w art. 53 O.p. zostały powiązane ze zmianami w art. 52 O.p. Po nowelizacji, w sytuacjach gdy nadpłata lub zwrot podatku nastąpią w wyniku błędnego działania organu 
podatkowego, nie będą naliczane odsetki za zwłokę (zmiana w art. 53 § 1 odnosząca się w zakresie odsetek za zwłokę tylko do art. 52 § 1 pkt 1). 
W art. 53 § 6 O.p. została określona data początkowa, od której są wyliczane odsetki za zwłokę od wynagrodzeń nienależnie pobranych przez płatników lub inkasentów (w przy-
padkach określonych w art. 52a O.p.).

Art. 53a. [Zaliczki na podatek]
(…) § 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do zaliczek na podatek od towarów 

i usług.

Art. 53a. [Zaliczki na podatek]
(…) § 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do zaliczek na specjalny podatek wę-

glowodorowy oraz zaliczek na podatek od towarów i usług.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 25 lipca 201 r. o specjalnym podatku węglowodorowym (Dz.U. z 2014 r., poz. 1215; ost.zm. 
Dz.U. z 2015 r., poz. 1649). Zmiana w art. 53a wynika z wprowadzenia z dniem 1 stycznia 2016 r. opodatkowania zysków z działalności wydobywczej węglowodorów oraz wprowa-
dzenia obowiązku wpłacania zaliczek na ten podatek.

Art. 54. [Nienaliczanie odsetek]
(…) § 3. Przepisy § 1 pkt 2, 3 i 7 stosuje się również w razie uchylenia decyzji i przeka-

zania sprawy do ponownego rozpatrzenia oraz stwierdzenia nieważności decyzji.

Art. 54. [Nienaliczanie odsetek]
(…) § 3. Przepisy § 1 pkt 2, 3 i 7 stosuje się również w razie uchylenia decyzji i przeka-

zania sprawy do ponownego rozpatrzenia oraz stwierdzenia nieważności decyzji. W tym 
przypadku terminy liczone są na nowo od dnia otrzymania akt sprawy i nie podlegają 
sumowaniu z dotychczasowymi.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Przed nowelizacją istniały wątpliwości co do sposobu liczenia terminów na podstawie art. 54 § 3 Ordynacji podatkowej (czy są liczone na nowo, czy podlegają sumowaniu). 
W związku z tym w art. 54 § 3 O.p. wyraźnie wskazano, że terminy, o których mowa w art. 54 § 1 pkt 2, 3 i 7 Ordynacji podatkowej, liczone są na nowo od dnia otrzymania akt sprawy 
i nie podlegają sumowaniu z dotychczasowymi. 

Art. 56. [Stawka odsetek] 
(…) § 1a. W przypadku złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji wraz z uza-

sadnieniem przyczyn korekty i zapłaty w całości, w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, 
zaległości podatkowej, stosuje się obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 
75% stawki, o której mowa w § 1. Stawka odsetek za zwłokę jest zaokrąglana w górę do 
dwóch miejsc po przecinku.

Art. 56. [Stawka odsetek] 
uchylony
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§ 1b. Przepisu § 1a nie stosuje się do korekty deklaracji:
1) złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, 

a w przypadkach, gdy nie stosuje się zawiadomienia – po zakończeniu kontroli po-
atkowej;

2) dokonanej w wyniku czynności sprawdzających.

uchylony

§ 2. Stawka odsetek za zwłokę ulega obniżeniu lub podwyższeniu w stopniu odpo-
wiadającym obniżeniu lub podwyższeniu podstawowej stopy oprocentowania kredytu 
lombardowego, poczynając od dnia, w którym stopa ta uległa zmianie.

uchylony

§ 3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, 
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” stawkę odsetek za zwło-
kę, o której mowa w § 1, oraz obniżoną stawkę odsetek za zwłokę, o której mowa w § 1a.

uchylony

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).  Uchylenie części przepisów w art. 56 O.p. jest związane z wprowadzeniem nowych zasad naliczania obniżonych i podwyższonych stawek odsetek za 
zwłokę od zaległości podatkowych w art. 56a i art. 56b O.p. Podstawowa stawka odsetek za zwłokę pozostała bez zmian. Jest ona równa sumie 200% podstawowej stopy oprocen-
towania kredytu lombardowego i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8%.
Do zaległości podatkowych powstałych przed 1 stycznia 2016 r. nadal stosuje się art. 56 § 1a i 1b ustawy w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie nowelizacji, z tym 
zastrzeżeniem, że:

�� do korekty deklaracji nie trzeba dołączać pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty,
�� do zaległości podatkowych powstałych przed 1 stycznia 2016 r. podatnik może zastosować 50% stawkę odsetek (zamiast stawki 75%), jeżeli złoży korektę w ciągu 6 miesięcy od 

dnia wejścia w życie nowelizacji oraz w ciągu 7 dni od złożenia korekty zapłaci zaległy podatek (art. 19 ustawy nowelizującej).

Brak odpowiednika Art. 56a. [Obniżona stawka odsetek za zwłokę]
§ 1. Obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 50% stawki odsetek za zwło-

kę stosuje się w przypadku spełnienia łącznie następujących warunków:
1) złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji, nie później niż w terminie 6 miesię-

cy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji;
2) zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio w razie zaliczenia nadpłaty lub zwrotu 
podatku, a także w razie potrącenia lub przeniesienia własności rzeczy lub praw ma-
jątkowych w trybie określonym w art. 66, na wniosek złożony w terminie 7 dni od dnia 
złożenia korekty deklaracji.

§ 3. Obniżonej stawki odsetek za zwłokę nie stosuje się w przypadku korekty de-
klaracji:
1) złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, 

a w przypadkach gdy nie stosuje się zawiadomienia – po zakończeniu kontroli po-
datkowej;

2) dokonanej w wyniku czynności sprawdzających.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
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Celem wprowadzenia art. 56a O.p. jest upowszechnienie dobrowolnego i rzetelnego wypełniania obowiązków podatkowych. Obniżona stawka odsetek  wprowadzana tym przepi-
sem (50% stawki podstawowej) ma zachęcać podatników do jak najszybszego ujawnienia nieprawidłowości w złożonej deklaracji i uregulowania powstałej z tego tytułu zaległości. 
Przez dobrowolne wypełnianie obowiązków podatkowych rozumieć należy prawidłowe i terminowe deklarowanie zobowiązań, bez konieczności wszczynania czynności spraw-
dzających, kontroli podatkowej i postępowania podatkowego oraz dokonywanie płatności należności podatkowych bez konieczności wszczynania czynności egzekucyjnych 
i postępowań karnych skarbowych. 
Przed nowelizacją obowiązywała obniżona stawka odsetek w wysokości 75% stawki podstawowej. Ustawodawca uznał, że dalsze obniżenie stawki (do 50%) zwiększy motywację 
podatników do dobrowolnego regulowania zaległości. Dodatkowym warunkiem stosowania obniżonej stawki jest wprowadzenie ograniczenia czasowego tego prawa. Podatnik 
ma bowiem prawo do zastosowania obniżonej stawki odsetek za zwłokę tylko wtedy, gdy złoży prawnie skuteczną korektę deklaracji nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia 
upływu terminu złożenia deklaracji. 
Jednym z warunków skorzystania z obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych jest zapłata zaległości podatkowej (ten warunek zastosowania obniżonej 
stawki odsetek obowiązywał również przed 1 stycznia 2016 r. – na podstawie art. 56 § 1a O.p.). Przed nowelizacją – ze względu na brak stosownych regulacji – istniały wątpliwo-
ści co do możliwości korzystania z obniżonej stawki odsetek za zwłokę przez podatników, którzy z przyczyn obiektywnych nie dokonają zapłaty zaległości podatkowych, lecz 
ich zobowiązanie podatkowe wygasa w inny sposób, np. przez zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku, potrącenie albo przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych 
w trybie art. 66 O.p. Aby usunąć te wątpliwości, wprowadzono w art. 56a § 2 Ordynacji podatkowej regulację umożliwiającą korzystanie z obniżonej stawki odsetek za zwłokę 
od zaległości podatkowych także przez podatników, których zaległość podatkowa zostałaby uregulowana przez zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku oraz których zobowią-
zanie wygasa wskutek potrącenia albo przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych w trybie art. 66 Ordynacji podatkowej, na wniosek złożony w terminie 7 dni od dnia 
złożenia korekty deklaracji. 

Brak odpowiednika Art. 56b. [Podwyższona stawka odsetek za zwłokę]
Podwyższoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 150% stawki odsetek za 

zwłokę stosuje się do zaległości w podatku od towarów i usług oraz w podatku akcy-
zowym w przypadku:
1) zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu po-

datku ujawnionych przez organ podatkowy w toku kontroli podatkowej lub postę-
powania podatkowego,

2) korekty deklaracji:
a)  złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podat-

kowej, a w przypadkach gdy nie stosuje się zawiadomienia – po zakończeniu 
kontroli podatkowej,

b) dokonanej w wyniku czynności sprawdzających
 – jeżeli kwota zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub 
zwrotu podatku przekracza 25% kwoty należnej i jest wyższa niż pięciokrotna wyso-
kość minimalnego wynagrodzenia w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.), obowią-
zującego w dniu następującym po dniu upływu terminu płatności zobowiązania lub 
terminu zwrotu;
3) ujawnienia przez organ podatkowy w toku czynności sprawdzających, kontroli po-

datkowej lub postępowania podatkowego niezłożenia deklaracji, mimo ciążącego 
obowiązku oraz braku zapłaty podatku.
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Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
W art. 56b O.p. została wprowadzona nowa, podwyższona stawka odsetek za zwłokę w wysokości 150% stawki podstawowej. Podwyższona stawka odsetek będzie stosowana do 
zaległości w podatku od towarów i usług oraz w podatku akcyzowym, wyłącznie w przypadkach wymienionych w tym przepisie. 
Zagrożenie zastosowania podwyższonej stawki odsetek za zwłokę w obszarach o podwyższonym ryzyku (podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy) ma pełnić funkcję 
prewencyjną i zminimalizować ryzyko nagannych zachowań podatników w podatkach szczególnie narażonych na nadużycia. Podwyższona stawka odsetek będzie stosowana 
w odniesieniu do zaległości wynikających z decyzji i korekt pokontrolnych.
Podwyższona stawka odsetek za zwłokę ma być stosowana w przypadkach, gdy kwota zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku 
przekracza 25% kwoty należnej i jest wyższa niż pięciokrotna wysokość minimalnego wynagrodzenia. Podwyższone odsetki nie będą więc zaliczane w przypadku stosunkowo 
niewielkich kwot zaległości.
Sprawca wykroczenia skarbowego lub przestępstwa skarbowego, który będzie miał obowiązek naliczać podwyższoną stawkę odsetek za zwłokę, ma prawne możliwości uniknię-
cia poniesienia odpowiedzialności karnej skarbowej przez skorzystanie z art. 16a Kodeksu karnego skarbowego. Na podstawie tego przepisu sprawca może się zwolnić z odpo-
wiedzialności, jeżeli złoży prawnie skuteczną korektę deklaracji podatkowej i w całości uiści należność. 
Zaległości wynikające z korekt dobrowolnych złożonych po upływie 6 miesięcy od ustawowego terminu złożenia deklaracji, bez względu na procent uszczuplenia, są objęte pod-
stawową stawką odsetek (art. 56 § 1 O.p.). Podatnicy VAT i akcyzy popełniający błędy skutkujące nawet poważnymi uszczupleniami mogą zatem uniknąć odsetek podwyższonych, 
składając dobrowolnie korektę deklaracji w ciągu 6 miesięcy i dokonując zapłaty zaległości w terminie 7 dni wraz z odsetkami obniżonymi bądź składając dobrowolną korektę po 
upływie 6 miesięcy i regulując zaległość z odsetkami podstawowymi.

Brak odpowiednika Art. 56c. [Podwyższenie lub obniżenie stawki odsetek]
Stawki odsetek za zwłokę, o których mowa w art. 56–56b, ulegają obniżeniu lub 

podwyższeniu w stopniu odpowiadającym obniżeniu lub podwyższeniu podstawowej 
stopy oprocentowania kredytu lombardowego, począwszy od dnia, w którym stopa ta 
uległa zmianie.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Art. 56c O.p. określa zasady podwyższania (obniżania) stawek odsetek za zwłokę w przypadku zmian podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego. Dotychczas 
obowiązujące w tym zakresie reguły nie uległy zmianie w stosunku do obecnego stanu prawnego. W przypadku zmiany stopy oprocentowania kredytu lombardowego stawka 
odsetek ulega zmianie od dnia, w którym  ulega zmianie stopa oprocentowania kredytu lombardowego. 

Brak odpowiednika Art. 56d. [Publikacja stawki odsetek za zwłokę]
Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszcze-

nia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” stawki odse-
tek za zwłokę, o których mowa w art. 56–56b.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Art. 56d zawiera upoważnienie dla Ministra Finansów do publikowania w „Monitorze Polskim” obowiązującej stawki odsetek za zwłokę: podstawowej, obniżonej i podwyższonej. 

Art. 57. [Stawka opłaty prolongacyjnej]
(…) § 2. Stawka opłaty prolongacyjnej wynosi 50% ogłaszanej na podstawie art. 56 

§ 3 stawki odsetek za zwłokę.

Art. 57. [Stawka opłaty prolongacyjnej] 
(…) § 2. Stawka opłaty prolongacyjnej jest równa obniżonej stawce odsetek za 

zwłokę.
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Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Zmiana w art. 57 § 2 ma charakter dostosowawczy. Wynika ze zrównania obniżonej stawki odsetek za zwłokę ze stawką opłaty prolongacyjnej.

Art. 59. [Warunki wygaśnięcia zobowiązania podatkowego]
§ 1. Zobowiązanie podatkowe wygasa w całości lub w części wskutek:

Art. 59. [Warunki wygaśnięcia zobowiązania podatkowego]
§ 1. Zobowiązanie podatkowe wygasa w całości lub w części wskutek:

Brak odpowiednika (…) 11)   nabycia spadku w całości przez Skarb Państwa albo jednostkę samorządu te-
rytorialnego stwierdzonego przez prawomocne postanowienie o stwierdzeniu 
nabycia spadku – ze skutkiem na dzień otwarcia spadku.

§ 2. Zobowiązanie płatnika lub inkasenta wygasa w całości lub w części wskutek: § 2. Zobowiązanie płatnika lub inkasenta wygasa w całości lub w części wskutek:

Brak odpowiednika (…) 7)  nabycia spadku w całości przez Skarb Państwa albo jednostkę samorządu te-
rytorialnego stwierdzonego przez prawomocne postanowienie o stwierdzeniu 
nabycia spadku – ze skutkiem na dzień otwarcia spadku.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
W art. 59 wprowadzono nowy przypadek, w którym dochodzi do wygaśnięcia zobowiązań podatkowych (§ 1 pkt 11) oraz zobowiązań płatnika lub inkasenta (§ 2 pkt 7). Zobowią-
zania te wygasają obecnie także w przypadku prawomocnego nabycia spadku w całości przez Skarb Państwa albo jednostkę samorządu terytorialnego. W przypadku nabycia 
spadku przez Skarb Państwa albo gminę w przedstawionym trybie (a także przy dziedziczeniu z testamentu) następuje zbieg statusu wierzyciela i dłużnika w zakresie zobowiązań 
podatkowych stanowiących odpowiednio dochód budżetu państwa lub budżetu gminy. Zbieg statusu wierzyciela i dłużnika może także nastąpić w przypadku nabycia spadku przez 
powiat lub województwo w zakresie należności publicznoprawnych stanowiących dochody budżetów tych jednostek. Jest to możliwe tylko przy dziedziczeniu testamentowym, 
ponieważ zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego powiat i województwo nie dziedziczą z ustawy. Konsekwencją takiego trybu nabycia majątku zmarłego, od czego ani Skarb 
Państwa, ani jednostka samorządu terytorialnego nie może się uchylić, jest wygaśnięcie zobowiązania podatkowego (art. 59 § 1 pkt 11 i § 2 pkt 7 O.p.). 

Art. 60. [Termin zapłaty podatku]
§ 1. Za termin dokonania zapłaty podatku uważa się:

1) przy zapłacie gotówką – dzień wpłacenia kwoty podatku w kasie organu podatko-
wego lub na rachunek tego organu w banku, w placówce pocztowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, w spółdzielczej kasie oszczęd-
nościowo-kredytowej, biurze usług płatniczych lub w instytucji płatniczej albo dzień 
pobrania podatku przez płatnika lub inkasenta;

Art. 60. [Termin zapłaty podatku]
§ 1. Za termin dokonania zapłaty podatku uważa się:

1)  przy zapłacie gotówką – dzień wpłacenia kwoty podatku w kasie organu podat-
kowego lub w kasie podmiotu obsługującego organ podatkowy lub na rachu-
nek tego organu w banku, w placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 
23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-
-kredytowej, w biurze usług płatniczych, w instytucji płatniczej lub w instytucji 
pieniądza elektronicznego albo dzień pobrania podatku przez płatnika lub in-
kasenta;

2) w obrocie bezgotówkowym – dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika lub 
rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub rachun-
ku płatniczego podatnika w instytucji płatniczej na podstawie polecenia przelewu.

2) w obrocie bezgotówkowym – dzień obciążenia rachunku bankowego podatni-
ka, rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub 
rachunku płatniczego podatnika w instytucji płatniczej lub instytucji pieniądza 
elektronicznego na podstawie polecenia przelewu lub zapłaty za pomocą in-
nego niż polecenie przelewu instrumentu płatniczego, zwanego dalej „innym 
instrumentem płatniczym”.
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§ 1a. W przypadku polecenia przelewu z rachunku bankowego podatnika w banku 
lub instytucji kredytowej lub rachunku płatniczego podatnika w unijnej instytucji płat-
niczej w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatni-
czych (Dz.U. z 2014 r. poz. 873 i 1916), niemających siedziby lub oddziału na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej za termin zapłaty podatku uważa się dzień obciążenia tego 
rachunku, jeżeli wpłacana kwota zostanie uznana na rachunku bankowym organu po-
datkowego w terminie wskazanym w art. 54 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usłu-
gach płatniczych. W razie przekroczenia tego terminu za termin zapłaty uważa się dzień 
 uznania kwoty na rachunku bankowym organu podatkowego.

§ 1a. W przypadku polecenia przelewu z rachunku bankowego podatnika w banku 
lub instytucji kredytowej lub rachunku płatniczego podatnika w unijnej instytucji płatni-
czej w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych 
(Dz.U. z 2014 r. poz. 873 i 1916) lub unijnej instytucji pieniądza elektronicznego, niema-
jących siedziby lub oddziału na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za termin zapłaty 
podatku uważa się dzień złożenia zlecenia płatniczego przez podatnika, jeżeli wpła-
cana kwota zostanie uznana na rachunku bankowym organu podatkowego w terminie 
wskazanym w art. 54 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. W razie 
przekroczenia tego terminu za termin zapłaty uważa się dzień uznania kwoty na rachun-
ku bankowym organu podatkowego.

Brak odpowiednika § 2a. W przypadku zapłaty podatku za pomocą innego instrumentu płatniczego 
podatnik ponosi koszty opłat i prowizji związanych z taką zapłatą.

Brak odpowiednika § 2b. W miejscu zapłaty innym instrumentem płatniczym organ podatkowy jest 
obowiązany zamieścić informację o pobieraniu i wysokości opłat i prowizji z tytułu 
płatności za pomocą tego instrumentu. Przed dokonaniem płatności podatku za po-
mocą innego instrumentu płatniczego podatnik jest informowany o pobieraniu i wyso-
kości opłat i prowizji z tytułu płatności za pomocą tego instrumentu.

Brak odpowiednika § 2c. Zapłata podatków stanowiących dochód budżetu państwa za pomocą innego 
instrumentu płatniczego jest możliwa, jeżeli organ podatkowy dysponuje odpowied-
nim urządzeniem do autoryzacji transakcji płatniczych.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Organ podatkowy ma zapewnić obsługę kasową w kasie urzędu lub w kasie innego podmiotu obsługującego organ podatkowy (art. 60 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej). Zmiana 
nie powoduje likwidacji kas, a umożliwia zlecanie przez naczelników urzędów skarbowych obsługi kasowej podmiotom zewnętrznym profesjonalnie zajmującym się obsługą finan-
sową. 
Art. 60 ustawy – Ordynacja podatkowa został uzupełniony o nową kategorię dostawców usług płatniczych, jakimi są instytucje pieniądza elektronicznego. Instytucje te mogą 
świadczyć usługi płatnicze, w tym prowadzić rachunki płatnicze lub dokonywać przekazów pieniężnych, zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 4 ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatni-
czych (Dz.U. z 2014 r., poz. 873 i 1916). Instytucje pieniądza elektronicznego są to podmioty uprawnione do wydawania pieniądza elektronicznego i świadczenia wszystkich usług 
płatniczych, w tym również usługi polecenia przelewu. Są to podmioty zbliżone funkcjonalnie do instytucji płatniczych, jednak muszą one spełniać wyższe wymogi kapitałowe niż 
wymogi stawiane instytucjom płatniczym, ze względu na to, że mogą wydawać pieniądz elektroniczny bez ograniczeń terytorialnych i ilościowych. Są to dostawcy usług płatniczych 
ustanowieni na mocy dyrektywy o pieniądzu elektronicznym (aktualnie dyrektywy 2009/110/WE). Uwzględnienie instytucji pieniądza elektronicznego w katalogu podmiotów, za 
pośrednictwem których można dokonywać zapłaty podatku, ma ułatwić zapłatę podatków. 
Natomiast wprowadzenie możliwości zapłaty należności pobieranych przez urzędy skarbowe za pomocą karty płatniczej ma rozszerzyć możliwości zapłaty podatku (art. 60 
§ 2a–2c O.p.). 
Należy jednak zwrócić uwagę, iż opłaty i prowizje (opłata interchange, opłata na rzecz organizacji kartowej i marża agenta rozliczeniowego) dla płatności kartami płatniczymi 
z tytułu zapłaty podatku obciążają podatnika. 
Art. 60 § 1a O.p. określa również termin, który jest uznawany za zapłatę podatku w przypadku podatku płaconego przelewem. Zasadniczo jest to dzień złożenia zlecenia płatni-
czego, jeżeli wpłacana kwota zostanie uznana na rachunku bankowym organu podatkowego w terminie wskazanym w art. 54 ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. 
Po przekroczeniu terminu wynikającego z art. 54 ustawy o usługach płatniczych przyjmuje się, że podatek został zapłacony w dniu uznania kwoty podatku na rachunku organu 
podatkowego. 
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Art. 61a. [Zapłata podatku w jednostkach samorządu terytorialnego]
§ 1. Rada gminy, rada powiatu oraz sejmik województwa mogą, w drodze uchwały, 

dopuścić zapłatę podatków, stanowiących dochody odpowiednio budżetu gminy, po-
wiatu lub województwa, instrumentem płatniczym, w tym instrumentem płatniczym, na 
którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.

Art. 61a. [Zapłata podatku w jednostkach samorządu terytorialnego]
§ 1. Rada gminy, rada powiatu oraz sejmik województwa mogą, w drodze uchwały, 

dopuścić zapłatę podatków, stanowiących dochody odpowiednio budżetu gminy, po-
wiatu lub województwa, za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumen-
tu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649). Na podstawie art. 61a O.p. zapłata podatków stanowiących dochody budżetu gminy, powiatu lub województwa może nastąpić za pomocą „innych 
instrumentów płatniczych” (kart płatniczych). Nadal jest to prawo tych organów, a nie ich obowiązek.

Art. 62. [Zaliczanie wpłat na poczet podatku]
§ 1. Jeżeli na podatniku ciążą zobowiązania z różnych tytułów, dokonaną wpłatę za-

licza się na poczet podatku, począwszy od zobowiązania o najwcześniejszym terminie 
płatności, chyba że podatnik wskaże, na poczet którego zobowiązania dokonuje wpłaty.

Art. 62. [Zaliczanie wpłat na poczet podatku]
§ 1. Jeżeli na podatniku ciążą zobowiązania z różnych tytułów, dokonaną wpłatę, 

z zastrzeżeniem § 2, zalicza się na poczet podatku, począwszy od zobowiązania o naj-
wcześniejszym terminie płatności, chyba że podatnik wskaże, na poczet którego zobo-
wiązania dokonuje wpłaty.

Brak odpowiednika § 1a. Jeżeli na podatniku ciążą koszty doręczonego upomnienia, dokonaną wpłatę 
zalicza się w pierwszej kolejności na poczet tych kosztów.

(…) § 4. Do wpłat zaliczanych na poczet zaległości podatkowej stosuje się art. 55 
§ 2. W sprawie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowych wydaje się postano-
wienie, na które służy zażalenie.

(…) § 4. W sprawie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowych, odsetek za 
zwłokę oraz kosztów upomnienia wydaje się postanowienie, na które służy zażalenie, 
z zastrzeżeniem § 4a.

Brak odpowiednika § 4a. Postanowienie, o którym mowa w § 4, wydaje się wyłącznie na wniosek, 
w przypadku gdy:
1) wpłata w całości pokrywa kwotę główną zaległości wraz z odsetkami za zwłokę lub
2) zaliczenie wpłaty następuje w całości zgodnie z żądaniem podatnika, lub
3) kwota wpłaty podlegającej zaliczeniu na poczet zaległości podatkowej, odsetek 

za zwłokę lub kosztów upomnienia nie przekracza pięciokrotności kosztów upo-
mnienia, lub

4) od wpłat dokonanych po terminie płatności nie naliczono odsetek za zwłokę zgod-
nie z art. 54 § 1 pkt 5.

§ 5. Przepisy § 1, 3 i 4 stosuje się odpowiednio do wpłat dokonywanych przez płatni-
ków, inkasentów, następców prawnych oraz osoby trzecie.

§ 5. Przepisy § 1–4a stosuje się odpowiednio do wpłat dokonywanych przez płatni-
ków, inkasentów, następców prawnych oraz osoby trzecie.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649). 
Dotychczasowe rozwiązanie polegające na konieczności egzekwowania samych kosztów upomnienia w drodze egzekucji jest uciążliwe dla podatnika i nieekonomiczne. Wszczęcie 
postępowania egzekucyjnego na same koszty upomnienia generuje dalsze koszty egzekucyjne. Właściwsze jest zatem zaspokajanie tych kosztów wraz z wpłatą na należność główną. 
Dlatego w art. 62 § 1a O.p. wprowadzono obowiązek zaliczania przez organy podatkowe dokonanej wpłaty w pierwszej kolejności na poczet kosztów doręczonego upomnienia. Nowe 
rozwiązanie, z uwagi na postanowienia art. 115 § 1 pkt 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ma zastosowanie tylko w przypadku dokonania wpłaty przed wszczę-
ciem postępowania egzekucyjnego. Zmiana dotyczy nie tylko wpłat dokonywanych przez podatników, ale też wpłat dokonywanych przez inne podmioty (art. 62 § 5 O.p.).
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W sprawie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę oraz kosztów upomnienia jest wydawane postanowienie, na które służy zażalenie (art. 62  
§ 4 O.p.).  W przypadkach wskazanych w art. 62 § 4a O.p. postanowienie takie jest wydawane wyłącznie na wniosek podatnika.

Brak odpowiednika Art. 62b. [Zapłata podatku przez osoby trzecie]
§ 1. Zapłata podatku może nastąpić także przez:

1) małżonka podatnika, jego zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma 
i macochę;

2) aktualnego właściciela przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego, 
jeżeli podatek zabezpieczony jest hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym;

3) inny podmiot, w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 1000 zł.
§ 2. W przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 1 i 3, jeżeli treść dowodu zapłaty 

nie budzi wątpliwości co do przeznaczenia zapłaty na zobowiązanie podatnika uznaje 
się, że wpłata pochodzi ze środków podatnika.

§ 3. W przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 1–3, przepisy dotyczące zapłaty 
podatku przez podatnika stosuje się odpowiednio.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
W przypadku sprzedaży przez podatnika przedmiotu hipoteki lub zastawu wierzyciel podatkowy może dochodzić od nabywcy zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia tylko 
w postępowaniu egzekucyjnym. Przed nowelizacją nie było prawnej możliwości zapłaty kwoty zaległości podatkowej przez nabywcę przedmiotu hipoteki lub zastawu. Właściciel 
przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego nie mógł więc doprowadzić do zaspokojenia wierzyciela (organu podatkowego) inaczej niż przez poddanie się egze-
kucji z obciążonej rzeczy. Według nowo dodanego art. 62b właściciel przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego niebędący podatnikiem, płatnikiem, inkasentem, 
następcą prawnym lub osobą trzecią ma obecnie możliwość zapłaty podatku (zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę) zabezpieczonej hipoteką lub zastawem skarbo-
wym. W takim przypadku zobowiązanie podatkowe wygaśnie wskutek zapłaty przez tego dłużnika rzeczowego (nowy art. 62b § 1 pkt 2 i § 3 O.p.).
W art. 62b wprowadzono również możliwość opłacenia za podatnika podatku przez inne osoby niż sam zobowiązany. Przed nowelizacją brak było możliwości zapłaty zobowiązania 
podatkowego przez osobę trzecią. Nowelizacja wprowadza możliwość opłacenia podatku przez: 

�� osoby bliskie, tzn. przez małżonka podatnika, jego zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, oraz
�� inne osoby trzecie – w przypadkach gdy  wpłata dotyczy kwoty podatku do 1000 zł.

W obu tych przypadkach treść dowodu wpłaty nie może budzić wątpliwości co do jej przeznaczenia. 

Art. 63. [Zaokrąglanie kwot]
Brak odpowiednika

Art. 63. [Zaokrąglanie kwot]
(…) § 3. Przepisu § 1 nie stosuje się do zaliczenia wpłaty, zaliczenia nadpłaty lub 

zaliczenia zwrotu podatku.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
W art. 63 § 3 O.p. wprowadzono regułę, zgodnie z którą  w przypadkach zaliczania wpłaty, nadpłaty lub zwrotu podatku nie stosuje się zasad zaokrąglania  określonych w art. 63 
§ 1 O.p. Kwoty te podlegają zaliczeniu bez zaokrągleń, „co do grosza”.

Art. 67a. [Ulgi w spłacie podatku]
§ 1. Organ podatkowy, na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art. 67b, w przypad-

kach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:

Art. 67a. [Ulgi w spłacie podatku]
§ 1. Organ podatkowy, na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art. 67b, w przypad-

kach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:
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(…) 2)  odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za 
zwłokę lub odsetki określone w decyzji, o której mowa w art. 53a;

(…) 2)  odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za 
zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Po nowelizacji art. 67a § 1 pkt 2 O.p. dopuszcza jednoznacznie możliwość odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty samych odsetek za zwłokę od nieuregulowanych zaliczek, 
także gdy nie wydano decyzji, o której mowa w art. 53a O.p. Ustawodawca uznał, że  nie jest uzasadnione zróżnicowanie stosowania ulg w zależności od tego, czy decyzja taka 
została wydana.

Art. 67b. [Ulgi w spłacie zobowiązań]
(…) § 3. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, o których mowa w art. 67a, w przy-

padkach wymienionych w § 1 pkt 3 lit. b–g oraz lit. i–l mogą być udzielane jako pomoc 
indywidualna zgodna z programami rządowymi lub samorządowymi albo udzielane w ra-
mach programów pomocowych określonych w odrębnych przepisach.

Art. 67b. [Ulgi w spłacie zobowiązań]
(…) § 3. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, o których mowa w art. 67a, w przy-

padkach wymienionych w § 1 pkt 3 lit. b–l mogą być udzielane jako pomoc indywidualna 
zgodna z programami rządowymi lub samorządowymi albo udzielane w ramach progra-
mów pomocowych określonych w odrębnych przepisach.

§ 4. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, o których mowa w art. 67a, w przypad-
ku wymienionym w § 1 pkt 3 lit. h mogą być udzielane po spełnieniu szczegółowych 
warunków określonych na podstawie § 5.

uchylony

§ 5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki udzie-
lania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, o których mowa w art. 67a, w przypadku 
wymienionym w § 1 pkt 3 lit. h wraz ze wskazaniem przypadków, w których ulgi są udzie-
lane jako pomoc indywidualna, mając na uwadze dopuszczalne przeznaczenia i warunki 
udzielania pomocy państwa określone w przepisach prawa wspólnotowego.

uchylony 

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Ze względu na niewielkie zainteresowanie ulgami w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw ustawodawca 
zdecydował o rezygnacji z tej formy pomocy. Dlatego też § 4 i 5 w art. 67b O.p. zostały uchylone. Konsekwencją tej zmiany jest także zmiana § 3 w art. 67b O.p. 

Art. 67d. [Warunki udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych]
§ 1. Organ podatkowy może z urzędu udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatko-

wych, o których mowa w art. 67a § 1 pkt 3, jeżeli:
(…) 3)  kwota zaległości podatkowej nie została zaspokojona w zakończonym postępo-

waniu likwidacyjnym lub upadłościowym;

Art. 67d. [Warunki udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych]
§ 1. Organ podatkowy może z urzędu udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatko-

wych, o których mowa w art. 67a § 1 pkt 3, jeżeli:
(…) 3)  kwota zaległości podatkowej nie została zaspokojona w zakończonym lub umo-

rzonym postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym albo sąd oddalił wnio-
sek o ogłoszenie upadłości;

Brak odpowiednika (…) § 4. W przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 3, organ podatkowy może umorzyć 
zaległość podatkową, jeżeli umorzenie nie będzie stanowiło pomocy publicznej lub 
będzie stanowiło pomoc de minimis w zakresie i na zasadach określonych w bez-
pośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ra-
mach zasady de minimis.
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Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Umorzenie jest odrębnym od zakończenia postępowania upadłościowego sposobem zamknięcia postępowania upadłościowego bez przeprowadzenia likwidacji majątku upadłego 
czy zawarcia układu. Po umorzeniu postępowania upadłościowego zaległości podatkowe zazwyczaj są nieściągalne. To samo dotyczy sytuacji, gdy sąd oddali wniosek o ogłosze-
nie upadłości. Dlatego celowe jest, aby niezaspokojenie kwoty zaległości podatkowej w umorzonym postępowaniu upadłościowym albo oddalenie przez sąd wniosku o ogłoszenie 
upadłości stanowiły przesłankę umorzenia z urzędu zaległości podatkowej (art. 67d § 1 pkt 3 O.p.). Organ podatkowy może jednak umorzyć zaległość podatkową wyłącznie w przy-
padku, gdy umorzenie nie będzie stanowiło pomocy publicznej lub będzie stanowiło pomoc de minimis – w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących 
aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis (art. 67d § 4 O.p.).

Brak odpowiednika Art. 68. [Przedawnienie]
(…) § 4a. Zobowiązanie podatkowe z tytułu opodatkowania przychodów nieznajdu-

jących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych 
nie powstaje, jeżeli decyzja ustalająca to zobowiązanie została doręczona po upływie 
5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy 
w tym zakresie.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 16 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy 
– Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 251).
W wyroku z 18 lipca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 985) Trybunał Konstytucyjny stwierdził niekonstytucyjność przepisów art. 68 § 4 ustawy – Ordynacja podatkowa w sprawie opodat-
kowania nieujawnionych źródeł przychodów, który utracił już moc. Zgodnie ze wskazaniami Trybunału Konstytucyjnego zawartymi w wyroku, w dodanym art. 68 § 4a jednoznacznie 
został określony termin przedawnienia prawa do ustalenia zobowiązania podatkowego z tytułu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących 
ze źródeł nieujawnionych. Termin przedawnienia powiązano z momentem powstania obowiązku podatkowego określonym w art. 25c ustawy o PIT, przyjmując, że termin ten wynosi 
5 lat, licząc od końca roku, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Art. 70. [Przedawnienie zobowiązania podatkowego]
(…) § 3. Bieg terminu przedawnienia przerywa ogłoszenie upadłości. Po przerwaniu 

biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu upra-
womocnienia się postanowienia o ukończeniu postępowania upadłościowego.

Art. 70. [Przedawnienie zobowiązania podatkowego]
(…) § 3. Bieg terminu przedawnienia przerywa ogłoszenie upadłości. Po przerwaniu bie-

gu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu uprawomoc-
nienia się postanowienia o zakończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego.

Brak odpowiednika § 3a. Jeżeli ogłoszenie upadłości, o którym mowa w § 3, nastąpiło przed rozpo-
częciem biegu terminu przedawnienia, bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się od 
dnia następującego po dniu uprawomocnienia się postanowienia o zakończeniu lub 
umorzeniu postępowania upadłościowego.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Treść art. 70 O.p. została dostosowana do pojęć używanych w przepisach prawa upadłościowego, takich jak umorzenie i zakończenie postępowania upadłościowego. Dodanie 
§ 1a wynika z konieczności uregulowania sytuacji, w której ogłoszenie upadłości następuje przed rozpoczęciem biegu terminu przedawnienia. Ustalono, że w takim przypadku 
bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się od dnia następującego po dniu uprawomocnienia się postanowienia o zakończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego. 

Brak odpowiednika Art. 70a. [Zawieszenie terminu przedawnienia]
(…) § 1a. Bieg terminu przedawnienia, o którym mowa w art. 68 § 1 i 3 oraz art. 70 

§ 1, ulega zawieszeniu w przypadku wszczęcia procedury wzajemnego porozumiewa-
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nia na podstawie ratyfikowanej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, której 
stroną jest Rzeczpospolita Polska, jeżeli ta umowa nie przewiduje możliwości wpro-
wadzenia w życie zawartego porozumienia bez względu na terminy przedawnienia. 
Zawieszenie biegu terminu przedawnienia następuje od dnia wszczęcia procedury 
wzajemnego porozumiewania, jednak trwa nie dłużej niż przez okres 3 lat.

(…) § 3. Zawieszenie terminu przedawnienia, o którym mowa w § 1, może następować 
wielokrotnie; w takich przypadkach okres łącznego zawieszenia terminu przedawnienia 
nie może przekraczać 3 lat.

(…) § 3. Zawieszenie terminu przedawnienia, o którym mowa w § 1 i 1a, może nastę-
pować wielokrotnie; w takich przypadkach okres łącznego zawieszenia terminu prze-
dawnienia nie może przekroczyć 3 lat.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
W art. 70a O.p. wprowadzono możliwość zawieszenia biegu terminu przedawnienia w sytuacji, w której została wszczęta procedura wzajemnego porozumiewania na podstawie ra-
tyfikowanej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, jeżeli ta umowa nie przewiduje możliwości wprowadzenia w życie zawartego 
porozumienia bez względu na terminy przedawnienia. 

Brak odpowiednika Art. 70d. [Procedura wzajemnego porozumiewania]
Jeżeli ratyfikowana umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną 

jest Rzeczpospolita Polska, przewiduje możliwość wprowadzenia w życie porozu-
mienia zawartego w toku procedury wzajemnego porozumiewania bez względu na 
terminy przedawnienia, to porozumienie uwzględnia się pomimo upływu terminów 
przedawnienia.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
W nowym art. 70d Ordynacji podatkowej przewidziano, że w sytuacji gdy ratyfikowana umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania przewiduje możliwość wprowadzenia w życie 
zawartego porozumienia bez względu na terminy przedawnienia, to porozumienie będzie uwzględnione pomimo upływu terminów przedawnienia.

Art. 71. [Odpowiednie stosowanie przepisów o przedawnieniu]
Przepisy art. 70 i art. 70c stosuje się odpowiednio do należności płatników lub inka-

sentów z tytułu niepobranych albo niewpłaconych podatków.

Art. 71. [Odpowiednie stosowanie przepisów  o przedawnieniu]
Przepisy art. 70, art. 70a i art. 70c stosuje się odpowiednio do:

1) należności płatników lub inkasentów;
2) zaległości, o których mowa w art. 52 i art. 52a, z tym że bieg terminu przedawnienia 

liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym organ podatkowy dokonał zwro-
tu lub zaliczenia nienależnej kwoty lub płatnik pobrał nienależne wynagrodzenie.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Nowelizacja wskazała, od kiedy należy liczyć bieg terminu przedawnienia zaległości podatkowych, o których mowa w art. 52 i 52a O.p. W art. 71 pkt 2 wyraźnie wskazano, że 
w przypadku zaległości wymienionych w tych przepisach bieg terminu przedawnienia należy liczyć od końca roku kalendarzowego, w którym organ podatkowy dokonał zwrotu lub 
zaliczenia nienależnej kwoty lub płatnik pobrał nienależne wynagrodzenie. 
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Art. 72. [Nadpłata]
(…) § 2. Jeżeli wpłata dotyczyła zaległości podatkowej, na równi z nadpłatą traktuje 

się także część wpłaty, która została zaliczona na poczet odsetek za zwłokę.

Art. 72. [Nadpłata]
(…) § 2. Na równi z nadpłatą traktuje się:

1) część wpłaty, która została zaliczona na poczet odsetek za zwłokę, jeżeli wpłata ta 
dotyczyła zaległości podatkowej;

2) nienależnie zapłacone:
a) zaległości, o których mowa w art. 52 oraz art. 52a,
b) odsetki za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek,
c) opłatę prolongacyjną.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Zgodnie ze znowelizowanym art. 72 § 2 pkt 2 O.p. nienależnie zapłacone odsetki za zwłokę i inne nienależne wpłaty wymienione w tym przepisie są traktowane na równi z nadpłatą.

Art. 73. [Powstanie nadpłaty]
(…) § 2. Nadpłata powstaje z dniem złożenia:
Brak odpowiednika

Art. 73. [Powstanie nadpłaty]
(…) § 2. Nadpłata powstaje z dniem złożenia:

(…) 1a)  złożenia deklaracji rocznej – dla podatników specjalnego podatku węglowo-
dorowego;

(…) § 2. Nadpłata powstaje z dniem złożenia:
(…) 4)  deklaracji kwartalnej dla podatku od towarów i usług – dla podatników podatku 

od towarów i usług.

(…) § 2. Nadpłata powstaje z dniem złożenia:
(…) 4)   deklaracji kwartalnej dla podatku od towarów i usług – dla podatników podatku 

od towarów i usług dokonujących wpłat zaliczki na ten podatek.

Komentarz: Zmiany obowiązują od 1 stycznia 2016 r. Zostały wprowadzone ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649) oraz  ustawą z 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym (Dz.U. z 2014 r., poz. 1215; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Przed nowelizacją treść art. 73 § 2 pkt 4 O.p. sugerowała, że regulacja nim objęta dotyczy wszystkich podatników podatku od towarów i usług, składających deklaracje kwartalne, 
w tym podatników nieobowiązanych do zapłaty zaliczek. Natomiast regulacje określające moment powstania nadpłaty dla tego podatku powinny odnosić się wyłącznie do podat-
ników dokonujących wpłat zaliczkowych. Stąd wprowadzono doprecyzowanie w treści art. 73 § 2 pkt 4 O.p., wskazując, że przepis ten odnosi się wyłącznie do podatników VAT 
składających deklaracje kwartalne i dokonujących zaliczkowych wpłat tego podatku.

Art. 74. [Powstanie nadpłaty]
Jeżeli nadpłata powstała w wyniku orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego lub orze-

czenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, a podatnik, którego zobowiązanie 
podatkowe powstaje w sposób przewidziany w art. 21 § 1 pkt 1: (…) 

Art. 74. [Powstanie nadpłaty]
Jeżeli nadpłata powstała w wyniku orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego lub orze-

czenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a podatnik, którego zobowiązanie 
podatkowe powstaje w sposób przewidziany w art. 21 § 1 pkt 1: (…)

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Europejski Trybunał Sprawiedliwości zmienił nazwę na Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zmiana ta została uwzględniona w treści art. 74 O.p.

Art. 75. [Wniosek o stwierdzenie nadpłaty]
(…) § 2. Uprawnienie określone w § 1 przysługuje również:

 1) podatnikom, których zobowiązanie podatkowe powstaje w sposób przewidziany 
w art. 21 § 1 pkt 1, jeżeli:
a)  w zeznaniach (deklaracjach), o których mowa w art. 73 § 2, wykazali zobowiązanie 

podatkowe nienależne lub w wysokości większej od należnej i wpłacili zadeklaro-
wany podatek albo wykazali nadpłatę w wysokości mniejszej od należnej,

Art. 75. [Wniosek o stwierdzenie nadpłaty]
(…) § 2. Uprawnienie do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty przysługuje 

podatnikom, płatnikom i inkasentom oraz osobom, które były wspólnikami spółki cy-
wilnej w momencie rozwiązania spółki w zakresie zobowiązań spółki. Płatnik lub in-
kasent jest uprawniony do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty, jeżeli wpłacony 
podatek nie został pobrany od podatnika.
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b)  w deklaracjach innych niż wymienione w art. 73 § 2 pkt 2 i 3, z wyjątkiem deklaracji 
dotyczącej zaliczek na podatek dochodowy, wykazali zobowiązanie podatkowe 
nienależne lub w wysokości większej od należnej i wpłacili zadeklarowany poda-
tek,

c)  nie będąc obowiązanymi do składania zeznań (deklaracji), dokonali wpłaty podat-
ku nienależnego lub w wysokości większej od należnej;

1a)  osobom, które były wspólnikami spółki cywilnej w chwili rozwiązania spółki, w sytu-
acjach określonych w pkt 1;

 2) płatnikom lub inkasentom, jeżeli:
a)  w złożonej deklaracji wykazali oraz wpłacili podatek w wysokości większej od wy-

sokości pobranego podatku,
b)  w złożonej deklaracji wykazali oraz wpłacili podatek w wysokości większej od na-

leżnej,
c)  nie będąc obowiązanymi do składania deklaracji, wpłacili podatek w wysokości 

większej od należnej.

Brak odpowiednika § 2a. Uprawnienie do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty przysługuje spół-
kom, które tworzyły podatkową grupę kapitałową w rozumieniu przepisów o podatku 
dochodowym od osób prawnych, w momencie utraty przez grupę statusu podatnika 
w zakresie zobowiązań tej grupy.

§ 3. W przypadkach, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a i b oraz w pkt 2 lit. a i b, 
podatnik, płatnik lub inkasent równocześnie z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty są 
obowiązani złożyć skorygowane zeznanie (deklarację).

§ 3. Jeżeli z przepisów prawa podatkowego wynika obowiązek złożenia zeznania 
(deklaracji), to podatnik, płatnik lub inkasent równocześnie z wnioskiem o stwierdzenie 
nadpłaty jest obowiązany złożyć skorygowane zeznanie (deklarację). 

§ 3a. W przypadku, o którym mowa w § 2 pkt 1a, osoba, która była wspólnikiem 
spółki cywilnej w chwili rozwiązania spółki, jest obowiązana złożyć skorygowane zezna-
nie (deklarację) równocześnie z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty oraz umowę spółki 
aktualną na dzień rozwiązania spółki.

§ 3a. Osoba, która była wspólnikiem spółki cywilnej w momencie rozwiązania spółki, 
jest obowiązana złożyć równocześnie z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty skorygo-
wane zeznanie (deklarację) w zakresie zobowiązań spółki oraz umowę spółki aktualną 
na dzień rozwiązania spółki.

§ 4. Jeżeli prawidłowość skorygowanego zeznania (deklaracji) nie budzi wątpliwości, 
organ podatkowy zwraca nadpłatę bez wydania decyzji stwierdzającej nadpłatę.

§ 4. Jeżeli prawidłowość skorygowanego zeznania (deklaracji) nie budzi wątpliwo-
ści, organ podatkowy zwraca nadpłatę bez wydawania decyzji stwierdzającej nadpłatę. 
W takim przypadku korekta wywołuje skutki prawne.

Brak odpowiednika § 4a. W decyzji stwierdzającej nadpłatę organ podatkowy określa wysokość zobo-
wiązania podatkowego w prawidłowej wysokości w takim zakresie, w jakim powstanie 
nadpłaty jest związane ze zmianą wysokości zobowiązania podatkowego. W zakresie, 
w jakim wniosek jest niezasadny, organ odmawia stwierdzenia nadpłaty.

Brak odpowiednika § 4b. Przepis § 4 nie ogranicza możliwości wydania decyzji w trybie art. 21 § 3, 
o czym informuje się adresata w decyzji stwierdzającej nadpłatę.

§ 5. Jeżeli zwrotu nadpłaty w trybie, o którym mowa w § 4, dokonano nienależnie lub 
w wysokości wyższej od należnej, od kwoty nadpłaty podlegającej zwrotowi nie nali-
cza się odsetek za zwłokę. W tym zakresie nie wszczyna się postępowania w sprawach 
o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe.

§ 5. Jeżeli zwrotu nadpłaty w trybie, o którym mowa w § 4, dokonano nienależ-
nie lub w wysokości wyższej od należnej, w zakresie nadpłaty będącej przedmiotem 
wniosku nie wszczyna się postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia 
skarbowe.
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(…) § 6. Przepisów § 2 pkt 1 lit. b i pkt 2 nie stosuje się, jeżeli ustawy podatkowe 
przewidują inny tryb zwrotu podatku. (…)

(…) § 6. Przepisu § 2 nie stosuje się, jeżeli ustawy podatkowe przewidują inny tryb 
zwrotu podatku. (…)

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Przepisy art. 75 § 2 Ordynacji podatkowej były zbyt kazuistycznie sformułowane. Dlatego w znowelizowanym § 2 wprowadzono ogólną normę określającą  podmioty uprawnione 
do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty. Prawo to nadal przysługuje: podatnikom, płatnikom, inkasentom oraz byłym wspólnikom spółek cywilnych. 
Dodatkowo przyznano uprawnienie do stwierdzenia nadpłaty spółkom, które tworzyły podatkową grupę kapitałową w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób 
prawnych w momencie utraty przez grupę statusu podatnika, w zakresie zobowiązań tej grupy (art. 75 § 2a O.p.). 
Organy podatkowe mają obecnie obowiązek określenia w decyzji stwierdzającej nadpłatę wysokości zobowiązania podatkowego w prawidłowej wysokości w takim zakresie, w ja-
kim powstanie nadpłaty związane jest ze zmianą wysokości zobowiązania podatkowego (art. 75 § 4a O.p.). Oznacza to, że zakres postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty 
jest ograniczony treścią wniosku podatnika i zakresem dokonanej korekty. Postępowanie zmierzające do określenia prawidłowej wysokości zobowiązania podatkowego w decyzji 
stwierdzającej nadpłatę ma zakres ograniczony do zakresu żądania podatnika. Przy tym określenie wysokości zobowiązania podatkowego w decyzji stwierdzającej nadpłatę nie 
ogranicza możliwości wydania kompleksowej decyzji wymiarowej (w trybie art. 21 § 3 O.p.) w okresie późniejszym, o czym podatnik powinien zostać poinformowany w decyzji 
stwierdzającej nadpłatę (art. 75 § 4b O.p.). Stwierdzenie nadpłaty w zakresie żądania podatnika, ograniczonego do konkretnych okoliczności faktycznych i dowodów potwierdza-
jących ich zaistnienie, nie oznacza zatem akceptacji prawidłowości całego samoobliczenia podatku. 

Art. 76. [Zaliczenie nadpłat na poczet zaległości podatkowych]
§ 1. Nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet 

zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę określonych 
w decyzji, o której mowa w art. 53a, oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie 
ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie 
nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, z za-
strzeżeniem § 2.

Art. 76. [Zaliczenie nadpłat na poczet zaległości podatkowych]
§ 1. Nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet 

zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę od nieuregulo-
wanych w terminie zaliczek na podatek, kosztów upomnienia oraz bieżących zobowią-
zań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik 
złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobo-
wiązań podatkowych.

§ 2. Nadpłaty, których wysokość nie przekracza wysokości kosztów upomnienia w po-
stępowaniu egzekucyjnym, podlegają z urzędu zaliczeniu na poczet zaległości podatko-
wych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę określonych w decyzji, o której 
mowa w art. 53a, oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku – na 
poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, chyba że podatnik wystąpi o ich zwrot.

uchylony

Brak odpowiednika § 2a. W razie zajęcia wierzytelności z tytułu nadpłaty podatku jej zaliczenie na 
poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę okre-
ślonych w decyzji, o której mowa w art. 53a, oraz bieżących zobowiązań podatkowych 
ma pierwszeństwo przed realizacją zajęcia.

§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do zaliczania nadpłaty płatnika lub inka-
senta na poczet jego zaległości podatkowych, bieżących zobowiązań podatkowych lub 
zobowiązań powstałych w związku z wykonywaniem obowiązków płatnika lub inkasenta.

§ 3. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do zaliczania nadpłaty:
1) płatnika lub inkasenta na poczet jego zaległości podatkowych, bieżących zobowiązań 

podatkowych lub zobowiązań powstałych w związku z wykonywaniem obowiązków 
płatnika lub inkasenta;

2) spółki cywilnej na poczet zobowiązań wspólników lub byłych wspólników tej spółki, 
z tym że w przypadku istniejącej spółki wymaga to zgody wszystkich wspólników.

§ 4. Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do osób, które były wspólnikami spółki 
cywilnej w chwili rozwiązania spółki.

uchylony
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Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649). Wyjątkiem jest § 2a, który obowiązuje od 8 września 2016 r. (zmiana wprowadzona ustawą  z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy 
– Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2015 r., poz. 1311; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1513).
Przed nowelizacją przepisy art. 76 § 1 i 2 Ordynacji podatkowej wymagały wydania decyzji określającej wysokość odsetek za zwłokę przed dokonaniem zarachowania nadpłaty na 
ich poczet. Wydanie takiej decyzji ma miejsce tylko, gdy występuje konieczność merytorycznej weryfikacji wysokości deklarowanych zaliczek. Natomiast w przypadku zadeklaro-
wania w zeznaniu podatkowym zaliczek w prawidłowej wysokości podstawę do obliczenia kwoty odsetek za zwłokę od niezapłaconych w terminie płatności zaliczek stanowi ich 
wysokość wskazana w tym zeznaniu. Zmiana polega na wprowadzeniu możliwości zaliczenia nadpłaty na poczet odsetek w obu tych wypadkach – także gdy nie wydano decyzji na 
podstawie art. 53a. Nadpłaty mają być też zaliczane na poczet kosztów upomnienia, co ma uprościć pobór tych kosztów (art. 76 § 1 O.p.). 
Wprowadzono też możliwość zaliczania nadpłat (zwrotów podatku), spółki cywilnej na poczet zobowiązań wspólników lub byłych wspólników tej spółki, z tym że w przypadku 
istniejącej spółki wymaga to zgody wszystkich wspólników (art. 76 § 3 pkt 2 O.p.). 
W art. 76 § 2a O.p. przyznany został priorytet zaliczeniu nadpłaty (zwrotu podatku) na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek. W przypadku za-
jęcia wierzytelności z tytułu nadpłaty nadpłata będzie podlegała zaliczeniu na poczet tych należności, a nadwyżka będzie przekazywana komornikowi lub do depozytu sądowego 
w ramach realizacji zajęcia. Przepis ten obowiązuje od 8 września 2016 r.

Art. 76b. [Zaliczenie nadpłat]
§ 1. Przepisy art. 76, art. 76a, art. 77b i art. 80 stosuje się odpowiednio do zwrotu 

podatku. Zaliczenie, o którym mowa w art. 76a § 2 pkt 1, następuje z dniem złożenia 
deklaracji wykazującej zwrot podatku.

Art. 76b. [Zaliczenie nadpłat]
§ 1. Przepisy art. 76, art. 76a, art. 77b, art. 79 i art. 80 stosuje się odpowiednio do 

zwrotu podatku. Zaliczenie, o którym mowa w art. 76a § 2 pkt 1, następuje odpowiednio 
z dniem złożenia deklaracji wykazującej zwrot podatku lub korekty takiej deklaracji. 

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Z art. 76a § 2 pkt 1 O.p, wynika, że zaliczenie nadpłaty na poczet zaległości podatkowych następuje z dniem powstania nadpłaty. Art. 76b wskazuje, że zaliczenie to następuje 
z dniem złożenia deklaracji, w której podatnik wykazał zwrot podatku. Przepis ten został uzupełniony i uwzględnia obecnie także sytuację, w której podatnik składa korektę dekla-
racji wykazującej zwrot podatku. W obu przypadkach zaliczenie następuje z dniem złożenia takich deklaracji.

Art. 77. [Zwrot nadpłaty]
§ 1. Nadpłata podlega zwrotowi w terminie:
1) 30 dni od dnia wydania decyzji o zmianie, uchyleniu lub stwierdzeniu nieważności 

decyzji:
a) ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego,
b) określającej wysokość zobowiązania podatkowego,
c) o odpowiedzialności podatkowej płatnika lub inkasenta,
d)  o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej lub spadkobiercy, z zastrzeżeniem § 3;

Art. 77. [Zwrot nadpłaty]
§ 1. Nadpłata podlega zwrotowi w terminie:

1)  30 dni od dnia wydania nowej decyzji – jeżeli nadpłata powstała w związku z uchyle-
niem albo stwierdzeniem nieważności decyzji;

(…) 3)  14 dni od dnia doręczenia organowi podatkowemu odpisu orzeczenia sądu ad-
ministracyjnego, ze stwierdzeniem jego prawomocności, uchylającego decyzję 
organu podatkowego pierwszej instancji lub stwierdzającego jej nieważność, 
z zastrzeżeniem § 3;

(…) 3)   30 dni od dnia wydania decyzji o zmianie, uchyleniu albo stwierdzeniu nieważ-
ności decyzji – jeżeli w związku z uchyleniem albo stwierdzeniem nieważności 
decyzji nie wystąpi obowiązek wydania nowej decyzji;

Brak odpowiednika (…) 4a)   30 dni od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego lub publi-
kacji sentencji orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzien-
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      niku Urzędowym Unii Europejskiej lub od dnia, w którym uchylono lub zmieniono 
w całości lub w części akt normatywny, jeżeli wniosek, o którym mowa w art. 74, 
został złożony przed terminem wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyj-
nego lub publikacji sentencji orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europej-
skiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

§ 3. W przypadku uchylenia decyzji, o której mowa w § 1 pkt 1 lit. a-d, lub stwier-
dzenia jej nieważności, jeżeli następnie, w terminie 3 miesięcy od dnia uchylenia lub 
stwierdzenia nieważności przez organ podatkowy lub od dnia doręczenia organowi po-
datkowemu odpisu orzeczenia sądu administracyjnego ze stwierdzeniem jego prawo-
mocności, uchylającego decyzję lub stwierdzającego jej nieważność, zostanie wydana 
decyzja w tej samej sprawie, nadpłata, którą stanowi różnica między podatkiem wpłaco-
nym a podatkiem wynikającym z tej decyzji, podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia 
wydania nowej decyzji.

uchylony

§ 4. W przypadku niewydania nowej decyzji w terminie, o którym mowa w § 3, nad-
płata stanowiąca kwotę wpłaconą na podstawie decyzji uchylonej lub decyzji, której 
nieważność stwierdzono, podlega zwrotowi bez zbędnej zwłoki.

§ 4. W przypadku niewydania nowej decyzji w terminie 3 miesięcy od dnia uchyle-
nia albo stwierdzenia nieważności przez organ podatkowy lub od dnia doręczenia 
organowi podatkowemu odpisu orzeczenia sądu administracyjnego ze stwierdzeniem 
jego prawomocności, uchylającego decyzję albo stwierdzającego jej nieważność, 
nadpłata stanowiąca kwotę wpłaconą na podstawie decyzji uchylonej albo decyzji, któ-
rej nieważność stwierdzono, podlega zwrotowi bez zbędnej zwłoki.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Zgodnie z nowym brzmieniem art. 77 § 1 pkt 1 O.p. nadpłata powstała w związku z uchyleniem albo stwierdzeniem nieważności decyzji podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia 
wydania przez organ podatkowy nowej decyzji w tej samej sprawie. Jeżeli nowa decyzja nie zostanie wydana w ciągu 3 miesięcy od dnia uchylenia lub stwierdzenia nieważności 
przez organ podatkowy, nadpłata podlega zwrotowi bez zbędnej zwłoki (art. 77 § 4 O.p.). Jeżeli w związku z uchyleniem albo stwierdzeniem nieważności decyzji nie wystąpi obo-
wiązek wydania nowej decyzji, nadpłata podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji o zmianie, uchyleniu, stwierdzeniu nieważności decyzji (art. 77 § 1 pkt 3 O.p.). 
W nowo dodanym pkt 4a art. 77 § 1 uregulowano także sytuację, w której podatnik składa wniosek o zwrot nadpłaty w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego lub TSUE, 
ale jeszcze przed wejściem w życie orzeczenia TK lub przed publikacją wyroku TSUE. Ustawodawca postanowił, że w takich przypadkach zwrot nadpłaty powinien nastąpić w ter-
minie 30 dni od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, publikacji sentencji orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub od dnia, w którym uchylono lub zmieniono w całości lub w części akt normatywny. 

Art. 77b. [Zwrot nadpłaty]
§ 1. Zwrot nadpłaty następuje:

1) na wskazany rachunek bankowy podatnika, płatnika lub inkasenta obowiązanego do 
posiadania rachunku bankowego;

Art. 77b. [Zwrot nadpłaty]
§ 1. Zwrot nadpłaty następuje:

1) w przypadku gdy podatnik, płatnik lub inkasent jest obowiązany do posiadania ra-
chunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredyto-
wej, wyłącznie na ten rachunek wskazany przez podatnika, płatnika lub inkasenta;

2) w gotówce, jeżeli podatnik, płatnik lub inkasent nie są obowiązani do posiadania ra-
chunku bankowego, chyba że zażądają zwrotu nadpłaty na rachunek bankowy.

2) w przypadku gdy podatnik, płatnik lub inkasent nie jest obowiązany do posiadania 
rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredyto-
wej, na wskazany rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczęd-
nościowo-kredytowej podatnika, płatnika lub inkasenta albo przekazem pocztowym, 
chyba że podatnik, płatnik lub inkasent zażądają zwrotu nadpłaty w kasie.
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(…) § 3. Nadpłata, której wysokość nie przekracza kosztów upomnienia w postępo-
waniu egzekucyjnym, podlega zwrotowi wyłącznie w kasie.

(…) § 3. Nadpłata, której wysokość nie przekracza dwukrotności kosztów upomnie-
nia w postępowaniu egzekucyjnym, jeżeli nie wskazano rachunku, na który ma zostać 
zwrócona, podlega zwrotowi w kasie.

(…) § 5. Przepisy § 1-4 stosuje się odpowiednio do osób, które były wspólnikami 
spółki cywilnej w chwili rozwiązania spółki.

(…) § 5. Przepisy § 1–4 stosuje się odpowiednio do:
1) następców prawnych i osób trzecich;
2) osób, które były wspólnikami spółki cywilnej w chwili rozwiązania spółki;
3) spółek, które tworzyły podatkową grupę kapitałową w rozumieniu przepisów o po-

datku dochodowym od osób prawnych w chwili utraty przez tę podatkową grupę 
kapitałową statusu podatnika.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Zmiana polega na przyjęciu jako zasady dokonywania zwrotu nadpłaty wszystkim podatnikom (płatnikom, inkasentom) przede wszystkim bezgotówkowo – na rachunek bankowy. 
W przypadku podatników (płatników, inkasentów), którzy mają obowiązek posiadać taki rachunek, zwrot będzie dokonywany wyłącznie na ten rachunek. Natomiast w przypadku 
podmiotów, które nie mają obowiązku posiadać rachunku, zwrot będzie dokonywany na wskazany przez nich rachunek, a gdy takiego rachunku nie wskażą – przekazem poczto-
wym. Zwrot gotówką w kasie będzie dokonywany na żądanie podatnika. 
Nadpłaty w małych kwotach, czyli takie, których wysokość nie przekracza dwukrotności kosztów upomnienia, będą podlegały zwrotowi w pierwszej kolejności na rachunek, a jeżeli 
nie wskazano rachunku, będą podlegały zwrotowi w kasie (art. 77b § 3 Ordynacji podatkowej). 
Dodatkowo sprecyzowano, że na równi z rachunkiem bankowym traktowany jest rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. 
Uregulowano także sytuacje, w których następuje zwrot nadpłaty:

�� następcom prawnym i osobom trzecim oraz
�� spółkom, które tworzyły podatkową grupę kapitałową w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych w chwili utraty przez podatkową grupę kapitałową 

statusu podatnika
(art. 77b § 5 pkt 1 i 3 Ordynacji podatkowej). 

Art. 78. [Oprocentowanie nadpłat]
§ 1. Nadpłaty podlegają oprocentowaniu w wysokości równej wysokości odsetek za 

zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych, z zastrzeżeniem § 2.

Art. 78. [Oprocentowanie nadpłat]
§ 1. Nadpłaty podlegają oprocentowaniu w wysokości równej wysokości odsetek za 

zwłokę, o których mowa w art. 56 § 1, pobieranych od zaległości podatkowych.

§ 2. Nadpłaty, o których mowa w art. 76 § 2, nie podlegają oprocentowaniu. § 2. Nadpłaty, których wysokość nie przekracza dwukrotności kosztów upomnienia 
w postępowaniu egzekucyjnym, nie podlegają oprocentowaniu.

§ 3. Oprocentowanie przysługuje:
1) w przypadkach przewidzianych w art. 77 § 1 pkt 1 lit. a–d, z zastrzeżeniem pkt 2, oraz 

w przypadku, o którym mowa w art. 77 § 1 pkt 3 – od dnia powstania nadpłaty;

§ 3. Oprocentowanie przysługuje:
1)  w przypadkach przewidzianych w art. 77 § 1 pkt 1 i 3 – od dnia powstania nadpłaty, 

a jeżeli organ podatkowy nie przyczynił się do powstania przesłanki zmiany lub 
uchylenia decyzji, a nadpłata nie została zwrócona w terminie – od dnia wydania 
decyzji o zmianie lub uchyleniu decyzji;

2) w przypadkach przewidzianych w art. 77 § 1 pkt 1 lit. a–d – od dnia wydania decyzji 
o zmianie lub uchyleniu decyzji, jeżeli organ podatkowy nie przyczynił się do po-
wstania przesłanki zmiany lub uchylenia decyzji, a nadpłata nie została zwrócona 
w terminie;

uchylony
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(…) § 5. W przypadku przewidzianym w art. 77 § 1 pkt 4 oprocentowanie przysługuje 
za okres:
1) od dnia powstania nadpłaty do dnia jej zwrotu – pod warunkiem złożenia przez podat-

nika wniosku o zwrot nadpłaty w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie orzeczenia 
Trybunału Konstytucyjnego lub publikacji sentencji orzeczenia Europejskiego Trybu-
nału Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub od dnia, w któ-
rym uchylono lub zmieniono w całości lub w części akt normatywny;

(…) § 5. W przypadkach przewidzianych w art. 77 § 1 pkt 4 i 4a oprocentowanie 
przysługuje za okres:
1) od dnia powstania nadpłaty do dnia jej zwrotu – pod warunkiem złożenia przez po-

datnika wniosku o zwrot nadpłaty przed terminem albo w terminie 30 dni od dnia 
wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego lub publikacji sentencji orze-
czenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub od dnia, w którym uchylono lub zmieniono w całości lub w części 
akt normatywny;

2) od dnia powstania nadpłaty do 30 dnia od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału 
Konstytucyjnego lub publikacji sentencji orzeczenia Europejskiego Trybunału Spra-
wiedliwości w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub od dnia, w którym uchy-
lono lub zmieniono w całości lub w części akt normatywny – jeżeli wniosek o zwrot 
nadpłaty został złożony po upływie 30 dni od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybu-
nału Konstytucyjnego lub publikacji sentencji orzeczenia Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub od dnia, w którym 
uchylono lub zmieniono w całości lub w części ten akt.

2) od dnia powstania nadpłaty do 30 dnia od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału 
Konstytucyjnego lub publikacji sentencji orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub od dnia, w którym uchy-
lono lub zmieniono w całości lub w części akt normatywny – jeżeli wniosek o zwrot 
nadpłaty został złożony po upływie 30 dni od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybu-
nału Konstytucyjnego lub publikacji sentencji orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub od dnia, w którym 
uchylono lub zmieniono w całości lub w części ten akt.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Nowelizacja zróżnicowała stawki odsetek za zwłokę. Dlatego w art. 78 § 1  O.p. wskazano, że nadpłaty podlegają oprocentowaniu według stawki podstawowej wskazanej  
w art. 56 § 1 O.p. Zachowana zostaje zasada niepodlegania oprocentowaniu nadpłat w małych kwotach, tj. nieprzekraczających dwukrotności kosztów upomnienia (art. 78 § 2 O.p.).
Zmiana w art. 78 § 3 i 5 O.p. wynika ze zmiany treści art. 77 O.p.  

Art. 79. [Postępowanie w sprawie stwierdzenia nadpłaty]
§ 1. Postępowanie w sprawie stwierdzenia nadpłaty nie może zostać wszczęte w cza-

sie trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej oraz w okresie między 
zakończeniem kontroli a wszczęciem postępowania – w zakresie zobowiązań podatko-
wych, których dotyczy postępowanie lub kontrola.

Art. 79. [Postępowanie w sprawie stwierdzenia nadpłaty]
§ 1. Postępowanie w sprawie stwierdzenia nadpłaty nie może zostać wszczęte 

w czasie trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej – w zakresie zo-
bowiązań podatkowych, których dotyczy postępowanie lub kontrola. W razie wszczę-
cia z urzędu postępowania podatkowego w sprawie, w której został złożony wniosek 
o stwierdzenie nadpłaty, żądanie zawarte we wniosku o stwierdzenie nadpłaty podle-
ga rozpatrzeniu w tym postępowaniu.

§ 2. Prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wygasa po upływie terminu 
przedawnienia zobowiązania podatkowego.

§ 2. Prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty oraz wniosku o zwrot nad-
płaty wygasa po upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że 
ustawy podatkowe przewidują inny tryb zwrotu podatku.

§ 3. Przepisu § 2 nie stosuje się, jeżeli ustawy podatkowe przewidują inny tryb zwrotu 
podatku.

§ 3. Decyzję w sprawie stwierdzenia nadpłaty na wniosek złożony przed upływem 
terminu przedawnienia można wydać także po upływie tego terminu.

Brak odpowiednika § 4. Wniosek o stwierdzenie nadpłaty można złożyć po upływie terminu przedaw-
nienia, jeżeli istnienie nadpłaty wynika z porozumienia zawartego w trybie procedury 
wzajemnego porozumiewania na podstawie ratyfikowanych umów o unikaniu podwój-
nego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których 
stroną jest Rzeczpospolita Polska. Przepis § 3 stosuje się odpowiednio.
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Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
W związku z uchyleniem art. 81b § 3 O.p. dopuszczalne jest złożenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty w okresie między zakończeniem kontroli podatkowej a wszczęciem postępo-
wania podatkowego. Jeżeli jednak po złożeniu wniosku o stwierdzenie nadpłaty zostanie wszczęte z urzędu postępowanie podatkowe w sprawie, w której został złożony wniosek, 
wniosek ten powinien być rozpatrzony w tym postępowaniu. Nie ma uzasadnienia do równoległego prowadzenia dwóch postępowań o takim samym zakresie stanu faktycznego 
i powielania czynności dowodowych. Dlatego ustawodawca zadecydował, aby żądanie zawarte we wniosku o stwierdzenie nadpłaty podlegało rozpatrzeniu w postępowaniu 
wszczętym z urzędu (zdanie drugie w art. 79 § 1 O.p.). 
Zgodnie z art. 79 § 2 O.p. prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wygasa po upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Analogiczne rozwiązanie 
zostało wprowadzone w przypadku złożenia wniosku o zwrot nadpłaty (zmiana art. 79 § 2 O.p.) oraz złożenia wniosku o zwrot podatku (wpisanie art. 79 w art. 76b § 1 O.p.). 
Wniosek o stwierdzenie nadpłaty wraz z korektą deklaracji może być złożony do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Nowelizacja uregulowała prob-
lem załatwienia wniosku o stwierdzenie nadpłaty, gdy:

�� wniosek ten został złożony tuż przed upływem terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, 
�� istnienie lub żądana wysokość nadpłaty budzi wątpliwości i nie może zostać zwrócona w trybie bezdecyzyjnym oraz 
�� zakończenie postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty jest niemożliwe przed upływem terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. 

W praktyce problem dotyczy wniosków o stwierdzenie nadpłaty wraz z korektami deklaracji, w wyniku których następuje zmniejszenie zobowiązania podatkowego. Nowelizacja 
wprowadziła obowiązek rozpatrzenia tego rodzaju wniosków o stwierdzenie nadpłaty także po upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego (art. 79 § 3 O.p.). Dzięki 
temu rozwiązaniu będzie możliwe ukończenie postępowań wszczętych przed terminem przedawnienia. Zasady te mają odpowiednie zastosowanie do złożonych przed upływem 
terminu przedawnienia korekt deklaracji wykazujących zwrot podatku, w zakresie weryfikacji zwrotu. 
Nowelizacja wprowadza też możliwość złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty, a w konsekwencji także możliwość wydania decyzji po upływie terminu przedawnienia, jeżeli 
prawo do stwierdzenia nadpłaty wynika z zawartego porozumienia w trybie procedury wzajemnego porozumiewania na podstawie zawartych przez Polskę umów o unikaniu po-
dwójnego opodatkowania (art. 79 § 4 O.p.). 

Art. 80a. [Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji]
Brak odpowiednika

Art. 80a. [Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji]
(…) § 2b. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji oraz zawiadomienie o odwo-

łaniu tego pełnomocnictwa może być złożone w formie dokumentu elektronicznego.
Brak odpowiednika § 2c. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji oraz zawiadomienie o odwoła-

niu tego pełnomocnictwa składane w formie dokumentu elektronicznego podatnik, 
płatnik lub inkasent składa do ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

(…) § 5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporzą-
dzenia, wzór pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środ-
ków komunikacji elektronicznej oraz wzór zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomoc-
nictwa, uwzględniając zakres pełnomocnictwa i dane identyfikujące podatnika, płatnika 
lub inkasenta oraz pełnomocnika.

(…) § 5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozpo-
rządzenia, wzory pełnomocnictw do podpisywania deklaracji i wzory zawiadomienia 
o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw, uwzględniając zakres pełnomocnictwa 
i dane identyfikujące podatnika, płatnika lub inkasenta oraz pełnomocnika, a także ma-
jąc na celu uproszczenie zgłaszania pełnomocnictwa oraz pewność ustalenia zakre-
su działania pełnomocnika.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Nowelizacja wprowadziła możliwość składania pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji oraz zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomocnictwa w formie dokumentu elektro-
nicznego. Pełnomocnictwa i zawiadomienia o ich odwołaniu podatnik, płatnik lub inkasent składa do ministra właściwego do spraw finansów publicznych (art. 80a § 2b i § 2c O.p.).  
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Jak wskazał ustawodawca w uzasadnieniu, przyjęcie takiego rozwiązania jest związane z wprowadzeniem nowej instytucji pełnomocnictwa ogólnego i składania tych pełno-
mocnictw w formie dokumentu elektronicznego do ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Zmierza to do skupienia w jednej bazie danych informacji dotyczących 
wszystkich pełnomocnictw do podpisywania deklaracji elektronicznych i papierowych. Wprowadzenie tego rozwiązania wymagało także zmian w delegacji upoważniającej Ministra 
Finansów do określenia wzorów pełnomocnictw oraz zawiadomień o ich zmianie lub odwołaniu (art. 80a § 5 O.p.).

Art. 81. [Korekta deklaracji]
(…) § 2. Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji 

wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty, z zastrzeżeniem § 3.

Art. 81. [Korekta deklaracji]
(…) § 2. Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji.

§ 3. Skorygowanie deklaracji, o których mowa w art. 130c i art. 133 ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. 
zm.), nie wymaga dołączenia pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty.

uchylony

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Zrezygnowano z obowiązku dołączania do korekty deklaracji – pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty, we wszystkich przypadkach, w których podatnik taką korektę składa, 
a nie tylko w przypadkach wymienionych w art. 81 § 3 O.p. Rezygnacja z obowiązku składania pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty oznacza, że art. 81 § 3 O.p. stał się nie-
potrzebny i został uchylony. 

Art. 81b. [Zawieszenie korekty]
(…) § 2. Korekta złożona w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1, nie wywołuje 

skutków prawnych.

Art. 81b. [Zawieszenie korekty]
(…) § 2. Korekta złożona w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1, nie wywołuje skut-

ków prawnych. Organ podatkowy zawiadamia pisemnie składającego korektę o jej 
bezskuteczności.

Brak odpowiednika § 2a. Korekta złożona wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty nie wywołuje 
skutków prawnych w razie odmowy stwierdzenia nadpłaty w całości lub w części oraz 
w razie umorzenia postępowania w związku z wycofaniem wniosku. W uzasadnieniu 
wydanej decyzji organ podatkowy wskazuje bezskuteczność takiej korekty.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Nowelizacja nałożyła na organ podatkowy obowiązek zawiadomienia podmiotu, który złożył korektę o tym, że jest ona bezskuteczna (art. 81b § 2 zdanie drugie O.p.). Ustawodawca nie 
przewidział w tym przypadku środka zaskarżenia, ponieważ bezskuteczność korekty wynika z mocy prawa (z art. 81 § 1 pkt 1 O.p.), a zawiadomienie ma jedynie informacyjny charakter. 
Nowelizacja uregulowała także sytuację, w której wydana została:

�� decyzja odmawiająca stwierdzenia nadpłaty w całości lub w części oraz
�� decyzja o umorzeniu postępowania w związku z wycofaniem wniosku o stwierdzenie nadpłaty. 

Ustawodawca postanowił, że w takich przypadkach korekta deklaracji złożona wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty nie wywołuje skutków prawnych. Decyzja o odmowie 
stwierdzenia nadpłaty lub o umorzeniu postępowania w związku z wycofaniem wniosku powinna zawierać informację o bezskuteczności korekty (art. 81b § 2a O.p.). 

Art. 82. [Obowiązek przekazywania informacji]
(…) § 3. Banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz inne instytucje 

finansowe, na pisemne żądanie ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub 
jego upoważnionego przedstawiciela, są obowiązane do udzielenia informacji w razie 
wystąpienia władz państw obcych – w zakresie i na zasadach określonych w rozdziale 2

Art. 82. [Obowiązek przekazywania informacji]
(…) § 3. Organy administracji publicznej, banki, spółdzielcze kasy oszczędnościo-

wo-kredytowe oraz inne instytucje finansowe wymienione w art. 182, na pisemne żąda-
nie ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub jego upoważnionego prze-
stawiciela, są obowiązane do udzielenia informacji w razie wystąpienia władz państw
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działu VIIa oraz wynikających z ratyfikowanych umów o unikaniu podwójnego opodat-
kowania i innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzecz-
pospolita Polska.

obcych – w zakresie i na zasadach określonych w rozdziale 2 działu VIIa oraz 
 wynikających z ratyfikowanych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i in-
nych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita 
Polska.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Ustawodawca uznał, że obowiązek udzielenia informacji na pisemne żądanie ministra właściwego do spraw finansów publicznych w razie wystąpienia władz państw obcych  
– w zakresie i na zasadach określonych w rozdziale 2 działu VIIa oraz wynikających z ratyfikowanych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i innych ratyfikowanych umów 
międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska – należy rozszerzyć na wszystkie organy administracji publicznej. Występują bowiem sytuacje, w których konieczne 
jest uzyskanie informacji będących w posiadaniu tych organów. Ponadto w celu uniknięcia wątpliwości, jakie instytucje finansowe są zobowiązane do udzielania informacji, usta-
wodawca odesłał do katalogu podmiotowego tych instytucji zawartego w art. 182 O.p.

Brak odpowiednika Art. 82b. [Udostępnianie informacji]
§ 1. Organy administracji rządowej i samorządowej oraz państwowe i samorządo-

we jednostki organizacyjne są obowiązane współdziałać, nieodpłatnie udostępniać 
informacje w sprawach indywidualnych oraz udzielać pomocy organom podatkowym 
przy wykonywaniu zadań określonych w ustawie.

§ 2. Przy wykonywaniu swoich zadań organy podatkowe są uprawnione do nieod-
płatnego korzystania z informacji zgromadzonych w aktach spraw, zbiorach danych, 
ewidencjach i rejestrach przez organy administracji rządowej i samorządowej, sądy, 
państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne oraz państwowe osoby prawne, 
w tym również z informacji zapisanych w postaci elektronicznej, z zastrzeżeniem od-
rębnych przepisów.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Nowo dodany art. 82b O.p. nałożył na polskie organy administracji obowiązek udzielania informacji organom podatkowym. Dotychczas w Ordynacji brak było takiego przepisu, 
podczas gdy zapis taki znajduje się już w ustawie o kontroli skarbowej (art. 7) i ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 36). Organy podatkowe mogą nawet 
uzyskać takie informacje od organów podatkowych innych państw (państw członkowskich UE oraz państw trzecich).  

Art. 87. [Obowiązek wystawienia rachunku]
(…) § 2. Obowiązek wystawienia rachunku, o którym mowa w § 1, nie dotyczy rol-

ników sprzedających produkty roślinne i zwierzęce pochodzące z własnej uprawy lub 
hodowli, nieprzerobione sposobem przemysłowym, chyba że sprzedaż jest dokonywa-
na w ich odrębnych, stałych miejscach sprzedaży, poza obrębem uprawy lub hodowli.

Art. 87. [Obowiązek wystawienia rachunku]
(…) § 2. Obowiązek wystawienia rachunku, o którym mowa w § 1, nie dotyczy rol-

ników sprzedających produkty roślinne i zwierzęce pochodzące z własnej uprawy, 
hodowli lub chowu, nieprzerobione lub nieprzetworzone sposobem przemysłowym, 
chyba że sprzedaż jest dokonywana w ich odrębnych, stałych miejscach sprzedaży 
poza obrębem uprawy, hodowli lub chowu, z wyjątkiem sprzedaży na targowiskach, 
o których mowa w art. 20 ust. 1c pkt 3 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych.
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Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 699; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1595).
Ustawodawca postanowił, że rolnicy nie będą zwolnieni z obowiązku wystawiania rachunków na żądanie kupującego w przypadku dokonywania sprzedaży swoich produktów na 
targowiskach. Oznacza to, że rolnicy dokonujący sprzedaży na targowiskach powinni wystawiać rachunki. Zmiana jest związana z wprowadzeniem opodatkowania ryczałtowego, 
któremu będzie podlegać sprzedaż przetworzonych produktów rolnych.

Art. 92. [Solidarna odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe]
(…) § 3. Małżonkowie wspólnie opodatkowani na podstawie odrębnych przepisów 

ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe oraz solidarna jest 
ich wierzytelność o zwrot nadpłaty podatku.

Art. 92. [Solidarna odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe]
(…) § 3. Małżonkowie opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów na pod-

stawie odrębnych przepisów ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania 
podatkowe oraz solidarna jest ich wierzytelność o zwrot nadpłaty podatku od sumy 
dochodów małżonków, z zastrzeżeniem § 3a.

Brak odpowiednika § 3a. W razie śmierci jednego z małżonków, o których mowa w § 3, drugi z mał-
żonków ponosi odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe oraz przysługuje mu 
wierzytelność o zwrot nadpłaty podatku.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Zgodnie z nowelizacją w razie śmierci jednego z małżonków, który opodatkował swoje dochody łącznie z dochodami drugiego małżonka, ewentualna odpowiedzialność za zo-
bowiązania podatkowe wynikające ze wspólnego zeznania przechodzi na drugiego z małżonków. Małżonek ten będzie również uprawniony do wnioskowania o zwrot nadpłaty 
wynikającej ze wspólnego zeznania.  Ustawodawca uznał, że nie ma w takiej sytuacji potrzeby wprowadzania do tej procedury spadkobierców, skoro wolą małżonków było złożenie 
wspólnego zeznania. Ponadto dopuszczanie spadkobierców do spraw podatkowych żyjącego podatnika-małżonka wiązałoby się z pośmiertnym „rozdzielaniem” wspólnego zezna-
nia, co mogłoby budzić poważne wątpliwości z zakresu ochrony tajemnicy skarbowej. Przyjęte rozwiązanie wyłącza odpowiedzialność innych osób (będących spadkobiercami) za 
zobowiązania podatkowe wynikające ze wspólnego rozliczenia, stanowiąc wyjątek od zasad określonych w art. 98 O.p. 

Art. 93a. [Sukcesja podatkowa]
(…) § 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do:

(…) 2)  spółki niemającej osobowości prawnej, do której osoba fizyczna wniosła na po-
krycie udziału wkład w postaci swojego przedsiębiorstwa.

Art. 93a. [Sukcesja podatkowa]
(…) § 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do:
uchylony

Brak odpowiednika § 5. Spółka niemająca osobowości prawnej, do której osoba fizyczna wniosła na 
pokrycie udziału wkład w postaci swojego przedsiębiorstwa, wstępuje w przewidzia-
ne w przepisach prawa podatkowego prawa wniesionego przedsiębiorstwa, z wyjąt-
kiem tych praw, które nie mogą być kontynuowane na podstawie przepisów regulują-
cych opodatkowanie spółek niemających osobowości prawnej.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Nowelizacja określiła zasady sukcesji obowiązujące w przypadku wniesienia przedsiębiorstwa osoby fizycznej  aportem do spółki niemającej osobowości prawnej. Ustawodawca 
uznał, że w takiej sytuacji powinny obowiązywać analogiczne zasady sukcesji do obowiązujących przy przekształceniu przedsiębiorstwa osoby fizycznej w spółkę kapitałową. 
Zgodnie z nowelizacją w takim przypadku spółka wstępuje w prawa podatkowe wniesionego przedsiębiorstwa, z wyjątkiem tych praw, które nie mogą być kontynuowane na pod-
stawie przepisów regulujących opodatkowanie spółek niemających osobowości prawnej (art. 93a § 5 O.p.). Spółka wraz z osobą fizyczną ponosi solidarną odpowiedzialność za 
zaległości podatkowe związane z wniesionym przedsiębiorstwem powstałe do dnia wniesienia przedsiębiorstwa (art. 112c O.p.).
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Art. 98. [Odpowiedzialność spadkobierców]
(…) § 2. Przepis § 1 stosuje się również do odpowiedzialności spadkobierców za:

1) zaległości podatkowe, w tym również za zaległości, o których mowa w art. 52 § 1;

Art. 98. [Odpowiedzialność spadkobierców]
(…) § 2. Przepis § 1 stosuje się również do odpowiedzialności spadkobierców za:

1) zaległości podatkowe, w tym również za zaległości, o których mowa w art. 52 oraz 
art. 52a;

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649). Jest to zmiana dostosowująca wynikająca z dodania art. 52a O.p., zgodnie z którym wynagrodzenie płatników (lub inkasentów) pobrane nienależnie lub 
w wysokości wyższej od należnej traktuje się jako zaległość podatkową. Tym samym odpowiedzialność spadkobierców za zaległości podatkowe spadkodawców obejmuje obecnie 
także zaległości podatkowe spadkodawców wynikające z nienależnie pobranych przez nich wynagrodzeń.

Art. 99. [Zawieszenie biegu terminów]
Bieg terminów przewidzianych w art. 68, 70, 71, 77 § 1 oraz art. 80 § 1 ulega zawie-

szeniu od dnia śmierci spadkodawcy do dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu 
o stwierdzeniu nabycia spadku, nie dłużej jednak niż do dnia, w którym upłynęły 2 lata 
od śmierci spadkodawcy.

Art. 99. [Zawieszenie biegu terminów]
Bieg terminów przewidzianych w art. 70, art. 71, art. 77 § 1 oraz art. 80 § 1 nie roz-

poczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu od dnia śmierci spadkodawcy do dnia 
uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zareje-
strowania aktu poświadczenia dziedziczenia, nie dłużej jednak niż do dnia, w którym 
upłynęły 2 lata od śmierci spadkodawcy.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 16 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy 
– Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 251).
Przepis art. 99 O.p. w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją odwoływał się do art. 68 O.p. Mogło to sugerować, że spadkobiercy dziedziczą obowiązki podatkowe jeszcze 
niepowstałe. Dlatego ustawodawca zdecydował o wykreśleniu tego odwołania z treści art. 99 O.p. 
W treści art. 99 O.p. uregulowano też sytuację, w której bieg terminu przedawnienia nie rozpoczyna się. Dotychczas przepis regulował tylko kwestię zawieszenia biegu terminu 
przedawnienia. 
W art. 99 dodano też odwołanie do aktu poświadczenia dziedziczenia wydawanego przez notariusza. Dotychczas przepis ten odwoływał się wyłącznie do stwierdzenia nabycia 
spadku przez sąd, podczas gdy obie te instytucje wywołują takie same skutki prawne (art. 95p ustawy – Prawo o notariacie). 

Art. 100. [Decyzja o odpowiedzialności spadkobierców]
§ 1. Organy podatkowe właściwe ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania spad-

kodawcy orzekają w odrębnych decyzjach o zakresie odpowiedzialności poszczegól-
nych spadkobierców lub określają wysokość nadpłaty albo zwrotu podatku.

Art. 100. [Decyzja o odpowiedzialności spadkobierców]
§ 1. Organ podatkowy orzeka w jednej decyzji o zakresie odpowiedzialności lub 

uprawnień poszczególnych spadkobierców na podstawie decyzji ostatecznych wy-
danych wobec spadkodawcy oraz jego zobowiązań wynikających z prawidłowych 
deklaracji.

§ 2. W decyzji organ podatkowy określa wysokość znanych w dniu otwarcia spadku 
zobowiązań spadkodawcy, o których mowa w art. 98 § 1 i 2, z zastrzeżeniem § 2a.

§ 2. Jeżeli deklaracja złożona przez spadkodawcę jest nieprawidłowa lub dekla-
racji nie złożono, orzekając o zakresie odpowiedzialności lub uprawnień spadko-
bierców, organ podatkowy jednocześnie ustala lub określa kwoty, o których mowa   
w art. 21 § 3 i 3a, art. 24 lub art. 74a.

§ 2a. Wydając decyzję, organ podatkowy określa prawidłową wysokość zobowią-
zania podatkowego, wysokość poniesionej straty uprawniającej spadkobierców do 
skorzystania, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, z ulg podatkowych, wysokość 
nadpłaty lub zwrotu podatku, jeżeli ich wysokość jest inna niż wykazana w deklaracji 
złożonej przez spadkodawcę albo spadkodawca deklaracji nie złożył.

Brak odpowiednika
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§ 3. Termin płatności przez spadkobiercę zobowiązań, o których mowa w § 2, wynosi 
14 dni od dnia doręczenia decyzji.

§ 3. Termin płatności przez spadkobiercę zobowiązań wynikających z decyzji o za-
kresie jego odpowiedzialności wynosi 14 dni od dnia jej doręczenia.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Organ podatkowy ma orzekać w jednej decyzji o zakresie odpowiedzialności lub uprawnień poszczególnych spadkobierców na podstawie decyzji ostatecznych wydanych wobec 
spadkodawcy oraz jego zobowiązań wynikających z prawidłowych deklaracji (art. 100 § 1 Ordynacji podatkowej). Jeżeli deklaracja złożona przez spadkodawcę jest nieprawidło-
wa lub deklaracji nie złożono, orzekając o zakresie odpowiedzialności lub uprawnień spadkobierców, organ podatkowy jednocześnie ustala lub określa kwoty, o których mowa  
w art. 21 § 3 i 3a, art. 24 lub art. 74a (art. 100 § 2 O.p.).

Art. 102. [Odpowiedzialność spadkobierców]
§ 1. Przepisy art. 100 i 101 stosuje się, jeżeli:

1) w stosunku do spadkodawcy nie zostało wszczęte postępowanie podatkowe lub
2) postępowanie podatkowe, którego stroną był spadkodawca, zostało zakończone de-

cyzją ostateczną.

Art. 102. [Odpowiedzialność spadkobierców]
uchylony

§ 2. W razie śmierci strony w toku postępowania w sprawach dotyczących praw lub 
obowiązków wymienionych w art. 97 w miejsce dotychczasowej strony wstępują jej 
spadkobiercy.

§ 2. W miejsce strony zmarłej w toku postępowania w sprawach dotyczących praw 
i obowiązków wymienionych w art. 97 wstępują jej spadkobiercy. 

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649). Art. 102 został zmieniony w związku z nowelizacją art. 100 O.p.

Art. 104. [Odpowiedzialność spadkobierców]
§ 1. Jeżeli spadkodawca był podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycz-

nych, organ podatkowy informuje spadkobierców, na podstawie posiadanych danych, 
o wysokości dochodu lub przychodu spadkodawcy oraz o wysokości wpłaconych zali-
czek na podatek lub podatku, podając równocześnie przypadającą do zapłacenia kwotę 
podatku lub kwotę nadpłaty.

§ 2. Jeżeli spadkodawca poniósł wydatki uprawniające do ulg podatkowych, spadko-
bierca w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w § 1, zawiadamia 
organ podatkowy o wysokości poniesionych wydatków.

§ 3. Po upływie terminu, o którym mowa w § 2, organ podatkowy doręcza spad-
kobiercom decyzję ustalającą wysokość zobowiązania podatkowego lub stwierdzającą 
nadpłatę.

§ 4. (uchylony)

Art. 104. [Odpowiedzialność spadkobierców]
uchylony

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649). Art. 104 został uchylony w związku z nowelizacją art. 92 i art. 100 O.p. 

Art. 105. [Oprocentowanie nadpłat]
(…) § 2. Przypadające na rzecz spadkodawcy nadpłaty oraz zwroty podatków, a także 

oprocentowanie z tych tytułów zwracane są poszczególnym spadkobiercom w propor-

Art. 105. [Oprocentowanie nadpłat]
(…) § 2. Przypadające na rzecz spadkodawcy nadpłaty oraz zwroty podatków, a także 

oprocentowanie z tych tytułów zwracane są poszczególnym spadkobiercom proporcjo-
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cji określonej w ich zgodnym oświadczeniu woli, pod warunkiem złożenia w organie 
podatkowym:
1) prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku;
2) zgodnego oświadczenia woli wszystkich spadkobierców o podziale tych należności.

nalnie do ich udziału spadkowego określonego w prawomocnym postanowieniu sądu 
o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowanym akcie poświadczenia dziedzicze-
nia złożonym w organie podatkowym.

§ 3. W razie niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w § 2 pkt 2, w terminie 30 dni 
od dnia złożenia prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku 
kwoty należnych nadpłat i zwrotów podatku, a także kwoty oprocentowania z tych ty-
tułów składane są do depozytu organu podatkowego. Nadpłata lub zwrot podatku są 
pomniejszane o koszty przechowywania w depozycie.

uchylony

§ 4. Oprocentowanie naliczane jest nadal, jeżeli zwrot nadpłaty lub zwrot podatku 
nie został dokonany w terminie 15 dni od dnia złożenia oświadczenia, o którym mowa 
w § 2 pkt 2.

§ 4. Oprocentowanie naliczane jest nadal, jeżeli zwrot nadpłaty lub zwrot podatku nie 
został dokonany w terminie 15 dni od dnia złożenia prawomocnego postanowienia sądu 
o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Z art. 95p ustawy – Prawo o notariacie wynika, że ilekroć w przepisach odrębnych jest mowa o postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku, należy rozumieć przez to również 
zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia. W celu zachowania jasności i czytelności Ordynacji podatkowej określenie zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia 
zostało wprowadzone obok pojęcia postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku (art. 105 § 2 i 4 Ordynacji podatkowej). 
Ustawodawca wprowadził zasadę, zgodnie z którą zwrot przypadających na rzecz spadkodawcy nadpłat oraz zwrotów podatków, a także ich oprocentowania z tych tytułów po-
szczególnym spadkobiercom będzie następował proporcjonalnie do ich udziału spadkowego określonego w prawomocnym postanowieniu sądu o stwierdzeniu nabycia spadku 
albo zarejestrowanym akcie poświadczenia dziedziczenia, złożonym w organie podatkowym. Dzięki temu dokonanie zwrotu należności zawsze będzie możliwe po przedstawieniu 
przez spadkobierców tylko jednego dokumentu.  Dzięki zamianom organy podatkowe nie będą też angażowane w spory o wzajemne rozliczenia między spadkobiercami, co do-
puszczają obecne przepisy, uzależniając zwrot nadpłaty od przedstawienia zgodnego oświadczenia woli wszystkich spadkobierców o podziale tych należności. 

Art. 106. [Odpowiedzialność zapisobiercy]
(…) § 3. Do odpowiedzialności zapisobiercy stosuje się odpowiednio art. 97 § 1 oraz 

art. 98–104.

Art. 106. [Odpowiedzialność zapisobiercy]
(…) § 3. Do odpowiedzialności zapisobiercy stosuje się odpowiednio art. 97 § 1 oraz 

art. 98–103.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649). Zmiana ma charakter porządkowy. Jest spowodowana uchyleniem art. 104 O.p.

Art. 107. [Odpowiedzialność osób trzecich]
Brak odpowiednika

Art. 107. [Odpowiedzialność osób trzecich]
(…) § 3. Ogłoszenie upadłości podatnika lub jego następcy prawnego nie ma wpły-

wu na naliczanie odsetek za zwłokę w odniesieniu do osoby trzeciej.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Ustawodawca zadecydował, że ogłoszenie upadłości podatnika lub jego następcy prawnego nie ma wpływu na naliczanie odsetek za zwłokę w odniesieniu do osoby trzeciej. 
Dotychczas były co do tego wątpliwości. Zdaniem ustawodawcy odsetki za zwłokę rekompensują Skarbowi Państwa lub jednostce samorządu terytorialnego ubytek dochodów, 
które nie trafiły do budżetu w ustawowym terminie. Upadłość podatnika lub jego następcy prawnego nie może być okolicznością prowadzącą do zaniechania naliczania odsetek za 
zwłokę po dniu ogłoszenia upadłości i pozbawienia Skarbu Państwa należnej mu rekompensaty z tytułu zwłoki w regulowaniu należności podatkowych. 
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Art. 108. [Decyzja o odpowiedzialności osoby trzeciej]
(…) § 2. Postępowanie w sprawie odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej nie 

może zostać wszczęte przed:
(…) 2) dniem doręczenia decyzji:

Brak odpowiednika

Art. 108. [Decyzja o odpowiedzialności osoby trzeciej]
(…) § 2. Postępowanie w sprawie odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej nie 

może zostać wszczęte przed:
(…) 2) dniem doręczenia decyzji:

     e)  określającej wysokość zaległości podatkowej, o której mowa w art. 52 oraz 
art. 52a;

Brak odpowiednika (…) 4)  dniem odstąpienia od czynności zmierzających do zastosowania środków egze-
kucyjnych, zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 
– w przypadku, o którym mowa w § 3a.

§ 3. W razie wystawienia tytułu wykonawczego na podstawie deklaracji, na zasadach 
przewidzianych w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, przed 
orzeczeniem o odpowiedzialności osoby trzeciej nie wymaga się uprzedniego wydania 
decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego i decyzji, o której mowa 
w art. 53a.

§ 3. W razie wystawienia tytułu wykonawczego na podstawie deklaracji, na zasadach 
przewidzianych w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, przed 
orzeczeniem o odpowiedzialności osoby trzeciej nie wymaga się uprzedniego wydania 
decyzji, o której mowa w § 2 pkt 2.

Brak odpowiednika § 3a. W razie odstąpienia od czynności zmierzających do zastosowania środ-
ków egzekucyjnych, zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w ad-
ministracji, przed orzeczeniem o odpowiedzialności osoby trzeciej za zaległości 
podatkowe podatnika lub płatnika z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych 
w sposób przewidziany w art. 21 § 1 pkt 1 nie wymaga się uprzedniego wyda-
nia decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego i decyzji, o której 
mowa w art. 53a.

§ 4. Egzekucja zobowiązania wynikającego z decyzji o odpowiedzialności podatko-
wej osoby trzeciej może być wszczęta dopiero wówczas, gdy egzekucja z majątku po-
datnika okazała się w całości lub w części bezskuteczna.

§ 4. Egzekucja zobowiązania wynikającego z decyzji o odpowiedzialności podat-
kowej osoby trzeciej może być wszczęta dopiero wówczas, gdy egzekucja z majątku 
podatnika okazała się w całości lub w części bezskuteczna, odstąpiono od czynności 
zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych albo nie przystąpiono do 
egzekucji administracyjnej w wyniku uprawdopodobnienia przez organ egzekucyjny 
braku możliwości uzyskania w toku egzekucji administracyjnej kwoty przewyższają-
cej wydatki egzekucyjne.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649) oraz ustawą z 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1269).
Ustawodawca uznał, że w Ordynacji podatkowej należy wprowadzić unormowanie, z którego wynika, że postępowanie podatkowe w sprawie odpowiedzialności podatkowej osoby 
trzeciej nie może zostać wszczęte przed dniem doręczenia decyzji o obowiązku zwrotu lub decyzji określającej wysokość zaległości podatkowej, o których mowa w art. 52 i 52a. 
Zmiany w art. 108 O.p. mają uprościć postępowanie w sprawie odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej.

Art. 109. [Odpowiedzialność osoby trzeciej]
§ 1. W sprawie odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej przepisy art. 29,  

art. 47 § 1, art. 51 § 1, art. 53 § 3, art. 55, art. 57, art. 59, art. 60 oraz art. 64–66 stosuje 
się odpowiednio.

Art. 109. [Odpowiedzialność osoby trzeciej]
§ 1. W sprawie odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej przepisy art. 29,  

art. 47 § 1, art. 51 § 1, art. 53 § 3, art. 54, art. 55, art. 57, art. 59, art. 60, art. 64–66 oraz 
art. 76–76b stosuje się odpowiednio.
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Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Katalog przepisów, które mają odpowiednie zastosowanie w sprawie odpowiedzialności osoby trzeciej został uzupełniony o przepisy art. 54 i art. 76–76b O.p. Zmiana uzupełnia-
jąca katalog o art. 54 Ordynacji podatkowej jest wynikiem ukształtowania się linii orzeczniczej sądów administracyjnych, zgodnie z którą osoba trzecia nie może mieć naliczanych 
odsetek za zwłokę od zaległości podatkowej za okresy, za które nie nalicza się odsetek podatnikowi (np. wyrok NSA z 5 grudnia 2006 r., sygn. akt I FSK 335/06). Wprowadzono 
także możliwość zaliczania nadpłat osób trzecich na poczet ich zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę.

Brak odpowiednika Art. 112c. [Odpowiedzialność solidarna spółki]
Spółka niemająca osobowości prawnej, do której osoba fizyczna wniosła na po-

krycie udziału swoje przedsiębiorstwo, odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie 
z tą osobą fizyczną za powstałe do dnia wniesienia przedsiębiorstwa zaległości po-
datkowe związane z wniesionym przedsiębiorstwem.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).`
Po nowelizacji zasady sukcesji podatkowej w związku z wniesieniem przedsiębiorstwa osoby fizycznej jako aportu do spółki niemającej osobowości prawnej są analogiczne do 
zasad sukcesji obowiązujących przy przekształceniu przedsiębiorstwa osoby fizycznej w spółkę kapitałową. Nowo dodany art. 112c O.p. wprowadza solidarną odpowiedzialność 
spółki, do której został wniesiony aport w postaci przedsiębiorstwa osoby fizycznej. Spółka ta, jako następca podatkowy takiego przedsiębiorstwa, odpowiada solidarnie za zobo-
wiązania podatkowe tego przedsiębiorstwa powstałe do dnia wniesienia przedsiębiorstwa do spółki. 

Art. 115. [Odpowiedzialność wspólnika spółki]
(…) § 2. Przepis § 1 stosuje się również do odpowiedzialności byłego wspólnika za 

zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań, których termin płatności upływał w czasie, 
gdy był on wspólnikiem, oraz zaległości wymienione w art. 52 powstałe w czasie, gdy 
był on wspólnikiem. Za zobowiązania podatkowe powstałe, na podstawie odrębnych 
przepisów, po rozwiązaniu spółki odpowiadają osoby będące wspólnikami w momencie 
rozwiązania spółki.

Art. 115. [Odpowiedzialność wspólnika spółki]
(…) § 2. Przepis § 1 stosuje się również do odpowiedzialności byłego wspólnika za 

zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań, których termin płatności upływał w czasie, 
gdy był on wspólnikiem, oraz zaległości wymienione w art. 52 oraz art. 52a powstałe 
w czasie, gdy był on wspólnikiem. Za zobowiązania podatkowe powstałe na podstawie 
odrębnych przepisów po rozwiązaniu spółki, za zaległości podatkowe z tytułu zobo-
wiązań, których termin płatności upływał po rozwiązaniu spółki, oraz za zaległości 
wymienione w art. 52 oraz art. 52a powstałe po rozwiązaniu spółki, odpowiadają oso-
by będące wspólnikami w momencie rozwiązania spółki.

(…) § 4. Orzeczenie o odpowiedzialności, o której mowa w § 1, za zaległości podat-
kowe spółki z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych w sposób przewidziany 
w art. 21 § 1 pkt 1 nie wymaga uprzedniego wydania decyzji, o których mowa w art. 108 
§ 2 pkt 2. W tym przypadku określenie wysokości zobowiązań podatkowych spółki, 
orzeczenie o odpowiedzialności płatnika (inkasenta), zwrocie zaliczki na naliczony 
podatek od towarów i usług lub określenie wysokości należnych odsetek za zwłokę 
następuje w decyzji, o której mowa w art. 108 § 1. 

(…) § 4. Orzeczenie o odpowiedzialności, o której mowa w § 1, nie wymaga uprzed-
niego wydania decyzji w sprawach, o których mowa w art. 108 § 2 pkt 2, a rozstrzygnię-
cie w tych sprawach następuje w decyzji orzekającej o odpowiedzialności.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Ustawodawca przyjął, że jeżeli zaległość podatkowa spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej powstaje już po utracie jej bytu prawnego, odpo-
wiedzialność podatkową ponoszą osoby będące wspólnikami w momencie rozwiązania spółki. Tym samym rozszerzył odpowiedzialność byłych wspólników spółek.
 Pozostałe zmiany przepisu mają charakter porządkujący lub upraszczający.
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Art. 116. [Odpowiedzialność zarządu spółki z o.o. i akcyjnej] 
§ 1. Za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki 

z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki akcyjnej lub spółki akcyjnej 
w organizacji odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu, 
jeżeli egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna, 
a członek zarządu:
1) nie wykazał, że:

a)  we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto 
postępowanie zapobiegające ogłoszeniu upadłości (postępowanie układowe) 
albo

Art. 116. [Odpowiedzialność zarządu spółki z o.o. i akcyjnej] 
§ 1. Za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki 

z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki akcyjnej lub spółki akcyjnej 
w organizacji odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu, 
jeżeli egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna, 
a członek zarządu:
1)  nie wykazał, że:

a)  we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym czasie 
zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 
15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978) albo zatwierdzono 
układ w postępowaniu o zatwierdzenie układu, o którym mowa w ustawie z dnia 
15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, albo

b)  niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub niewszczęcie postępowania za-
pobiegającego ogłoszeniu upadłości (postępowania układowego) nastąpiło bez 
jego winy;

b) niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło bez jego winy;

Brak odpowiednika § 1a. Jeżeli obowiązek zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości powstał i ist-
niał wyłącznie w czasie, gdy prowadzona była egzekucja przez zarząd przymusowy 
albo przez sprzedaż przedsiębiorstwa na podstawie przepisów Kodeksu postępowa-
nia cywilnego, uznaje się, że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło 
bez winy członka zarządu, o którym mowa w § 1.

(…) § 2. Odpowiedzialność członków zarządu obejmuje zaległości podatkowe z tytu-
łu zobowiązań, których termin płatności upływał w czasie pełnienia przez nich obowiąz-
ków członka zarządu, oraz zaległości wymienione w art. 52 powstałe w czasie pełnienia 
obowiązków członka zarządu.

(…) § 2. Odpowiedzialność członków zarządu obejmuje zaległości podatkowe z ty-
tułu zobowiązań, których termin płatności upływał w czasie pełnienia przez nich obo-
wiązków członka zarządu, oraz zaległości wymienione w art. 52 oraz art. 52a powstałe 
w czasie pełnienia obowiązków członka zarządu.

Brak odpowiednika § 2a. Za zobowiązania podatkowe powstałe na podstawie odrębnych przepisów po 
likwidacji spółki, za zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań, których termin płatno-
ści upływał po likwidacji spółki, oraz zaległości wymienione w art. 52 oraz art. 52a 
powstałe po likwidacji spółki, odpowiadają osoby pełniące obowiązki członka zarzą-
du w momencie likwidacji spółki. Przepis art. 115 § 4 stosuje się odpowiednio.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649) oraz ustawą z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 978; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1844).
Ustawodawca przyjął, że jeżeli zobowiązanie podatkowe spółki z o.o. lub akcyjnej powstaje już po jej likwidacji, odpowiedzialność podatkową z tego tytułu ponoszą osoby będące 
członkami zarządu w momencie likwidacji spółki. Tym samym rozszerzył odpowiedzialność byłych członków zarządu spółek.
Pozostałe zmiany przepisu mają charakter porządkujący lub upraszczający. 

Art. 116a. [Odpowiedzialność osób prawnych]
Za zaległości podatkowe innych osób prawnych niż wymienione w art. 116 odpo-

wiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie organów zarządzających tymi 
osobami. Przepisy art. 116 stosuje się odpowiednio.

Art. 116a. [Odpowiedzialność osób prawnych]
§ 1. Za zaległości podatkowe innych osób prawnych niż wymienione w art. 116 od-

powiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie organów zarządzających tymi 
osobami. Przepis art. 116 stosuje się odpowiednio.
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Brak odpowiednika § 2. Za zaległości podatkowe stowarzyszenia powstałe przed jego wpisem do 
właściwego rejestru odpowiadają solidarnie osoby działające na rzecz stowarzysze-
nia do chwili wpisu.

Brak odpowiednika § 3. Członek zarządu stowarzyszenia zwykłego odpowiada całym swoim mająt-
kiem solidarnie ze stowarzyszeniem i pozostałymi członkami zarządu za zaległości 
podatkowe stowarzyszenia.

Brak odpowiednika § 4. W przypadku gdy stowarzyszenie zwykłe nie posiada zarządu, za zaległości 
podatkowe stowarzyszenia odpowiada całym swoim majątkiem członek stowarzysze-
nia solidarnie ze stowarzyszeniem i pozostałymi członkami.

Brak odpowiednika § 5. Do odpowiedzialności podatkowej, o której mowa w § 3 i 4, stosuje się odpo-
wiednio przepisy art. 115 § 2 i 4.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 20 maja 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1923).
Od 20 maja 2016 r. w Ordynacji podatkowej zostały wprowadzone szczegółowe przepisy dotyczące odpowiedzialności za zaległości podatkowe stowarzyszeń (art. 116a O.p.).
Za zaległości podatkowe stowarzyszenia powstałe przed jego wpisem do właściwego rejestru solidarnie będą odpowiadały osoby działające na rzecz stowarzyszenia do chwili 
wpisu. Członek zarządu stowarzyszenia zwykłego będzie odpowiadał całym swoim majątkiem solidarnie ze stowarzyszeniem i pozostałymi członkami zarządu za zaległości po-
datkowe stowarzyszenia.
W przypadku gdy stowarzyszenie zwykłe nie będzie posiadało zarządu, za zaległości podatkowe stowarzyszenia odpowie całym swoim majątkiem członek stowarzyszenia solidar-
nie ze stowarzyszeniem i pozostałymi członkami. Odpowiedzialność będą również ponosili byli członkowie zarządu lub członkowie stowarzyszenia z tytułu zobowiązań, których 
termin płatności upływał (lub zobowiązanie powstało) w czasie, w którym byli członkami zarządu (stowarzyszenia) – art. 115 ust. 2 O.p.

Brak odpowiednika Art. 116b. [Odpowiedzialność likwidatorów]
§ 1. Likwidatorzy spółki, z wyjątkiem likwidatorów ustanowionych przez sąd, odpo-

wiadają za zaległości podatkowe spółki powstałe w czasie likwidacji.
§ 2. Likwidatorzy innych osób prawnych niż wymienione w art. 116 odpowiadają za 

zaległości podatkowe tych osób powstałe w czasie likwidacji.
§ 3. Do odpowiedzialności likwidatorów przepisy art. 116 i art. 116a stosuje się 

odpowiednio.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 978; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., 
poz. 1844).
Nowelizacja wprowadza odpowiedzialność likwidatorów spółek za zaległości podatkowe spółki powstałe w czasie likwidacji. Za zaległości nie będą odpowiadali likwidatorzy 
ustanowieni przez sąd. 

Art. 130. [Wyłączenie pracownika]
§ 1. Pracownik urzędu gminy (miasta), starostwa, urzędu marszałkowskiego, izby 

skarbowej, funkcjonariusz celny lub pracownik urzędu celnego, izby celnej, urzędu ob-

Art. 130. [Wyłączenie pracownika]
§ 1. Pracownik urzędu gminy (miasta), starostwa, urzędu marszałkowskiego, izby 

skarbowej, Biura Krajowej Informacji Podatkowej, funkcjonariusz celny lub pracownik
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sługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz członek samo-
rządowego kolegium odwoławczego podlegają wyłączeniu od udziału w postępowaniu 
w sprawach dotyczących zobowiązań podatkowych oraz innych spraw normowanych 
przepisami prawa podatkowego, w których:
(…) 3)  stroną jest ich małżonek, rodzeństwo, wstępny, zstępny lub powinowaty pierw-

szego stopnia;

urzędu celnego, izby celnej, urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw fi-
nansów publicznych oraz członek samorządowego kolegium odwoławczego podlega-
ją wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawach dotyczących zobowiązań podat-
kowych oraz innych spraw normowanych przepisami prawa podatkowego, w których: 
(…) 3)   stroną jest ich małżonek, rodzeństwo, wstępny, zstępny lub powinowaty do dru-

giego stopnia;
(…) § 4. Jeżeli nastąpi wyłączenie pracownika lub funkcjonariusza, odpowiednio 

naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego, wójt, burmistrz (prezydent 
miasta), starosta albo marszałek województwa, dyrektor izby skarbowej, dyrektor izby 
celnej lub minister właściwy do spraw finansów publicznych wyznaczają innego pracow-
nika lub funkcjonariusza do prowadzenia sprawy.

(…) § 4. Jeżeli nastąpi wyłączenie pracownika lub funkcjonariusza, odpowiednio na-
czelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego, wójt, burmistrz (prezydent mia-
sta), starosta albo marszałek województwa, dyrektor izby skarbowej, dyrektor Biura 
Krajowej Informacji Podatkowej, dyrektor izby celnej lub minister właściwy do spraw 
finansów publicznych wyznaczają innego pracownika lub funkcjonariusza do prowa-
dzenia sprawy.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw  
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649) oraz ustawą z 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1269).
Zmiana polega na wyłączeniu pracownika z udziału w postępowaniu, w przypadku gdy sprawa dotyczy powinowatego do drugiego stopnia tego pracownika (art. 130 § 1 pkt 3,  
art. 131 § 1 pkt 3 i art. 132 § 2 pkt 1 O.p.). Dotychczas obowiązek wyłączenia pracownika z postępowania występował w przypadku powinowactwa I stopnia.

Art. 131. [Wyłączenie naczelnika urzędu skarbowego]
§ 1. Naczelnik urzędu skarbowego podlega wyłączeniu od załatwiania spraw doty-

czących zobowiązań podatkowych lub innych spraw normowanych przepisami prawa 
podatkowego, w przypadku gdy sprawa dotyczy:
(…) 3)  małżonka, rodzeństwa, wstępnych, zstępnych albo powinowatych pierwszego 

stopnia osób wymienionych w pkt 1 albo 2;

Art. 131. [Wyłączenie naczelnika urzędu skarbowego]
§ 1. Naczelnik urzędu skarbowego podlega wyłączeniu od załatwiania spraw doty-

czących zobowiązań podatkowych lub innych spraw normowanych przepisami prawa 
podatkowego, w przypadku gdy sprawa dotyczy:
(…) 3)   małżonka, rodzeństwa, wstępnych, zstępnych albo powinowatych do drugiego 

stopnia osób wymienionych w pkt 1 albo 2

Brak odpowiednika (…) 5)  podmiotu, z którym osoby wymienione w pkt 1–4 pozostają w takim stosunku 
prawnym, że rozstrzygnięcie sprawy może mieć wpływ na ich prawa lub obo-
wiązki.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Po nowelizacji naczelnik urzędu skarbowego podlega wyłączeniu z postępowania w przypadku gdy sprawa dotyczy jego powinowatego do drugiego stopnia. Przed nowelizacją 
wyłączenie było wymagane tylko w przypadku powinowactwa I stopnia. Wprowadzono też obowiązek wyłączenia naczelnika urzędu skarbowego od załatwiania spraw dotyczących 
zobowiązań podatkowych lub innych spraw normowanych przepisami prawa podatkowego, w przypadku gdy sprawa dotyczy podmiotu, z którym osoby wymienione w art. 131  
§ 1 pkt 1–4 O.p. pozostają w takim stosunku prawnym, że rozstrzygnięcie sprawy może mieć wpływ na ich prawa lub obowiązki (art. 131 § 1 pkt 5 O.p.). Przykładowo sytuacja taka 
może wystąpić, gdy naczelnik urzędu skarbowego rozstrzyga w sprawie określenia zobowiązania podatkowego spółki z o.o., w której członkiem zarządu jest jego żona.

Art. 132. [Wyłączenie od załatwiania spraw podatkowych]
(…) § 2. Przepis § 1 stosuje się również do spraw dotyczących:

1) małżonka, rodzeństwa, wstępnych, zstępnych albo powinowatych pierwszego stop-
nia osób wymienionych w § 1;

Art. 132. [Wyłączenie od załatwiania spraw podatkowych]
(…) § 2. Przepis § 1 stosuje się również do spraw dotyczących:

1)  małżonka, rodzeństwa, wstępnych, zstępnych albo powinowatych do drugiego stop-
nia osób wymienionych w § 1;
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Brak odpowiednika (…) 3)  osób pozostających z osobami wymienionymi w § 1 w takim stosunku prawnym, 
że może to mieć wpływ na rozstrzygnięcie sprawy.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649). W sprawach, których organem podatkowym są wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, marszałek województwa, ich zastępcy oraz skarbnik 
jednostki samorządu terytorialnego, wprowadzono analogiczne rozwiązania dotyczące wyłączenia pracowników jak w przypadku organów podatkowych (patrz komentarz do  
art. 131 O.p.).

Brak odpowiednika Art. 132a. [Ustanie małżeństwa, przysposobienia, opieki, kurateli]
Przyczyny wyłączenia od załatwienia sprawy trwają także po ustaniu małżeństwa, 

przysposobienia, opieki lub kurateli.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Przyjęto zasadę, zgodnie z którą przyczyny wyłączenia pracownika wobec osób kierujących organami podatkowymi trwają także po ustaniu małżeństwa, przysposobienia, opieki 
lub kurateli. Rozwiązanie to ma wzmocnić zasadę obiektywizmu w postępowaniach prowadzonych przez organy podatkowe.

Art. 136. [Pełnomocnik]
Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej 

osobistego działania.

Art. 136. [Pełnomocnik]
uchylony

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649). 
Art. 136 O.p. został uchylony w związku z wprowadzeniem w dziale IV Ordynacji nowego rozdziału 3a „Pełnomocnictwo”, w którym kompleksowo zostały uregulowane zagadnienia 
związane z reprezentowaniem podatnika przed organami podatkowymi.

Art. 137. [Pełnomocnik]
§ 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do 

czynności prawnych.
§ 1a. Pełnomocnikiem strony w postępowaniu przed organami celnymi, w sprawach 

dotyczących podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego z tytułu importu 
towarów, może być także osoba, o której mowa w art. 79 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. 
– Prawo celne, zwanej dalej „Prawem celnym”.

§ 1b. Jeżeli pełnomocnik ustanowiony w procedurach szczególnych rozliczania 
VAT w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, bę-
dący nierezydentem, nie posiada identyfikatora podatkowego, ma obowiązek wska-
zać numer służący do identyfikacji dla celów podatkowych nadany w jego państwie,  
a w przypadku braku takiego numeru – numer i serię paszportu bądź innego doku-
mentu potwierdzającego tożsamość. Pełnomocnik ten ma również obowiązek wska-
zać adres elektroniczny.

Art. 137. [Pełnomocnik]
uchylony
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§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektro-
nicznego lub zgłoszone ustnie do protokołu. 

§ 2a. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytel-
nione za pomocą mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lu-
tego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

§ 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis peł-
nomocnictwa. Adwokat, radca prawny, a także doradca podatkowy mogą sami uwie-
rzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów 
wykazujących ich umocowanie. Organ podatkowy może w razie wątpliwości zażądać 
urzędowego poświadczenia podpisu strony.

§ 3a. W poszczególnych wynikających w toku postępowania kwestiach mniejszej 
wagi organ podatkowy może nie żądać pełnomocnictwa, jeżeli pełnomocnikiem jest 
małżonek strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu jego upoważnienia do 
występowania w imieniu strony.

§ 3b. Jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących 
umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzy-
telnienia, o którym mowa w § 3, dokonuje się przy użyciu mechanizmów określonych 
w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne. Odpisy pełnomocnictwa lub odpisy innych 
dokumentów wykazujących umocowanie uwierzytelniane elektronicznie sporządzane 
są w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 
tej ustawy.

§ 4. W zakresie nieuregulowanym w § 1–3b stosuje się przepisy prawa cywilnego.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Art. 137 O.p. został uchylony w związku z wprowadzeniem w dziale IV Ordynacji nowego rozdziału 3a „Pełnomocnictwo”, w którym kompleksowo zostały uregulowane zagadnienia 
związane z reprezentowaniem podatnika przed organami podatkowymi.

Art. 138. [Przedstawiciel]
(…) § 2. W przypadku konieczności podjęcia czynności niecierpiących zwłoki organ 

podatkowy wyznacza dla osoby nieobecnej przedstawiciela, za jego zgodą, uprawnio-
nego do działania do czasu wyznaczenia kuratora dla osoby nieobecnej przez sąd. (…) 

Art. 138. [Przedstawiciel]
uchylony

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Art. 138 O.p. został uchylony w związku z wprowadzeniem w dziale IV Ordynacji nowego rozdziału 3a „Pełnomocnictwo”, w którym kompleksowo zostały uregulowane zagadnienia 
związane z reprezentowaniem podatnika przed organami podatkowymi.

Brak odpowiednika Rozdział 3a
Pełnomocnictwo
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Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
W dziale IV Ordynacji został dodany nowy rozdział 3a „Pełnomocnictwo”, w którym kompleksowo zostały uregulowane zagadnienia związane z reprezentowaniem podatnika przed 
organami podatkowymi.

Brak odpowiednika Art. 138a. [Rodzaje pełnomocnictw]
§ 1. Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wy-

maga jej osobistego działania.
§ 2. Pełnomocnictwo może być ogólne, szczególne albo do doręczeń.
§ 3. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzy-

telnione za pomocą mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania pub-
liczne.

§ 4. Adwokat, radca prawny i doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis 
udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich 
umocowanie. Organ podatkowy może w razie wątpliwości zażądać urzędowego po-
świadczenia podpisu strony.

§ 5. Jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących 
umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzy-
telnienia dokonuje się przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne. Odpisy pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazu-
jących umocowanie uwierzytelniane elektronicznie są sporządzane w formatach da-
nych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 tej ustawy.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Przed nowelizacją funkcjonował obowiązek złożenia pełnomocnictwa do akt sprawy (art. 137 § 3 O.p.). Osoba, która zamierzała występować w postępowaniu jako pełnomocnik 
strony, musiała złożyć do akt konkretnej sprawy pełnomocnictwo lub jego odpis. Rozwiązanie nie zaspokajało potrzeb podatników, którzy oczekują kompleksowej obsługi swoich 
spraw podatkowych i reprezentacji we wszelkich relacjach z organami podatkowymi. Dlatego w art. 138a § 2 O.p. wyodrębniono trzy kategorie pełnomocnictw: ogólne, szczególne 
i do doręczeń.

Brak odpowiednika Art. 138b. [Definicja pełnomocnika]
§ 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do 

czynności prawnych.
§ 2. W przypadku gdy w sprawach dotyczących importu towarów przed organami 

celnymi występuje osoba, o której mowa w art. 79 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. 
– Prawo celne, zwanej dalej „Prawem celnym”, uznaje się ją za pełnomocnika strony 
w postępowaniu w sprawach dotyczących podatku od towarów i usług oraz podatku 
akcyzowego z tytułu importu tych towarów.
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§ 3. W kwestiach mniejszej wagi wynikających w toku postępowania, organ podat-
kowy może nie żądać pełnomocnictwa, jeżeli pełnomocnikiem jest małżonek strony, 
a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu jego upoważnienia do występowania 
w imieniu strony.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Art. 138b O.p. wskazuje, kto może być pełnomocnikiem oraz jaki podmiot może być za pełnomocnika uznany, mimo braku formalnego umocowania. Zgodnie z przyjętą regulacją 
pełnomocnikiem może być tylko osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Za pełnomocnika (bez formalnego pełnomocnictwa) są też uznawani:

�� agent celny w sprawach VAT i akcyzy od importu towarów oraz
�� małżonek strony postępowania podatkowego.

Brak odpowiednika Art. 138c. [Treść pełnomocnictwa]
§ 1. Pełnomocnictwo wskazuje dane identyfikujące mocodawcę, w tym jego iden-

tyfikator podatkowy, dane identyfikujące pełnomocnika, w tym jego identyfikator 
podatkowy, a w przypadku nierezydenta – numer i serię paszportu lub innego do-
kumentu potwierdzającego tożsamość, lub inny numer identyfikacyjny, o ile nie po-
siada identyfikatora podatkowego, adres tego pełnomocnika do doręczeń w kraju,  
a w przypadku adwokata, radcy prawnego lub doradcy podatkowego – także jego 
adres elektroniczny.

§ 2. Pełnomocnik ustanowiony w procedurach szczególnych rozliczania po-
datku od towarów i usług, będący nierezydentem i nieposiadający identyfikatora 
podatkowego, ma obowiązek wskazać numer służący do identyfikacji dla celów 
podatkowych nadany w jego państwie. W przypadku braku takiego numeru peł-
nomocnik ten podaje numer i serię paszportu lub innego dokumentu potwierdza-
jącego tożsamość. Pełnomocnik ten ma również obowiązek wskazać swój adres 
elektroniczny.

§ 3. Jeżeli pełnomocnictwa udziela osoba, która nie może się podpisać, pełnomoc-
nictwo zgłasza się ustnie do protokołu albo pełnomocnictwo podpisuje za taką osobę 
osoba sprawująca nad nią opiekę, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Pełnomocnictwo powinno wskazywać dane identyfikujące mocodawcę, w tym jego identyfikator podatkowy, dane identyfikujące pełnomocnika, w tym jego identyfikator podatko-
wy, a w przypadku nierezydentów – numer i serię paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość lub inny numer identyfikacyjny, o ile nie posiadają identyfikatora 
podatkowego, oraz adres do doręczeń w kraju tego pełnomocnika (art. 138c § 1 Ordynacji podatkowej). Przepis art. 138c § 2 wskazuje również, jakie elementy powinno zawierać 
pełnomocnictwo dla pełnomocnika będącego nierezydentem i nieposiadającego identyfikatora podatkowego występującego w procedurach szczególnych rozliczania VAT (np. 
VAT-Refund). 
Przepis normuje też sytuację, w której pełnomocnictwa udziela osoba, która nie może się podpisać. Jeżeli pełnomocnictwa udziela osoba, która nie może się podpisać, 
pełnomocnictwo zgłasza się ustnie do protokołu albo pełnomocnictwo podpisuje za taką osobę osoba sprawująca nad nią opiekę, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu 
(art. 138c § 3 O.p.).
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Brak odpowiednika Art. 138d. [Pełnomocnictwo ogólne]
§ 1. Pełnomocnictwo ogólne upoważnia do działania we wszystkich sprawach po-

datkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatko-
wych lub organów kontroli skarbowej.

§ 2. Za pełnomocnika ogólnego strony w sprawach podatkowych uznaje się ku-
ratora wyznaczonego przez sąd na wniosek organu podatkowego, o którym mowa 
w art. 138.

§ 3. Pełnomocnictwo ogólne oraz zawiadomienie o jego zmianie, odwołaniu lub 
wypowiedzeniu zgłasza mocodawca, wyłącznie w formie dokumentu elektroniczne-
go, według wzoru określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 138j § 1  
pkt 1, do ministra właściwego do spraw finansów publicznych. W przypadku wystąpie-
nia problemów technicznych uniemożliwiających złożenie pełnomocnictwa ogólnego, 
jego zmianę, odwołanie lub wypowiedzenie, w formie dokumentu elektronicznego, 
pełnomocnictwo składa się w formie pisemnej według wzoru, o którym mowa w zda-
niu pierwszym.

§ 4. Informacje o udzieleniu pełnomocnictwa, o jego zmianie, odwołaniu lub wy-
powiedzeniu minister właściwy do spraw finansów publicznych umieszcza w Central-
nym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych, zwanym dalej „Centralnym Rejestrem”.

§ 5. Adwokat, radca prawny oraz doradca podatkowy mogą sami zgłaszać udzie-
lenie im pełnomocnictwa ogólnego oraz zawiadamiać o jego zmianie, odwołaniu lub 
wypowiedzeniu, ze wskazaniem daty zwolnienia z obowiązku reprezentacji.

§ 6. W przypadku, o którym mowa w art. 138c § 3, pełnomocnictwo ogólne, zawia-
domienie o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu zgłasza osoba sprawująca 
opiekę nad osobą, która nie może się podpisać, a w przypadku zgłoszenia pełnomoc-
nictwa ustnie do protokołu – organ podatkowy.

§ 7. Pełnomocnictwo ogólne może być zgłoszone za pośrednictwem Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 8. Organ, na wniosek którego sąd wyznaczył kuratora, niezwłocznie informuje 
ministra właściwego do spraw finansów publicznych o treści postanowienia sądu 
o ustanowieniu kuratora.

§ 9. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem 
właściwym do spraw informatyzacji oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki 
określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób zgłaszania pełnomocnictw 
ogólnych za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospo-
darczej oraz ich przekazywania do Centralnego Rejestru, mając na względzie potrze-
bę zapewnienia sprawnego zgłaszania pełnomocnictw do Centralnego Rejestru oraz 
pewność ustalenia zakresu działania pełnomocnika.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 lipca 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 
z 2015 r., poz. 1649).
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Nowelizacja wprowadziła instytucję pełnomocnictwa ogólnego. Pełnomocnictwo ogólne upoważnia do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach 
należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej. Wyjątkiem jest podpisywanie deklaracji w imieniu podatnika. Do tej czynności pełnomocnictwo 
ogólne nie jest wystarczające. Do podpisywania deklaracji jest wymagane pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji udzielane na podstawie art. 80a O.p.
Pełnomocnictwa ogólne będą gromadzone w informatycznej bazie danych zwanej „Centralnym Rejestrem Pełnomocnictw Ogólnych” i dostępne na bieżąco dla wszystkich or-
ganów podatkowych, w tym organów samorządowych oraz organów kontroli skarbowej (art. 138d § 4 i art. 138k § 2 O.p.). Pełnomocnictwo ogólne nie będzie podlegało opłacie 
skarbowej. 
Z § 2 art. 138d wynika, że status pełnomocnika ogólnego przysługuje też kuratorowi ustanowionemu przez sąd na wniosek organu podatkowego. Sąd wyznacza takiego kuratora  
dla osoby niezdolnej do czynności prawnych lub osoby nieobecnej, albo dla podmiotu, który nie może prowadzić swoich spraw wskutek braku powołanych do tego organów  
(art. 138 O.p.). Ustawowe przyznanie kuratorowi kompetencji do reprezentowania strony we wszystkich sprawach podatkowych ma zabezpieczyć właściwą ochronę prawną re-
prezentowanemu podmiotowi.

Brak odpowiednika Art. 138e. [Pełnomocnictwo szczególne]
§ 1. Pełnomocnictwo szczególne upoważnia do działania we wskazanej sprawie 

podatkowej lub innej wskazanej sprawie należącej do właściwości organu podatko-
wego lub organu kontroli skarbowej.

§ 2. Pełnomocnictwo szczególne może być udzielone na piśmie, w formie doku-
mentu elektronicznego lub zgłoszone ustnie do protokołu.

§ 3. Pełnomocnictwo szczególne udzielone na piśmie oraz zawiadomienie o jego 
zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu składa się do akt sprawy według wzoru okre-
ślonego w przepisach wydanych na podstawie art. 138j § 1 pkt 2, w oryginale lub jego 
notarialnie poświadczony odpis.

§ 4. Pełnomocnik może okazać oryginał lub notarialnie poświadczony odpis peł-
nomocnictwa szczególnego oraz zawiadomienie o jego zmianie, odwołaniu lub wy-
powiedzeniu w celu sporządzenia przez organ podatkowy jego urzędowego odpisu 
i dołączenia do akt sprawy.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649). 
Pełnomocnictwo szczególne upoważnia do działania we wskazanej sprawie podatkowej lub innej wskazanej sprawie należącej do właściwości organu podatkowego lub organu 
kontroli skarbowej, po złożeniu pełnomocnictwa do akt konkretnej sprawy (art. 138e § 1 O.p.). Pełnomocnictwo szczególne będzie mogło być udzielone na piśmie, zgłoszone 
ustnie do protokołu lub w formie dokumentu elektronicznego (art. 138e § 2 O.p.). Pełnomocnik szczególny może występować w toczącym się już postępowaniu albo zainicjować 
to postępowanie, składając wniosek wraz z pełnomocnictwem. 

Brak odpowiednika Art. 138f. [Pełnomocnictwo do doręczeń]
§ 1. Strona ma obowiązek ustanowienia w kraju pełnomocnika do doręczeń, jeżeli 

nie ustanawia pełnomocnika ogólnego lub szczególnego, gdy:
1) zmienia adres miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu na adres w państwie 

niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej;
2) nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej 

lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej i składa w kraju wniosek 
o wszczęcie postępowania lub w kraju doręczono jej postanowienie o wszczęciu 
postępowania.
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§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli doręczanie pism stronie następuje za pomo-
cą środków komunikacji elektronicznej.

§ 3. W razie niedopełnienia przez stronę obowiązku ustanowienia pełnomocnika 
do doręczeń, pismo uznaje się za doręczone pod dotychczasowym adresem w kraju, 
a organ podatkowy pozostawia pismo w aktach sprawy.

§ 4. Do pełnomocnictwa do doręczeń stosuje się przepisy dotyczące pełnomocni-
ctwa szczególnego.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
W art. 138f  zostały określone przypadki, w których istnieje obowiązek ustanowienia pełnomocnika do doręczeń. Obowiązek ten występuje w przypadku, gdy strona zmienia adres 
zamieszkania lub pobytu i wyprowadza się poza granice UE, albo w przypadku gdy stroną postępowania jest osoba, która mieszka albo przebywa poza granicami UE.
Obowiązek ustanawiania pełnomocnika ds. doręczeń jest wyłączony, jeżeli:

�� strona ustanowiła pełnomocnika ogólnego lub szczególnego,
�� doręczanie pism stronie następuje elektronicznie.

W razie niedopełnienia obowiązku ustanowienia pełnomocnika pismo będzie uważane za doręczone pod adresem w kraju, a organ podatkowy pozostawi pismo w aktach sprawy 
(art. 138f § 3 O.p.).

Brak odpowiednika Art. 138g. [Wskazanie pełnomocnika do doręczeń]
Ustanawiając więcej niż jednego pełnomocnika o tym samym zakresie działania 

lub ustanawiając pełnomocnika ogólnego oraz szczególnego w tej samej sprawie, 
strona wskazuje organowi jednego z nich jako pełnomocnika do doręczeń.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Strona, ustanawiając więcej niż jednego pełnomocnika o tym samym zakresie działania lub ustanawiając pełnomocnika ogólnego oraz szczególnego w tej samej sprawie, ma 
obowiązek wyznaczenia jednego z nich jako pełnomocnika do doręczeń.

Brak odpowiednika Art. 138h. [Wydruk pełnomocnictwa]
Organ podatkowy w razie potrzeby dołącza do akt sprawy wydruk pełnomocnictwa 

ogólnego lub szczególnego udzielonego w formie dokumentu elektronicznego oraz 
zawiadomienia o zmianie zakresu, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa. 
Zgodność wydruku z dokumentem elektronicznym potwierdza, w formie adnotacji, 
pracownik urzędu obsługującego organ podatkowy lub funkcjonariusz celny, który 
dokonał wydruku.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Art. 138h reguluje sytuację, w której organ podatkowy (np. do celów procesowych, przekazania sprawy do wojewódzkiego sądu administracyjnego) sporządza wydruk  pełnomoc-
nictwa z bazy elektronicznej (zawiadomienia o zmianie zakresu, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa) i dołącza go do akt sprawy. Pracownik organu podatkowego lub 
funkcjonariusz celny, który dokona wydruku, potwierdza w formie adnotacji zgodność wydruku z dokumentem elektronicznym. 
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Brak odpowiednika Art. 138i. [Ustanowienie, zmiana i wypowiedzenie pełnomocnictwa]
§ 1. Ustanowienie, zmiana zakresu, odwołanie lub wypowiedzenie pełnomocni-

ctwa ogólnego wywiera skutek od dnia wpływu do Centralnego Rejestru.
§ 2. Ustanowienie, zmiana zakresu, odwołanie lub wypowiedzenie pełnomocni-

ctwa szczególnego wywiera skutek od dnia zawiadomienia organu podatkowego.
§ 3. Adwokat, radca prawny lub doradca podatkowy, który wypowiedział pełno-

mocnictwo, jest obowiązany działać za stronę jeszcze przez dwa tygodnie od wypo-
wiedzenia, chyba że mocodawca zwolni go od tego obowiązku.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r., z wyjątkiem § 1, który zaczyna obowiązywać od 1 lipca 2016 r. Zmiana została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. 
o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Art. 138i O.p. wskazuje moment, w którym następuje ustanowienie pełnomocnictwa, jego zmiana oraz ustanie pełnomocnictwa. W przypadku pełnomocnictwa ogólnego skutki 
tych czynności powstaną w dniu wpływu do Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych. W przypadku pełnomocnictw szczególnych czynności te będą wywierały skutek 
w dniu zawiadomienia o tym organu podatkowego. 
W art. 138i § 3 O.p. wprowadzono ochronę strony postępowania, gdy reprezentujący ją adwokat, radca prawny lub doradca podatkowy wypowiedział pełnomocnictwo. Wymienieni 
w tym przepisie profesjonalni pełnomocnicy zobowiązani zostali ustawowo do reprezentowania strony jeszcze przez dwa tygodnie od wypowiedzenia, chyba że mocodawca zwolni 
ich z tego obowiązku.

Brak odpowiednika Art. 138j. [Upoważnienie ustawowe]
§ 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporzą-

dzenia:
1) wzór pełnomocnictwa ogólnego i wzór zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub 

wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa, obejmujący dane identyfikujące mocodaw-
cę i pełnomocnika, mając na celu uproszczenie zgłaszania pełnomocnictwa;

2) wzór pełnomocnictwa szczególnego oraz wzór pełnomocnictwa do doręczeń, 
a także wzór zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych peł-
nomocnictw, umożliwiający wskazanie zakresu pełnomocnictwa oraz dane iden-
tyfikujące mocodawcę i pełnomocnika, mając na celu uproszczenie zgłaszania 
pełnomocnictwa.
§ 2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozpo-

rządzenia, sposób przesyłania, w formie dokumentu elektronicznego, pełnomocni-
ctwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń, 
uwzględniając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprze-
czalności danych zawartych w pełnomocnictwach oraz potrzebę ich ochrony przed 
nieuprawnionym dostępem.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1, który zaczyna obowiązywać od 1 lipca 2016 r. Zmiana została wprowadzona ustawą z 10 września 
2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
W celu ułatwienia korzystania z instytucji pełnomocnictwa Minister Finansów określi w rozporządzeniu wzory:

�� pełnomocnictwa ogólnego, szczególnego i do doręczeń,
�� zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu ww. pełnomocnictw. 
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Brak odpowiednika Art. 138k. [Centralny Rejestr Pełnomocnictw Ogólnych]
§ 1. Centralny Rejestr jest prowadzony przez ministra właściwego do spraw finan-

sów publicznych.
§ 2. Dostęp do Centralnego Rejestru mają organy podatkowe oraz organy kontroli 

skarbowej.
§ 3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporzą-

dzenia, upoważnić podległy organ do wykonywania jego zadań w zakresie prowa-
dzenia Centralnego Rejestru, mając na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania 
tego rejestru.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 lipca 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 
z 2015 r., poz. 1649).
Pełnomocnictwa ogólne będą gromadzone w informatycznej bazie danych zwanej „Centralnym Rejestrem Pełnomocnictw Ogólnych” i dostępne na bieżąco dla wszystkich or-
ganów podatkowych, w tym organów samorządowych oraz organów kontroli skarbowej (art. 138d § 4 i art. 138k § 2 O.p.). Z art. 138k O.p. wynika, że Centralny Rejestr prowadzi 
Minister Finansów, ale do wykonania tego zadania może upoważnić podległy mu organ. 

Brak odpowiednika Art. 138l. [Tymczasowy pełnomocnik szczególny osoby fizycznej]
§ 1. W sprawie niecierpiącej zwłoki organ podatkowy wyznacza dla osoby nie-

obecnej tymczasowego pełnomocnika szczególnego, upoważnionego do działania 
do czasu wyznaczenia przez sąd kuratora dla osoby nieobecnej.

§ 2. Tymczasowym pełnomocnikiem szczególnym może być w pierwszej kolej-
ności wyznaczony przez organ podatkowy członek rodziny osoby nieobecnej, jeżeli 
wyrazi na to zgodę, a w przypadku braku takiej zgody – adwokat, radca prawny lub 
doradca podatkowy wyznaczony w trybie art. 138n § 1 lub 2.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Osobą nieobecną jest osoba niemająca miejsca zamieszkania w rozumieniu art. 25 Kodeksu cywilnego lub której miejsce pobytu nie jest znane. Na podstawie art. 138l O.p. organ 
podatkowy w sprawach niecierpiących zwłoki będzie mógł wyznaczyć dla takiej osoby tymczasowego pełnomocnika szczególnego. W pierwszej kolejności może to być członek 
rodziny osoby nieobecnej, jeżeli wyrazi na to zgodę. W pozostałych przypadkach – wyznaczony adwokat, radca prawny lub doradca podatkowy
Pełnomocnik tymczasowy wyznaczany dla osoby nieobecnej w sprawach niecierpiących zwłoki jest uprawniony do dokonywania w imieniu tej osoby wszystkich czynności proce-
sowych. Rozwiązanie to zapewnia organowi podatkowemu możliwość wszczęcia postępowania podatkowego w przypadku braku kontaktu ze stroną, przy jednoczesnym zagwa-
rantowaniu reprezentacji przez członka rodziny lub profesjonalnej reprezentacji (np. przez doradcę podatkowego) w trakcie postępowania podatkowego w czasie jej nieobecności 
i właściwej ochrony jej interesów.

Brak odpowiednika Art. 138m. [Tymczasowy pełnomocnik szczególny osoby prawnej lub innej jedno-
stki organizacyjnej]

§ 1. W przypadku niemożności wszczęcia postępowania lub prowadzenia postę-
powania wobec osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości 
prawnej z powodu braku powołanych do tego organów lub niemożności ustalenia
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adresu siedziby, miejsca prowadzenia działalności lub miejsca zamieszkania osób 
upoważnionych do reprezentowania jej spraw, organ podatkowy wyznacza dla tej 
osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej tymcza-
sowego pełnomocnika szczególnego upoważnionego do działania do czasu wyzna-
czenia kuratora przez sąd.

§ 2. Tymczasowym pełnomocnikiem szczególnym jest adwokat, radca prawny lub 
doradca podatkowy wyznaczony w trybie art. 138n § 1 lub 2.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Na podstawie art. 138m O.p. organ podatkowy może wyznaczyć tymczasowego pełnomocnika szczególnego dla osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości 
prawnej. Pełnomocnik taki może być wyznaczony, w przypadku gdy nie ma organów lub osób upoważnionych do reprezentacji albo gdy nie można ustalić adresu siedziby lub adre-
su prowadzenia działalności. Pełnomocnik tymczasowy, którym może być tylko adwokat, radca prawny lub doradca podatkowy, działa do czasu wyznaczenia kuratora przez sąd.

Brak odpowiednika Art. 138n. [Wyznaczenie doradcy podatkowego]
§ 1. O wyznaczenie doradcy podatkowego jako tymczasowego pełnomocnika 

szczególnego organ podatkowy zwraca się do Krajowej Rady Doradców Podatko-
wych. Jeżeli doradca podatkowy ustanowiony w ten sposób ma podjąć czynności 
poza siedzibą organu podatkowego, Krajowa Rada Doradców Podatkowych, na wnio-
sek ustanowionego doradcy podatkowego, wyznaczy w razie potrzeby doradcę po-
datkowego z innej miejscowości.

§ 2. O wyznaczenie adwokata lub radcy prawnego jako tymczasowego pełnomoc-
nika szczególnego organ podatkowy zwraca się do okręgowej rady adwokackiej lub 
okręgowej izby radców prawnych właściwej dla siedziby organu podatkowego. Jeżeli 
adwokat lub radca prawny ustanowiony w ten sposób ma podjąć czynności poza sie-
dzibą organu podatkowego, Naczelna Rada Adwokacka lub Krajowa Rada Radców 
Prawnych, na wniosek ustanowionego adwokata lub radcy prawnego, wyznaczy w ra-
zie potrzeby adwokata lub radcę prawnego z innej miejscowości.

§ 3. Do ustalenia wynagrodzenia oraz kosztów adwokata, radcy prawnego lub 
doradcy podatkowego, wyznaczonego tymczasowym pełnomocnikiem szczegól-
nym, stosuje się odpowiednio przepisy o kosztach pomocy prawnej udzielonej przez 
doradcę podatkowego z urzędu, wydane na podstawie art. 41b ust. 2 ustawy z dnia  
5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz.U. z 2011 r. Nr 41, poz. 213, z 2014 r.  
poz. 768 oraz z 2015 r. poz. 1224).

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
W art. 138n zostały określone zasady wyznaczania profesjonalnych pełnomocników (doradców podatkowych, adwokatów lub radców prawnych) jako tymczasowych pełnomoc-
ników szczególnych dla:

�� osób nieobecnych (art. 138l O.p.) lub
�� podmiotów, które nie mają właściwej reprezentacji (art. 138m O.p.). 

Przepis ten określa również zasady wynagradzania profesjonalnych tymczasowych pełnomocników szczególnych.
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Brak odpowiednika Art. 138o. [Odesłanie do przepisów prawa cywilnego]
W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649). 
Ustawodawca postanowił, że w sprawach dotyczących pełnomocnictw, które nie zostały uregulowane w Ordynacji podatkowej, należy stosować przepisy Kodeksu cywilnego 
i Kodeksu postępowania cywilnego. 

Art. 143. [Upoważnienie pracownika]
(…) § 2. Upoważnienie, o którym mowa w § 1 i 1a, może być udzielone również:
Brak odpowiednika

Art. 143. [Upoważnienie pracownika]
(…) § 2. Upoważnienie, o którym mowa w § 1 i 1a, może być udzielone również:

(…) 5)  pracownikom Biura Krajowej Informacji Podatkowej – przez dyrektora Biura 
Krajowej Informacji Podatkowej;

Brak odpowiednika 6)  funkcjonariuszom celnym lub pracownikom urzędu celnego lub izby celnej – przez 
ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649) oraz ustawą z 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1269).
W art. 143 O.p. wprowadzono możliwość upoważnienia pracowników Biura Krajowej Informacji Podatkowej do działania w imieniu organu, którego są pracownikami, a także funkcjo-
nariuszy celnych oraz pracowników urzędów i izb celnych do działania w imieniu Ministra Finansów. 

Art. 144. [Doręczanie pism]
Organ podatkowy doręcza pisma za pokwitowaniem przez operatora pocztowego 

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, przez pracowników 
obsługujących organ podatkowy lub przez osoby uprawnione na podstawie odrębnych 
przepisów. W przypadku gdy organem podatkowym jest wójt, burmistrz (prezydent mia-
sta), pisma może doręczać sołtys za pokwitowaniem.

Art. 144. [Doręczanie pism]
§ 1. Organ podatkowy doręcza pisma:

1) za pokwitowaniem, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy 
z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, pracowników urzędu obsługującego 
ten organ, funkcjonariuszy celnych lub upoważnionych pracowników innego orga-
nu podatkowego, lub przez organy lub osoby uprawnione na podstawie odrębnych 
przepisów, lub

2) za urzędowym poświadczeniem odbioru, za pośrednictwem środków komunikacji 
elektronicznej.
§ 2. Jeżeli przepisy ustawy przewidują doręczanie pism za pomocą środków ko-

munikacji elektronicznej, doręczenie następuje przez portal podatkowy w zakresie 
wynikającym z odrębnych przepisów lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą.

§ 3. W przypadku wystąpienia problemów technicznych uniemożliwiających orga-
nowi podatkowemu doręczenie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 
pisma doręcza się w sposób określony w § 1 pkt 1.

§ 4. W przypadku gdy organem podatkowym jest wójt, burmistrz (prezydent mia-
sta), pisma może doręczać sołtys, za pokwitowaniem.

§ 5. Doręczanie pism pełnomocnikowi będącemu adwokatem, radcą prawnym lub 
doradcą podatkowym oraz organom administracji publicznej następuje za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej albo w siedzibie organu podatkowego.
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Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Zmodyfikowany przepis art. 143 O.p. określa zasady doręczania pism podatkowych. Nowelizacja rozszerzyła krąg podmiotów, którym można zlecić doręczanie pism.  Obecnie 
upoważnieni zostali do tego również funkcjonariusze celni. 
W art. 143 O.p. wprowadzono zasadę pierwszeństwa doręczania pism z wykorzystaniem portalu podatkowego. Jeżeli odrębne przepisy nie przewidują korzystania z portalu podat-
kowego, doręczenie pism nastąpi przez elektroniczną skrzynkę podawczą (art. 144 § 2 Ordynacji podatkowej). W przypadku wystąpienia problemów technicznych uniemożliwiają-
cych organowi podatkowemu doręczenia pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej, pisma doręcza się w sposób określony w art. 144 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej.
Pełnomocnikowi będącemu adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym oraz organom administracji publicznej pisma mogą być doręczane wyłącznie za pomocą środ-
ków komunikacji elektronicznej albo w siedzibie organu podatkowego (art. 144 § 5 O.p.). Pełnomocnicy zawodowi są zatem obowiązani wskazywać w pełnomocnictwie oprócz 
„zwykłego” adresu do doręczeń także adres elektroniczny i zmiany tego adresu (art. 138c § 1, art. 146 § 1 i art. 146a § 1 O.p.).

Art. 144a. [Doręczenia elektroniczne]
§ 1. Doręczenie pism następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej w ro-

zumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektro-
niczną, jeżeli strona spełni jeden z następujących warunków: (…) 

Art. 144a. [Doręczenia elektroniczne]
§ 1. Doręczanie pism następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej, je-

żeli strona spełni jeden z następujących warunków: (…) 

§ 1a. Wystąpienie organu podatkowego o wyrażenie zgody, o której mowa w § 1  
pkt 3, może nastąpić za pomocą środków komunikacji elektronicznej i zostać przesłane 
stronie na jej adres elektroniczny lub na portal podatkowy. Art. 152a § 1–5 nie stosuje 
się. (…) 

§ 1a. Wystąpienie organu podatkowego o wyrażenie zgody, o której mowa w § 1  
pkt 3, może nastąpić za pomocą środków komunikacji elektronicznej i zostać przesła-
ne stronie przez portal podatkowy lub na jej adres elektroniczny. Przepisów art. 152a  
§ 1–5 nie stosuje się. (…) 

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Zmiany w art. 144a mają charakter redakcyjny.

Brak odpowiednika Art. 144b. [Pisma wydane elektronicznie]
§ 1. W przypadku pism wydanych w formie dokumentu elektronicznego przy 

wykorzystaniu systemu teleinformatycznego ministra właściwego do spraw fi-
nansów publicznych, które zostały podpisane bezpiecznym podpisem elektro-
nicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub 
podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, doręczenie może polegać 
na doręczeniu wydruku pisma uzyskanego z tego systemu odzwierciedlającego 
treść tego pisma, jeżeli strona nie wnosiła o doręczanie pism za pomocą środ-
ków komunikacji elektronicznej lub nie wyraziła zgody na doręczanie pism w taki 
sposób.

§ 2. Wydruk pisma, o którym mowa w § 1, zawiera:
1) informację, że pismo zostało wydane w formie dokumentu elektronicznego przy 

wykorzystaniu systemu teleinformatycznego ministra właściwego do spraw finan-
sów publicznych i podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowa-
nym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzo-
nym profilem zaufanym ePUAP, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego osoby, która je podpisała;
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2) identyfikator tego pisma, nadawany przez system teleinformatyczny ministra właś-
ciwego do spraw finansów publicznych.
§ 3. Wydruk pisma, o którym mowa w § 1, może zawierać mechanicznie odtwarzany 

podpis osoby, która podpisała pismo. 
§ 4. Wydruk pisma, o którym mowa w § 1, stanowi dowód tego, co zostało 

stwierdzone w piśmie wydanym w formie dokumentu elektronicznego przy wyko-
rzystaniu systemu teleinformatycznego ministra właściwego do spraw finansów 
publicznych.

Komentarz: Zmiana została wprowadzona ustawą z 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1269).
Art. 144b O.p. określa zasady doręczania pism wydanych w formie dokumentu elektronicznego. W celu doręczenia takiego pisma osobie, która nie wnosiła o doręczanie pism 
w formie elektronicznej ani nie wyraziła na to zgody, dokonuje się wydruku i doręcza go adresatowi. Wydruk stanowi dowód tego, co zostało stwierdzone w piśmie wydanym 
w formie dokumentu elektronicznego.

Art. 145. [Doręczanie pism pełnomocnikowi]
(…) § 2. Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi.

Art. 145. [Doręczanie pism pełnomocnikowi]
(…) § 2. Jeżeli ustanowiono pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi pod 

adresem wskazanym w pełnomocnictwie.
Brak odpowiednika § 2a. Pełnomocnikowi mającemu miejsce zamieszkania za granicą, który nie wska-

zuje adresu do doręczeń w kraju, pisma doręcza się za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej na wskazany adres elektroniczny.

§ 3. Strona, ustanawiając pełnomocników, wyznacza jednego z nich jako właściwe-
go do doręczeń. W przypadku niewyznaczenia pełnomocnika właściwego do doręczeń 
organ podatkowy doręcza pismo jednemu z pełnomocników.

§ 3. W razie niewyznaczenia pełnomocnika do doręczeń, o którym mowa w art. 138g, 
organ podatkowy doręcza pisma jednemu z pełnomocników.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Art. 145 O.p. wskazuje, komu powinno być doręczone pismo (stronie czy pełnomocnikowi). Pozostawiono regułę, zgodnie z którą pisma doręcza się pełnomocnikowi (nie stronie), 
jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika. Sprecyzowano jednak, że pismo powinno być doręczone pod adresem wskazanym w pełnomocnictwie.

Art. 146. [Zawiadomienie o zmianie adresu]
§ 1. W toku postępowania strona oraz jej przedstawiciel lub pełnomocnik mają 

obowiązek zawiadomić organ podatkowy o zmianie swojego adresu, w tym adresu 
elektronicznego, jeżeli wniesiono o zastosowanie takiego sposobu doręczania albo 
wyrażono na to zgodę.

Art. 146. [Zawiadomienie o zmianie adresu]
§ 1. W toku postępowania strona oraz jej przedstawiciel lub pełnomocnik mają obo-

wiązek zawiadomić organ podatkowy o zmianie adresu, pod którym dokonuje się do-
ręczeń, lub adresu elektronicznego.

§ 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1, pismo uznaje się za dorę-
czone pod dotychczasowym adresem, a organ podatkowy pozostawia pismo w aktach 
sprawy.

§ 2. W razie niedopełnienia obowiązku przewidzianego w § 1, w przypadku dorę-
czania pisma za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 
23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, pismo uważa się za doręczone pod dotych-
czasowym adresem z upływem ostatniego dnia okresu, o którym mowa w art. 150 § 1 
pkt 1, a pismo pozostawia się w aktach sprawy.
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Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
W art. 146 sprecyzowano przepis nakładający na pełnomocników i przedstawicieli obowiązek informowania o zmianie adresu. Nowa redakcja przepisu wyraźnie wskazuje, że cho-
dzi o informację o zmianie adresu, pod którym dokonuje się doręczeń, oraz informację o zmianie adresu elektronicznego. Przed nowelizacją przepis nakazywał pełnomocnikowi 
przekazywanie informacji o zmianie adresu pełnomocnika, który nie musiał być tożsamy z adresem do doręczeń.
W razie niedopełnienia obowiązku przekazania informacji o zmianie adresu pismo zostanie uznane za doręczone pod dotychczasowym adresem. 

Brak odpowiednika Art. 146a. [Zmiana adresu pełnomocnika ogólnego] 
§ 1. Pełnomocnik ogólny ma obowiązek zawiadomić o zmianie adresu, pod którym 

dokonuje się doręczeń, lub adresu elektronicznego. Zawiadomienie o zmianie pełno-
mocnictwa w zakresie adresu jest składane do Centralnego Rejestru.

§ 2. W razie niedopełnienia przez pełnomocnika ogólnego obowiązku przewidzia-
nego w § 1, pismo uważa się za doręczone pod dotychczasowym adresem. Przepisy 
art. 146 § 2 oraz art. 152a § 3 stosuje się odpowiednio.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 lipca 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 
z 2015 r., poz. 1649).
Pełnomocnik ogólny jest obowiązany do zgłaszania zmiany adresu do doręczeń oraz zmian adresu elektronicznego w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych. W razie 
niedopełnienia tego obowiązku pismo uznane będzie za doręczone pod dotychczasowym adresem.

Art. 147. [Pełnomocnik do doręczeń]
§ 1. W razie wyjazdu za granicę na okres co najmniej 2 miesięcy, strona obowiązana 

jest do ustanowienia pełnomocnika do spraw doręczeń, chyba że doręczenie następuje 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 2. Obowiązek, o którym mowa w § 1, dotyczy również osób fizycznych będących 
nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego.

§ 3. Ustanowienie pełnomocnika do spraw doręczeń zgłaszane jest organowi podat-
kowemu właściwemu w sprawie.

§ 4. W razie niedopełnienia obowiązków przewidzianych w § 1–3 pismo uważa się 
za doręczone:
1) pod dotychczasowym adresem – w przypadku, o którym mowa w § 1;
2) pod adresem ostatniego czasowego pobytu – w przypadku, o którym mowa w § 2.

Art. 147. [Pełnomocnik do doręczeń]
uchylony

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Art. 147 został uchylony w związku z kompleksowym uregulowaniem kwestii pełnomocnictw w dziale IV rozdział 3a Pełnomocnictwo (art. 138a–138o O.p.).

Art. 147a. [Sprawy dotyczące importu towarów]
W postępowaniu przed organami celnymi, w sprawach dotyczących podatku od to-

warów i usług oraz podatku akcyzowego z tytułu importu towarów, stosuje się przepisy 
art. 83 i art. 84 Prawa celnego.

Art. 147a. [Sprawy dotyczące importu towarów]
W sprawach dotyczących podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego 

z tytułu importu towarów stosuje się przepisy art. 83 i art. 84 Prawa celnego.
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Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Zmiana art. 147a ma charakter precyzujący.

Art. 148. [Miejsce doręczenia]
§ 1. Pisma doręcza się osobom fizycznym w ich mieszkaniu lub miejscu pracy.

Art. 148. [Miejsce doręczenia]
§ 1. Pisma doręcza się osobom fizycznym pod adresem miejsca ich zamieszkania 

albo pod adresem do doręczeń w kraju.
§ 2. Pisma mogą być również doręczane: 

(…) 2)  w miejscu pracy adresata – osobie upoważnionej przez pracodawcę do odbioru 
korespondencji.

§ 2. Pisma osobom fizycznym mogą być także doręczane: 
(…) 2)   w miejscu zatrudnienia lub prowadzenia działalności przez adresata – adre-

satowi lub osobie upoważnionej przez pracodawcę do odbioru korespondencji;

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
W myśl art. 148 § 1 O.p. w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją pisma należało doręczyć osobom fizycznym w ich mieszkaniu. Pojęcie „w ich mieszkaniu” mogło być rozu-
miane w kategoriach przestrzennych jako pomieszczenie, w którym osoba doręczająca pismo powinna dokonać tej czynności. W nowym brzmieniu przepisu wskazano, że pisma 
doręcza się osobom fizycznym pod adresem miejsca ich zamieszkania albo pod adresem do doręczeń w kraju (innym niż adres zamieszkania). 
W poprzednio obowiązującym art. 148 O.p. dwukrotnie wymieniono miejsce pracy jako adres doręczenia (w § 1 i w § 2 pkt 2). W orzecznictwie sądów administracyjnych ukształto-
wała się linia orzecznicza, zgodnie z którą pojęcie „miejsce pracy” oznacza zarówno miejsce pracy pracownika, jak i miejsce pracy osoby prowadzącej działalność na własny rachu-
nek. W celu usunięcia wątpliwości i poprawy przejrzystości przepisu art. 148 § 2 wprowadzono jednoznaczne określenie, że osobom fizycznym pisma mogą być doręczane w miej-
scu ich zatrudnienia oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej bezpośrednio adresatowi lub osobie upoważnionej przez pracodawcę do odbioru korespondencji. 

Art. 149. [Nieobecność adresata]
W przypadku nieobecności adresata w mieszkaniu pisma doręcza się za pokwitowa-

niem pełnoletniemu domownikowi, sąsiadowi lub dozorcy domu, gdy osoby te podjęły 
się oddania pisma adresatowi. Zawiadomienie o doręczeniu pisma sąsiadowi lub dozor-
cy domu umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej lub na drzwiach mieszkania 
adresata lub w widocznym miejscu przy wejściu na posesję adresata.

Art. 149. [Nieobecność adresata]
W przypadku nieobecności adresata w miejscu zamieszkania albo pod adresem do 

doręczeń w kraju pisma doręcza się za pokwitowaniem pełnoletniemu domownikowi, 
a gdyby go nie było lub odmówił przyjęcia pisma – sąsiadowi, zarządcy domu lub dozorcy 
– gdy osoby te podjęły się oddania pisma adresatowi. Zawiadomienie o doręczeniu pisma 
sąsiadowi, zarządcy domu lub dozorcy umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej 
lub na drzwiach mieszkania adresata, lub w widocznym miejscu przy wejściu na posesję, 
na której zamieszkuje adresat lub której adres wskazano jako adres do doręczeń.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Nowelizacja wprowadza pewne modyfikacje w procedurze doręczania pism pod nieobecność adresata, tzn.:

�� doręczenia takie mają być dokonywane w miejscu zamieszkania albo pod adresem do doręczeń w kraju (zamiast „w mieszkaniu”),
�� doręczenia mają być dokonywane w pierwszej kolejności na ręce pełnoletniego domownika, a dopiero gdy nie jest to możliwe – innym wskazanym w przepisie osobom (sąsia-

dowi, zarządcy domu, dozorcy),
�� wprowadzono możliwość doręczenia pisma zarządcy domu (dotychczas pismo można było doręczyć sąsiadowi i dozorcy).

Art. 150. [Zawiadomienie o doręczeniu]
(…) § 1a. Adresata zawiadamia się dwukrotnie o pozostawaniu pisma w miejscu określo-

nym w § 1. Powtórne zawiadomienie następuje w razie niepodjęcia pisma w terminie 7 dni.

Art. 150. [Zawiadomienie o doręczeniu]
uchylony
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§ 2. Zawiadomienie o pozostawaniu pisma w miejscu określonym w § 1 umieszcza 
się w oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszka-
nia adresata, jego biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje 
czynności zawodowe, bądź w widocznym miejscu przy wejściu na posesję adresata. 
W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okre-
su, o którym mowa w § 1, a pismo pozostawia się w aktach sprawy.

§ 2. Zawiadomienie o pozostawaniu pisma w miejscu określonym w § 1, wraz z in-
formacją o możliwości jego odbioru w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy 
w terminie 7 dni od dnia pozostawienia zawiadomienia, umieszcza się w oddawczej 
skrzynce pocztowej lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania adresata, lub 
miejsca wskazanego jako adres do doręczeń w kraju, na drzwiach jego biura lub inne-
go pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe bądź w wi-
docznym miejscu przy wejściu na posesję adresata.

Brak odpowiednika § 3. W przypadku niepodjęcia pisma w terminie, o którym mowa w § 2, pozostawia 
się powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru pisma w terminie nie dłuższym niż 
14 dni od dnia pierwszego zawiadomienia o złożeniu pisma w placówce pocztowej 
albo w urzędzie gminy.

Brak odpowiednika § 4. W przypadku niepodjęcia pisma, doręczenie uważa się za dokonane z upły-
wem ostatniego dnia okresu, o którym mowa w § 1, a pismo pozostawia się w aktach 
sprawy.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Art. 150 O.p. określa sposób zawiadomienia adresata o możliwości odbioru pisma na poczcie lub w urzędzie. Zgodnie z tym przepisem organ podatkowy ma obowiązek dwukrotnie 
zawiadomić adresata o możliwości odbioru pisma. W przypadku niepodjęcia pisma w terminie 7 dni, pozostawia się powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru pisma w termi-
nie nie dłuższym niż 14 dni od dnia pierwszego zawiadomienia o złożeniu pisma w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy. 

Brak odpowiednika Art. 150a. [Doręczenie na adres skrytki pocztkowej]
Na wniosek strony doręczenie może być dokonane na wskazany przez nią adres 

skrytki pocztowej. W tym przypadku pismo przesłane za pośrednictwem operatora 
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe skła-
da się w placówce pocztowej tego operatora. Przepisy art. 150 § 2–4 stosuje się odpo-
wiednio, z tym że zawiadomienie o pozostawieniu pisma w placówce pocztowej, wraz 
z informacją o możliwości jego odbioru, umieszcza się w skrytce pocztowej adresata.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Nowelizacja wprowadziła możliwość wskazania adresu skrytki pocztowej jako adresu do doręczeń. Doręczenie na adres skrytki pocztowej odniesie taki sam skutek jak doręczenie 
na adres zwykły. 

Art. 151. [Doręczenie pism osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym niema-
jącym osobowości prawnej]

Osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości praw-
nej pisma doręcza się w lokalu ich siedziby lub w miejscu prowadzenia działalności 
– osobie upoważnionej do odbioru korespondencji. Przepisy art. 146, art. 148 § 2 pkt 1 
oraz art. 150 stosuje się odpowiednio.

Art. 151. [Doręczenie pism osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym niema-
jącym osobowości prawnej]

§ 1. Osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości 
prawnej pisma doręcza się w lokalu ich siedziby lub w miejscu prowadzenia działalności 
– osobie upoważnionej do odbioru korespondencji lub prokurentowi. Przepisy art. 146, 
art. 148 § 2 pkt 1 oraz art. 150 i art. 150a stosuje się odpowiednio.
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Brak odpowiednika § 2. W razie niemożności doręczenia pisma w lokalu siedziby pisma doręcza się za 
pokwitowaniem zarządcy budynku lub dozorcy, gdy osoby te podjęły się oddania pisma 
adresatowi. Zawiadomienie o doręczeniu pisma zarządcy budynku lub dozorcy umiesz-
cza się w oddawczej skrzynce pocztowej, na drzwiach lokalu siedziby adresata lub w wi-
docznym miejscu przy wejściu na posesję, na której mieści się lokal tej siedziby.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Nowelizacja wprowadziła możliwość doręczania pism, których adresatem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej – prokurentowi. Przed 
nowelizacją pisma takie mogła odbierać tylko osoba upoważniona do odbioru korespondencji. W celu wyeliminowania problemu związanego z doręczaniem pism wprowadzono 
też możliwość doręczenia pisma za pośrednictwem zarządcy budynku lub dozorcy, gdy osoby te podjęły się oddania pisma adresatowi. 

Art. 151a. [Doręczenie zastępcze]
Jeżeli podany przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowo-

ści prawnej adres jej siedziby nie istnieje lub jest niezgodny z odpowiednim rejestrem 
i nie można ustalić miejsca prowadzenia działalności, pismo pozostawia się w aktach 
sprawy ze skutkiem doręczenia.

Art. 151a. [Doręczenie zastępcze]
§ 1. Jeżeli podany przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą oso-

bowości prawnej adres jej siedziby nie istnieje, został wykreślony z rejestru lub jest nie-
zgodny z odpowiednim rejestrem i nie można ustalić miejsca prowadzenia działalności, 
pismo doręcza się osobie fizycznej upoważnionej do reprezentowania adresata, tak-
że wtedy gdy reprezentacja ma charakter łączny z innymi osobami.

Brak odpowiednika § 2. W razie niemożności ustalenia adresu osoby fizycznej upoważnionej do repre-
zentowania adresata, pismo pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
W celu podniesienia skuteczności działania organów podatkowych wprowadzono możliwość doręczenia pisma osobie fizycznej upoważnionej do reprezentowania adresata także 
wtedy, gdy reprezentacja ma charakter łączny z innymi osobami, gdy podany przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej adres jej siedziby 
nie istnieje, adres został wykreślony z rejestru lub jest niezgodny z odpowiednim rejestrem i nie można ustalić miejsca prowadzenia działalności. W razie niemożności ustalenia 
adresu osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania adresata, pismo pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Art. 152a. [Potwierdzenie doręczenia]
(…) § 5. W przypadku uznania pisma w formie dokumentu elektronicznego za dorę-

czone na podstawie § 3, organ podatkowy umożliwia adresatowi pisma dostęp do tre-
ści pisma w formie dokumentu elektronicznego przez okres co najmniej 3 miesięcy od 
dnia uznania pisma w formie dokumentu elektronicznego za doręczone oraz informacji 
o dacie uznania pisma za doręczone oraz o datach wysłania zawiadomień, o których 
mowa w § 1 i 2, w swoim systemie teleinformatycznym. 

Art. 152a. [Potwierdzenie doręczenia]
(…) § 5. W przypadku doręczenia, o którym mowa w § 3, organ podatkowy umożliwia 

adresatowi pisma dostęp do treści pisma w formie dokumentu elektronicznego przez 
okres co najmniej 3 miesięcy od dnia uznania pisma w formie dokumentu elektroniczne-
go za doręczone oraz informacji o dacie uznania pisma za doręczone i o datach wysła-
nia zawiadomień, o których mowa w § 1 i 2, w systemie teleinformatycznym.  

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
W art. 152a § 5 odwołuje się do § 3. W § 3 jest mowa o „doręczeniu” pisma adresatowi, podczas gdy w § 5 była mowa o „uznaniu” pisma za doręczone. Ustawodawca doprecyzował 
więc treść § 5 i dostosował ją do regulacji zawartej w § 3 art. 152a O.p. Zmiana ta potwierdza zamiar ustawodawcy, który uznaje pismo elektroniczne za doręczone  skutecznie 
także wtedy,  gdy adresat nie potwierdzi odbioru pisma, ale minęło 14 dni, licząc od dnia przesłania pierwszego zawiadomienia o możliwości odbioru pisma. 
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Art. 153. [Odmowa przyjęcia pisma]
§ 1. Jeżeli adresat odmawia przyjęcia pisma przesłanego mu w sposób określony 

w art. 144, pismo zwraca się nadawcy z adnotacją o odmowie jego przyjęcia i datą od-
mowy. Pismo wraz z adnotacją włącza się do akt sprawy.

Art. 153. [Odmowa przyjęcia pisma]
§ 1. Jeżeli adresat odmawia przyjęcia pisma doręczanego mu w sposób określony 

w art. 144 § 1 pkt 1, pismo zwraca się nadawcy z adnotacją o odmowie jego przyjęcia 
i datą odmowy. Pismo wraz z adnotacją pozostawia się w aktach sprawy.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Zmiana art. 153 § 1 jest związana ze zmianą w art. 144, w którym zostały  teraz wymienione dwie metody doręczania pism: „tradycyjna” i elektroniczna.  Tylko w przypadku metody 
„tradycyjnej” wskazanej w art. 144 § 1 pkt 1 O.p. możliwa jest odmowa przyjęcia pisma, o której mowa w art. 153 § 1 O.p. Dlatego w art. 153 § 1 O.p. zostało wprowadzone odwo-
łanie do art. 144 § 1 pkt 1 O.p.

Art. 154. [Doręczanie pism kuratorowi]
(…) § 2. Pisma skierowane do osób fizycznych nieznanych z miejsca pobytu, dla któ-

rych sąd nie wyznaczył przedstawiciela, doręcza się przedstawicielowi wyznaczonemu 
na podstawie art. 138 § 2.

Art. 154. [Doręczanie pism kuratorowi]
uchylony

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Art. 154 § 2 O.p. jest efektem uchylenia art. 138 § 2 O.p. Zasady doręczeń osobom nieznanym z miejsca pobytu zostały uregulowane w art. 138l O.p. 

Art. 154a. [Wniosek o doręczenie pisma organu podatkowego]
§ 1. Organ podatkowy może wystąpić do władzy państwa członkowskiego Unii Euro-

pejskiej właściwej w sprawach podatkowych, zwanej dalej „obcą władzą”, z wnioskiem 
o doręczenie pisma, gdy doręczenie zgodnie z art. 144 albo art. 144a osobie przeby-
wającej na terytorium tego państwa nie jest możliwe lub gdy powodowałoby niepropor-
cjonalne trudności.

Art. 154a. [Wniosek o doręczenie pisma organu podatkowego]
§ 1. Organ podatkowy może wystąpić do władzy państwa członkowskiego Unii Euro-

pejskiej właściwej w sprawach podatkowych, zwanej dalej „obcą władzą”, z wnioskiem 
o doręczenie pisma, gdy doręczenie zgodnie z art. 144 osobie przebywającej na tery-
torium tego państwa nie jest możliwe lub gdy powodowałoby nieproporcjonalne trud-
ności.

(…) § 5. Wniosek o doręczenie przesyła się za pomocą środków komunikacji elek-
tronicznej, przy użyciu standardowego formularza, według wzoru określonego w za-
łączniku nr 3 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1156/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r. 
ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania niektórych przepisów dyrektywy 
Rady 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania 
(Dz. Urz. UE L 335 z 07.12.2012, str. 42). W przypadku braku możliwości przekazania 
wniosku o doręczenie za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek przesyła 
się w formie pisemnej. 

(…) § 5. Wniosek o doręczenie przesyła się za pomocą środków komunikacji elek-
tronicznej, przy użyciu standardowego formularza, według wzoru określonego w za-
łączniku nr 3 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1156/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r. 
ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania niektórych przepisów dyrektywy 
Rady 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania 
(Dz. Urz. UE L 335 z 07.12.2012, str. 42). W przypadku braku możliwości przekazania 
wniosku o doręczenie za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek przesyła 
się w postaci papierowej. 

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Zmiana art. 154a O.p. dostosowuje treść tego przepisu do zmian w art. 144 O.p. Po nowelizacji nie ma już potrzeby odwoływania się do art. 144a, ponieważ bezpośrednio w art. 144 
wskazane zostały obydwie metody doręczania pism: „tradycyjna” (stosowana w przypadku pism w postaci papierowej) i elektroniczna.
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Art. 155. [Wezwanie]
§ 1. Organ podatkowy może wezwać stronę lub inne osoby do złożenia wyjaśnień, 

zeznań lub dokonania określonej czynności osobiście, przez pełnomocnika, na piśmie 
lub w formie dokumentu elektronicznego, jeżeli jest to niezbędne dla wyjaśnienia stanu 
faktycznego lub rozstrzygnięcia sprawy. 

Art. 155. [Wezwanie]
§ 1. Organ podatkowy może wezwać stronę lub inne osoby do złożenia wyjaśnień, 

zeznań, przedłożenia dokumentów lub dokonania określonej czynności osobiście, 
przez pełnomocnika lub na piśmie, w tym także w formie dokumentu elektroniczne-
go, jeżeli jest to niezbędne dla wyjaśnienia stanu faktycznego lub rozstrzygnięcia 
sprawy. 

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
W związku z rozwojem środków komunikacji elektronicznej oraz upowszechnieniem tej najtańszej i najdogodniejszej formy kontaktu między organem podatkowym a podat-
nikiem ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie możliwości przedłożenia dokumentów także w formie dokumentu elektronicznego. W związku z tym organ podatko-
wy powinien wskazać w wezwaniu, czy dokumenty mogą być przedłożone za pomocą środków komunikacji elektronicznej, czy oczekuje złożenia ich w formie papierowej 
(art. 159 § 1 pkt 4a O.p.). 

Art. 156. [Wezwanie do osobistego stawiennictwa]
Brak odpowiednika

Art. 156. [Wezwanie do osobistego stawiennictwa]
(…) § 4. Wezwany w postępowaniu prowadzonym przez organ wyznaczony na pod-

stawie art. 18c jest obowiązany do osobistego stawienia się także poza obszarem 
województwa, w którym zamieszkuje lub przebywa.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Na podstawie art. 18c Minister Finansów może w drodze postanowienia wyznaczyć organ podatkowy do prowadzenia konkretnych postępowań lub kontroli. Możliwość ta wystąpi, 
gdy podatnicy, których postępowanie lub kontrola dotyczy, pozostają w zakresie właściwości miejscowej różnych organów oraz 

�� istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa skarbowego lub 
�� istnieje konieczność zabezpieczenia dowodów jego popełnienia. 

Na podstawie art. 156 § 4  O.p. wezwany w postępowaniu prowadzonym przez organ wyznaczony na podstawie art. 18c jest obowiązany do osobistego stawienia się także poza 
obszarem województwa, w którym zamieszkuje lub przebywa.

Brak odpowiednika Art. 157a. [Pomoc innych organów]
Organ podatkowy, przed którym toczy się postępowanie podatkowe, może zwrócić 

się o dokonanie określonej czynności związanej z prowadzonym postępowaniem do 
innego organu podatkowego, jeżeli przyczyni się to do skrócenia czasu trwania lub 
obniżenia kosztów postępowania.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Pomoc prawna, przewidziana w art. 157 O.p., odnosi się obecnie jedynie do kwestii osobistego stawiennictwa osób wzywanych, a nie dotyczy takich czynności w postępowaniu 
podatkowym, jak przeprowadzenie dowodów z oględzin czy z przesłuchania świadka, niewymagających osobistego udziału strony. Art. 157a O.p. pozwala organowi podatkowe-
mu, przed którym toczy się postępowanie podatkowe, zwrócić się o dokonanie określonej czynności związanej z prowadzonym postępowaniem do innego organu podatkowego, 
jeżeli przyczyni się to do skrócenia czasu trwania lub obniżenia kosztów postępowania.
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Art. 159. [Treść wezwania]
§ 1. W wezwaniu należy wskazać:
Brak odpowiednika

Art. 159. [Treść wezwania]
§ 1. W wezwaniu należy wskazać:

(…) 4a)  czy dokumenty mogą być przedłożone w formie dokumentu elektronicznego 
lub na informatycznych nośnikach danych; 

§ 2. Wezwanie powinno być podpisane przez pracownika organu podatkowego, 
z podaniem jego imienia, nazwiska i stanowiska służbowego, a jeżeli jest sporządzone 
w formie dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

§ 2. Wezwanie powinno być podpisane przez pracownika organu podatkowego, 
z podaniem jego imienia, nazwiska i stanowiska służbowego, a jeżeli jest sporządzone 
w formie dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub 
podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649) oraz ustawą z 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1269).
W art. 155 O.p. została wprowadzona możliwość wezwania podatnika do przedłożenia dokumentów w formie elektronicznej. Organ podatkowy został zobowiązany do wskazania 
w treści wezwania, czy dokumenty mogą być przedłożone za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, czy oczekuje złożenia ich 
w formie papierowej. Wprowadzona została możliwość podpisania przez pracownika wezwania przesłanego w formie elektronicznej podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 
ePUAP.

Art. 165. [Wszczęcie postępowania]
(…) § 5. Przepisów § 2 i § 4 nie stosuje się do postępowania w sprawie:
Brak odpowiednika

Art. 165. [Wszczęcie postępowania]
(…) § 5. Przepisów § 2 i § 4 nie stosuje się do postępowania w sprawie: 

(…) 5)  zaliczenia wpłaty, nadpłaty lub zwrotu podatku;

Brak odpowiednika 6) wstrzymania wykonania decyzji;
Brak odpowiednika 7) wygaśnięcia decyzji.
(…) § 7. Organ podatkowy nie wydaje postanowienia o wszczęciu postępowania 

w przypadku złożenia zeznania podatkowego przez podatników podatku od spadków 
i darowizn. W tym przypadku za datę wszczęcia postępowania przyjmuje się datę zło-
żenia zeznania.

(…) § 7. Organ podatkowy nie wydaje postanowienia o wszczęciu postępowania 
w przypadku złożenia:
1) zeznania podatkowego przez podatników podatku od spadków i darowizn;
2) informacji przez podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku 

leśnego;
3) deklaracji do wymiaru zaliczek na podatek dochodowy od dochodów z działów 

specjalnych produkcji rolnej przez podatników podatku dochodowego od osób 
fizycznych.

Brak odpowiednika § 8. W przypadkach wymienionych w § 7 za datę wszczęcia postępowania przyjmu-
je się odpowiednio datę złożenia zeznania, deklaracji lub informacji.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Ustawodawca wyłączył obowiązek wydawania postanowień o wszczęciu postępowania w sprawach: 

�� zaliczania wpłaty, nadpłaty lub zwrotu podatku,
�� wstrzymania wykonania decyzji oraz
�� wygaśnięcia decyzji.
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Rezygnacja z wydawania postanowienia o wszczęciu postępowania w tych sprawach ma usprawnić prowadzenie postępowania i obniżyć jego koszty. 
Wprowadzono uproszczenie postępowania w sprawie ustalania podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego płaconych przez osoby fizyczne w sytuacji, 
gdy stan faktyczny, na podstawie którego ustalono wysokość zobowiązania podatkowego za poprzedni okres, uległ zmianie lub gdy osoba fizyczna stała się podatnikiem 
(np. wskutek zakupu nieruchomości) i jednocześnie podatnik złożył informację do organu podatkowego. Nastąpi to przez przyjęcie w odniesieniu do postępowań w spra-
wach tych podatków takich samych zasad jak obowiązujące w zakresie podatku od spadków i darowizn (art. 165 § 7 i art. 200 pkt 3 O.p.). Podobne rozwiązanie zostało 
przyjęte w przypadku złożenia deklaracji do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej przez podatników podatku 
dochodowego od osób fizycznych (art. 165 § 7 O.p.). Datą wszczęcia postępowania w tych przypadkach jest odpowiednio data złożenia zeznania, deklaracji lub informacji 
(art. 165 § 8 O.p.).

Art. 168. [Wnoszenie podań]
Brak odpowiednika

Art. 168. [Wnoszenie podań]
(…) § 1a. Podania organów administracji publicznej są wnoszone za pomocą środ-

ków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu po-
datkowego, chyba że wystąpią problemy techniczne uniemożliwiające wnoszenie 
pism w tej formie. W takim przypadku podanie wnosi się w formie pisemnej.

§ 2. Podanie powinno zawierać co najmniej treść żądania, wskazanie osoby, od któ-
rej pochodzi, oraz jej adresu (miejsca zamieszkania lub pobytu, siedziby albo miejsca 
prowadzenia działalności), a także czynić zadość innym wymogom ustalonym w prze-
pisach szczególnych.

§ 2. Podanie powinno zawierać co najmniej treść żądania, wskazanie osoby, od któ-
rej pochodzi, oraz jej adres (miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu, siedziby albo 
miejsca prowadzenia działalności) lub adres do doręczeń w kraju, identyfikator podat-
kowy, a w przypadku nierezydentów – numer i serię paszportu lub innego dokumentu 
stwierdzającego tożsamość, lub inny numer identyfikacyjny, o ile nie posiadają identy-
fikatora podatkowego, a także czynić zadość innym wymogom ustalonym w przepisach 
szczególnych.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Obowiązkowym elementem podania stał się identyfikator podatkowy. W zależności od statusu strony jest to NIP lub PESEL, a w przypadku nierezydentów nieposiadających 
identyfikatora podatkowego – numer i seria paszportu lub inny dokument stwierdzający tożsamość lub inny numer identyfikacyjny. W przypadku braku w podaniu identyfikatora 
podatkowego lub innego (przez nierezydenta) organ podatkowy wezwie składającego podanie do uzupełnienia braku (art. 169 § 1 Ordynacji podatkowej). Ponadto, jeśli adresat 
będący osobą fizyczną wybierze doręczenie na adres do doręczeń w kraju, adres ten powinien być wskazywany w podaniu.
W art. 168 § 1a O.p. wprowadzono obowiązek wnoszenia podań przez organy administracji publicznej wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektronicz-
ną skrzynkę podawczą organu podatkowego. 

Art. 178. [Notatki, kopie, odpisy]
§ 1. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub 

odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.

Art. 178. [Notatki, kopie, odpisy]
§ 1. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, odpisów 

oraz sporządzania kopii przy wykorzystaniu własnych przenośnych urządzeń. Prawo 
to przysługuje również po zakończeniu postępowania.

(…) § 3. Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wy-
dania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów. 

(…) § 3. Strona może żądać wydania jej kopii akt sprawy lub uwierzytelnionych od-
pisów akt sprawy albo uwierzytelnienia kopii akt sprawy. 

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
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Na podstawie art. 178 § 3 O.p. organy podatkowe nie miały obowiązku sporządzania i wydawania stronie postępowania nieuwierzytelnionych kserokopii dokumentów z akt postę-
powania. Zmiana w treści art. 178 O.p. umożliwia stronie żądanie wydania kopii akt sprawy bez uwierzytelnienia. 
Uwzględniono też prawo strony do samodzielnego sporządzania kopii akt sprawy przy wykorzystaniu własnych przenośnych urządzeń (art. 178 § 1 O.p.). Kopia może być sporzą-
dzona przy wykorzystaniu dowolnych technik kopiowania, np. fotograficznej lub kserograficznej, i różnych urządzeń, np. przenośnego skanera lub aparatu cyfrowego. Kwestia, 
przy użyciu jakiej techniki kopia zostanie uzyskana, zależy od strony.

Art. 180. [Dowód]
Brak odpowiednika

Art. 180. [Dowód]
(…) § 3. Jeżeli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że strona będąca osobą 

fizyczną nie ujawniła wszystkich obrotów lub przychodów mających znaczenie dla 
określenia lub ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego, organ podatkowy 
może zwrócić się do strony o złożenie oświadczenia o stanie majątkowym na okre-
ślony dzień. Oświadczenie to składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za 
fałszywe zeznania. Organ podatkowy, zwracając się o złożenie oświadczenia, uprze-
dza stronę o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.

Brak odpowiednika § 4. Przepis § 3 stosuje się odpowiednio do osób fizycznych będących wspólnika-
mi spółki nieposiadającej osobowości prawnej będącej stroną postępowania.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Przed nowelizacją możliwość żądania złożenia oświadczenia o stanie majątkowym istniała w toku kontroli podatkowej, natomiast nie mogła być stosowana w postępowaniu 
podatkowym (art. 285a O.p.). Nowelizacja wprowadziła więc rozwiązanie umożliwiające złożenie oświadczenia o stanie majątkowym na określony dzień także w postępowaniu 
podatkowym, które nie musi być poprzedzone kontrolą podatkową. 

Brak odpowiednika Art. 181a. [Podanie i deklaracja w formie elektronicznej]
§ 1. Podanie lub deklaracja odwzorowane cyfrowo są równoważne pod względem 

skutków prawnych podaniu i deklaracji złożonym w formie pisemnej.
§ 2. Przepis § 1 nie wyłącza możliwości przeprowadzenia dowodu przeciwko poda-

niu lub deklaracji odwzorowanym cyfrowo.
§ 3. Wydruk podania lub deklaracji odwzorowanych cyfrowo zawiera identyfikator 

tego podania lub deklaracji nadawany przez system teleinformatyczny ministra właś-
ciwego do spraw finansów publicznych.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1269). 
Ustawodawca przyjął, że podania lub deklaracje odwzorowane cyfrowo są równoważne  złożonym w formie pisemnej. 

Art. 182. [Informacje przekazywane przez banki]
§ 1. Jeżeli z dowodów zgromadzonych w toku postępowania podatkowego wynika 

potrzeba uzupełnienia tych dowodów lub ich porównania z informacjami pochodzącymi 
z banku, bank jest obowiązany na pisemne żądanie naczelnika urzędu skarbowego lub 
naczelnika urzędu celnego do sporządzenia i przekazania informacji dotyczących stro-
ny postępowania w zakresie: (…) 

Art. 182. [Informacje przekazywane przez banki]
§ 1. Jeżeli z dowodów zgromadzonych w toku postępowania podatkowego wynika 

potrzeba uzupełnienia tych dowodów lub ich porównania z informacjami pochodzący-
mi z banku, bank jest obowiązany na pisemne żądanie naczelnika urzędu skarbowego 
lub naczelnika urzędu celnego, a w toku postępowania odwoławczego na żądanie 
dyrektora izby skarbowej lub dyrektora izby celnej, zwanych dalej „upoważnionymi 
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organami podatkowymi”, do sporządzenia i przekazania informacji dotyczących strony 
postępowania w zakresie: (…) 

(…) § 3. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych na pisemne żądanie naczelnika urzę-
du skarbowego lub naczelnika urzędu celnego są obowiązane do sporządzania infor-
macji o umorzonych jednostkach uczestnictwa. Przepis § 1 w części dotyczącej wystą-
pienia z żądaniem stosuje się odpowiednio.

(…) § 3. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych na pisemne żądanie upoważnionego 
organu podatkowego są obowiązane do sporządzania informacji o umorzonych jed-
nostkach uczestnictwa. Przepis § 1 w części dotyczącej wystąpienia z żądaniem sto-
suje się odpowiednio.

§ 3a. Podmioty prowadzące rachunki zbiorcze w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2014 r. poz. 94 i 586 oraz 
z 2015 r. poz. 73), na pisemne żądanie naczelnika urzędu skarbowego są obowiązane do 
sporządzania informacji o wysokości dochodów (przychodów) przekazanych na rzecz 
podatników uprawnionych z papierów wartościowych zapisanych na takich rachunkach 
oraz o kwocie pobranego podatku. Przepis § 1 w części dotyczącej wystąpienia z żąda-
niem stosuje się odpowiednio.

§ 3a. Podmioty prowadzące rachunki zbiorcze w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2014 r. poz. 94, z późn. 
zm.), na pisemne żądanie upoważnionego organu podatkowego są obowiązane do 
sporządzania informacji o wysokości dochodów (przychodów) przekazanych na rzecz 
podatników uprawnionych z papierów wartościowych zapisanych na takich rachunkach 
oraz o kwocie pobranego podatku. Przepis § 1 w części dotyczącej wystąpienia z żąda-
niem stosuje się odpowiednio.

Brak odpowiednika (…) § 5. Udzielenie informacji następuje nieodpłatnie.

Brak odpowiednika § 6. Informacje mogą być przekazane w postaci elektronicznej. Przepis art. 168 
§ 3a pkt 1 stosuje się odpowiednio.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Dyrektor izby skarbowej oraz dyrektor izby celnej zostali upoważnieni do uzyskiwania informacji z banku lub z innych instytucji finansowych. Dotychczas prawo to przysługiwało 
wyłącznie naczelnikowi urzędu skarbowego lub naczelnikowi urzędu celnego. Istota postępowania odwoławczego, wymagająca weryfikacji całego materiału dowodowego i prze-
prowadzenia własnych dowodów, wymagała stworzenia analogicznego uprawnienia dla dyrektora izby skarbowej oraz dyrektora izby celnej (art. 182 § 1 O.p.). Takie rozszerzenie 
podmiotowe wymagało zmian redakcyjnych w art. 182–185 O.p.
Doprecyzowano, że informacje te są przekazywane bezpłatnie i mogą być przekazywane elektronicznie.

Art. 183. [Żądanie przekazania informacji]
Z żądaniem sporządzenia i przekazania informacji, o których mowa w art. 182, na-

czelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celnego może wystąpić po uprzed-
nim wezwaniu do udzielenia informacji z tego zakresu albo do upoważnienia odpowied-
nio naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celnego do wystąpienia do 
instytucji finansowych o przekazanie tych informacji, a strona w wyznaczonym terminie: 
(…) 

Art. 183. [Żądanie przekazania informacji]
Z żądaniem sporządzenia i przekazania informacji, o których mowa w art. 182, upo-

ważniony organ podatkowy może wystąpić po uprzednim wezwaniu do udzielenia in-
formacji z tego zakresu albo do upoważnienia tego organu do wystąpienia do instytucji 
finansowych o przekazanie tych informacji, a strona w wyznaczonym terminie: (…) 

(…) 2)  nie upoważniła odpowiednio naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzę-
du celnego do wystąpienia do instytucji finansowych o przekazanie informacji; (…) 

(…) 2)   nie upoważniła tego organu podatkowego do wystąpienia do instytucji finanso-
wych o przekazanie informacji, lub (…) 

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Dyrektor izby skarbowej oraz dyrektor izby celnej zostali upoważnieni do uzyskiwania informacji z banku lub z innych instytucji finansowych. Dotychczas prawo to przysługiwało 
wyłącznie naczelnikowi urzędu skarbowego lub naczelnikowi urzędu celnego (art. 182 § 1 O.p.). Takie rozszerzenie podmiotowe wymagało zmian redakcyjnych w art. 182–185 O.p.
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W celu wyeliminowania wątpliwości, czy przesłanki wymienione w art. 183 w pkt 1–3 muszą wystąpić łącznie czy też mogą występować odrębnie, doprecyzowano, że warunkiem 
koniecznym do żądania informacji jest wystąpienie przynajmniej jednej z przesłanek wymienionych w pkt 1–3.

Art. 184. [Zasada zaufania]
§ 1. Naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celnego, występując z żą-

daniem, o którym mowa w art. 182, powinien zwracać szczególną uwagę na zasadę 
szczególnego zaufania pomiędzy instytucjami finansowymi a ich klientami.

Art. 184. [Zasada zaufania]
§ 1. Upoważniony organ podatkowy, występując z żądaniem, o którym mowa w art. 

182, powinien zwracać szczególną uwagę na zasadę szczególnego zaufania pomiędzy 
instytucjami finansowymi a ich klientami.

Brak odpowiednika § 1a. Jeżeli umowa z bankiem lub inną instytucją finansową została zawarta przez 
podatnika wspólnie z innymi podmiotami, bank nie przekazuje informacji dotyczących 
podmiotów, których nie dotyczy żądanie upoważnionego organu podatkowego.

§ 2. W żądaniu określa się zakres informacji oraz termin ich przekazania. Przepis 
art. 82 § 4 stosuje się odpowiednio.

§ 2. W żądaniu określa się zakres informacji, okres, którego informacje mają doty-
czyć, oraz termin ich przekazania. Przepis art. 82 § 4 stosuje się odpowiednio.

§ 3. Żądanie zawiera ponadto:
(…) 2) dowody potwierdzające, że strona:

     (…) b)  nie wyraziła zgody na udzielenie naczelnikowi urzędu skarbowego lub na-
czelnikowi urzędu celnego upoważnienia do zażądania tych informacji, lub

           c)  w terminie określonym przez naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika  
urzędu celnego nie udzieliła informacji albo upoważnienia.

§ 3. Żądanie zawiera ponadto:
(…) 2) dowody potwierdzające, że strona:

      (…) b)  nie wyraziła zgody na udzielenie upoważnionemu organowi podatkowemu 
upoważnienia do zażądania tych informacji, lub

             c)  w terminie określonym przez upoważniony organ podatkowy nie udzieliła 
informacji albo upoważnienia.

§ 4. Odpis żądania naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celnego prze-
kazuje odpowiednio dyrektorowi nadrzędnej izby skarbowej lub dyrektorowi nadrzędnej 
izby celnej.

uchylony

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Dyrektor izby skarbowej oraz dyrektor izby celnej  zostali upoważnieni do uzyskiwania informacji z banku lub z innych instytucji finansowych. Dotychczas prawo to przysłu-
giwało wyłącznie naczelnikowi urzędu skarbowego lub naczelnikowi urzędu celnego (art. 182 § 1 O.p.). Takie rozszerzenie podmiotowe wymagało zmian redakcyjnych  
w art. 182–185 O.p.
W celu wzmocnienia respektowania zasady szczególnego zaufania między instytucjami finansowymi a ich klientami, o której mowa w art. 184 § 1 O.p., jednoznacznie wskazano, 
że jeżeli umowa z bankiem lub inną instytucją finansową została zawarta przez podatnika wspólnie z innymi podmiotami, bank nie przekazuje informacji dotyczących podmiotów, 
których nie dotyczy żądanie organu podatkowego. Ponadto w żądaniu organ uprawniony powinien również wskazać okres, którego informacje mają dotyczyć. 

Art. 185. [Odmowa udzielenia informacji]
Instytucje finansowe wymienione w art. 182 odmawiają udzielenia informacji, jeżeli 

żądanie naczelnika urzędu celnego lub naczelnika urzędu skarbowego nie spełnia wy-
mogów formalnych określonych w art. 184 § 2 i 3.

Art. 185. [Odmowa udzielenia informacji]
Instytucje finansowe wymienione w art. 182 odmawiają udzielenia informacji, jeże-

li żądanie upoważnionego organu podatkowego nie spełnia wymogów określonych 
w art. 184 § 2 i 3.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Dyrektor izby skarbowej oraz dyrektor izby celnej  zostali upoważnieni do uzyskiwania informacji z banku lub z innych instytucji finansowych. Dotychczas prawo to przysłu-
giwało wyłącznie naczelnikowi urzędu skarbowego lub naczelnikowi urzędu celnego (art. 182 § 1 O.p.). Takie rozszerzenie podmiotowe wymagało zmian redakcyjnych  
w art. 182–185 O.p.
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Art. 189. [Przedstawienie dowodu]
Brak odpowiednika

Art. 189. [Przedstawienie dowodu]
(…) § 3. Organ podatkowy może żądać od strony przedstawienia tłumaczenia na 

język polski sporządzonej w języku obcym dokumentacji przedłożonej przez stronę. 
Czynności te strona jest obowiązana wykonać na własny koszt.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Przepisy działu IV „Postępowanie podatkowe” Ordynacji podatkowej nie przewidywały możliwości zwrócenia się przez organ podatkowy do strony postępowania o przetłumacze-
nie na język polski składanych przez stronę dokumentów sporządzonych w języku obcym. Taka możliwość istnieje natomiast w kontroli podatkowej oraz w postępowaniu kontrol-
nym prowadzonym przez organy kontroli skarbowej. 

Brak odpowiednika Art. 193a. [Jednolity plik kontrolny]
§ 1. W przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów kom-

puterowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg 
oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na 
informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej struktu-
rze logicznej, o której mowa w § 2, wskazując rodzaj ksiąg podatkowych oraz okres, 
którego dotyczą.

§ 2. Struktura logiczna postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów 
księgowych, z uwzględnieniem możliwości wytworzenia jej z programów informatycz-
nych używanych powszechnie przez przedsiębiorców oraz automatycznej analizy da-
nych, jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu 
obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

§ 3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozpo-
rządzenia, sposób przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg 
podatkowych, części tych ksiąg oraz dowodów księgowych w postaci elektronicz-
nej oraz wymagania techniczne dla informatycznych nośników danych, na których 
księgi, części tych ksiąg oraz dowody księgowe mogą być zapisane i przekazywane, 
uwzględniając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprze-
czalności danych zawartych w księgach oraz potrzebę ich ochrony przed nieupraw-
nionym dostępem.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 lipca 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 
z 2015 r., poz. 1649).
Nowelizacja wprowadza ujednoliconą postać elektroniczną ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, w której podatnicy oraz kontrahenci podatników będą obowiązani 
przekazywać dane na żądanie organu podatkowego. Księgi i dowody przekazane w tym formacie będzie można skontrolować w sposób automatyczny, przy wykorzystaniu 
odpowiednich algorytmów informatycznych. Obowiązek przekazywania dokumentów w tym formacie został nałożony na dużych przedsiębiorców od 1 lipca 2016 r. Pozostałych 
przedsiębiorców (małych i średnich) obowiązek ten obejmie od 1 lipca 2018 r. Do 30 czerwca 2018 r. przedsiębiorcy mali i średni mogą, ale nie muszą przekazywać ksiąg i dowodów 
w formacie elektronicznym wskazanym w art. 193a O.p. (art. 29 ustawy nowelizującej).
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Art. 200. [Wypowiedzenie się w sprawie materiału dowodowego]
(…) § 2. Przepisu § 1 nie stosuje się:

(…) 3)  w przypadku przewidzianym w art. 165 § 7, jeżeli decyzja ma zostać wydana wy-
łącznie na podstawie danych zawartych w złożonym zeznaniu.

Art. 200. [Wypowiedzenie się w sprawie materiału dowodowego]
(…) § 2. Przepisu § 1 nie stosuje się:

(…) 3)  w przypadku przewidzianym w art. 165 § 7, jeżeli decyzja ma zostać wydana 
wyłącznie na podstawie danych zawartych w złożonym zeznaniu, złożonej infor-
macji lub deklaracji.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Organ podatkowy nie musi już wyznaczać stronie siedmiodniowego terminu do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego, jeżeli decyzja ma zostać wydana 
wyłącznie na podstawie danych zawartych w złożonym zeznaniu, deklaracji lub informacji. W takim przypadku podatnik ma pełną wiedzę o materiale dowodowym, który stanowi 
podstawę do ustalenia podatku. 

Art. 201. [Przyczyny zawieszenia postępowania]
§ 1. Organ podatkowy zawiesza postępowanie:

(…) 5)  w sprawie dotyczącej odpowiedzialności osoby trzeciej – do dnia, w którym decy-
zja, o której mowa w art. 108 § 2, stanie się ostateczna, z zastrzeżeniem art. 108 
§ 3 oraz art. 115 § 4;

Art. 201. [Przyczyny zawieszenia postępowania]
§ 1. Organ podatkowy zawiesza postępowanie:
uchylony

6) w razie wystąpienia, na podstawie ratyfikowanych umów o unikaniu podwójnego opo-
datkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest 
Rzeczpospolita Polska, do organów innego państwa o udzielenie informacji niezbęd-
nych do ustalenia lub określenia wysokości zobowiązania podatkowego.

uchylony

Brak odpowiednika 7) w razie wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję uchylającą w cało-
ści decyzję organu pierwszej instancji i przekazującą sprawę do ponownego roz-
patrzenia przez ten organ lub stwierdzającą nieważność decyzji.

Brak odpowiednika § 1a. Organ podatkowy zawiesza postępowanie w sprawie dotyczącej odpowie-
dzialności osoby trzeciej do dnia, w którym decyzja, o której mowa w art. 108 § 2  
pkt 2, stanie się ostateczna, z zastrzeżeniem art. 108 § 3 oraz art. 115 § 4.

Brak odpowiednika § 1b. Organ podatkowy może zawiesić postępowanie:
1) w razie wystąpienia, na podstawie ratyfikowanych umów o unikaniu podwójnego 

opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stro-
ną jest Rzeczpospolita Polska, do organów innego państwa o udzielenie informa-
cji niezbędnych do ustalenia lub określenia wysokości zobowiązania podatkowe-
go, jeżeli nie ma żadnych innych okoliczności poza objętymi wystąpieniem, które 
mogą być przedmiotem dowodu, albo

2) jeżeli wszczęta została procedura wzajemnego porozumiewania.
§ 2. Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania organ podatkowy doręcza 

stronie lub jej spadkobiercom.
§ 2. Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania organ podatkowy doręcza 

stronie lub jej spadkobiercom, z zastrzeżeniem § 2a.
Brak odpowiednika § 2a. W przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1, 3 i 4, postanowienie w sprawie 

zawieszenia postępowania pozostawia się w aktach sprawy do czasu ustalenia spad-
kobierców, kuratora lub przedstawiciela strony.
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Brak odpowiednika (…) § 4. W przypadkach, o których mowa w § 1b, zawieszenie postępowania może 
następować wielokrotnie, z tym że okres łącznego zawieszenia postępowania nie 
może przekraczać 3 lat.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Nowelizacja wprowadza możliwość zawieszenia postępowania, jeżeli wszczęta została procedura wzajemnego porozumiewania albo gdy organ występuje o udzielenie informacji 
do organów innego państwa  (art. 201 § 1b pkt 1 i 2 O.p.). Zawieszenie postępowania może następować wielokrotnie. Okres łącznego zawieszenia postępowania nie powinien 
jednak przekraczać 3 lat (art. 201 § 4 O.p.). 
Rozszerzono też katalog przesłanek, których organ zawiesza postępowanie. Organ zawiesi obecnie postępowanie w razie wniesienia skargi do sądu administracyjnego na 
decyzję uchylającą w całości decyzję organu pierwszej instancji i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia przez ten organ lub stwierdzającą nieważność decyzji 
(art. 201 § 1 pkt 7 O.p.).

Art. 210. [Treść decyzji]
§ 1. Decyzja zawiera:

(...) 8)  podpis osoby upoważnionej, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego, a jeżeli decyzja została wydana w formie dokumentu elektroniczne-
go – bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifi-
kowanego certyfikatu.

Art. 210. [Treść decyzji]
§ 1. Decyzja zawiera:

(…) 8)  podpis osoby upoważnionej, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego, a jeżeli decyzja została wydana w formie dokumentu elektroniczne-
go – bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifi-
kowanego certyfikatu lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.

Brak odpowiednika (…) § 1a. Decyzja w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od 
nieruchomości, podatku rolnym lub podatku leśnym, w tym w formie łącznego zobo-
wiązania pieniężnego, sporządzana z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, 
może zamiast podpisu własnoręcznego osoby upoważnionej do jej wydania, zawie-
rać podpis mechanicznie odtwarzany tej osoby lub nadruk imienia i nazwiska wraz ze 
stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do jej wydania.

§ 2. Decyzja, w stosunku do której może zostać wniesione powództwo do sądu po-
wszechnego lub skarga do sądu administracyjnego, zawiera ponadto pouczenie o moż-
liwości wniesienia powództwa lub skargi.

§ 2. Decyzja, w stosunku do której może zostać wniesiona skarga do sądu admini-
stracyjnego, zawiera pouczenie o możliwości wniesienia skargi.

§ 2a. Decyzja nakładająca na stronę obowiązek podlegający wykonaniu w trybie 
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zawiera również pouczenie 
o odpowiedzialności karnej za usunięcie, ukrycie, zbycie, darowanie, zniszczenie, rze-
czywiste lub pozorne obciążenie albo uszkodzenie składników majątku strony, mające 
na celu udaremnienie egzekucji obowiązku wynikającego z tej decyzji.

§ 2a. Decyzja nakładająca na stronę obowiązek podlegający wykonaniu w trybie prze-
pisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zawiera również pouczenie o odpo-
wiedzialności karnej za usunięcie, ukrycie, zbycie, darowanie, zniszczenie, rzeczywiste 
lub pozorne obciążenie albo uszkodzenie składników majątku strony, mające na celu 
udaremnienie zabezpieczenia lub egzekucji obowiązku wynikającego z tej decyzji.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649) oraz ustawą z 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1269).
Stosownie do art. 210 § 1 pkt 8 O.p. decyzja wydana w formie papierowej zawiera podpis osoby upoważnionej, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Decyzja taka powinna więc zostać odręcznie podpisana przez osobę sprawującą funkcję organu lub też przez osobę przez nią upoważnioną. Przed nowelizacją Ordynacja podat-
kowa nie przewidywała wyjątków od zasady odręcznego podpisywania decyzji w formie papierowej. W celu ograniczenia czasochłonności procesu wydawania decyzji wprowadzo-



95IFK � MONITOR�księgowego�nr�1/2016������www.mk.infor.plwww.inforfk.pl

no w art. 210 § 1a O.p., aby decyzje w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, podatku rolnym lub podatku leśnym, w tym w formie łącznego 
zobowiązania pieniężnego, sporządzane z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, mogły zamiast podpisu własnoręcznego osoby upoważnionej do ich wydania zawierać 
podpis mechanicznie odtwarzany tej osoby lub nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do ich wydania. 
W art. 210 § 2 O.p. została wprowadzona zmiana dostosowawcza. Z treści przepisu wyłączono odwołanie do nieistniejącej procedury odwołania do sądu powszechnego. W aktu-
alnym stanie prawnym nie ma już takiej procedury podatkowej, w której istniałoby powództwo od decyzji do sądu powszechnego. 
Strona może podejmować działania mające na celu nie tylko udaremnienie egzekucji, ale i zabezpieczenia obowiązku wynikającego z takiej decyzji. W pouczeniu o odpowiedzial-
ności karnej zawartym w decyzji uwzględniono tę okoliczność (art. 210 § 2a O.p.). 

Art. 213. [Żądanie uzupełnienia decyzji] 
§ 1. Strona może w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji zażądać jej uzupełnie-

nia co do rozstrzygnięcia lub co do prawa odwołania, wniesienia w stosunku do decyzji 
powództwa do sądu powszechnego lub co do skargi do sądu administracyjnego albo 
sprostowania zamieszczonego w decyzji pouczenia w tych kwestiach. (…)

Art. 213. [Żądanie uzupełnienia decyzji] 
§ 1. Strona może, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, zażądać jej uzu-

pełnienia co do rozstrzygnięcia lub co do prawa odwołania, prawa wniesienia skargi 
do sądu administracyjnego albo sprostowania zamieszczonego w decyzji pouczenia 
w tych kwestiach. (…) 

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
W art. 213 § 1 wprowadzono zmianę dostosowawczą. Wyłączono z treści przepisu nieistniejącą procedurę powództwa do sądu powszechnego. W aktualnym stanie prawnym nie 
ma już takiej procedury podatkowej, w której istniałoby powództwo od decyzji do sądu powszechnego. 

Art. 214. [Błędne pouczenie w decyzji]
Nie może szkodzić stronie błędne pouczenie w decyzji co do prawa odwołania, wnie-

sienia powództwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego albo 
brak takiego pouczenia.

Art. 214. [Błędne pouczenie w decyzji]
Nie może szkodzić stronie błędne pouczenie w decyzji co do prawa odwołania lub 

skargi do sądu administracyjnego albo brak takiego pouczenia.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
W art. 214 wprowadzono zmianę dostosowawczą. Wyłączono z treści przepisu nieistniejącą procedurę powództwa do sądu powszechnego. W aktualnym stanie prawnym nie ma 
już takiej procedury podatkowej, w której istniałoby powództwo od decyzji do sądu powszechnego. 

Art. 217. [Treść postanowienia]
§ 1. Postanowienie zawiera:

(…) 7)  podpis osoby upoważnionej, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego, a jeżeli postanowienie zostało wydane w formie dokumentu elektro-
nicznego – bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu.

Art. 217. [Treść postanowienia]
§ 1. Postanowienie zawiera:

(…) 7)  podpis osoby upoważnionej, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego, a jeżeli postanowienie zostało wydane w formie dokumentu elektro-
nicznego – bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1269).
Postanowienie wydane w formie dokumentu elektronicznego może być podpisane podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP.

Art. 221. [Odwołanie]
W przypadku wydania decyzji w pierwszej instancji przez ministra właściwego do 

spraw finansów publicznych, dyrektora izby skarbowej, dyrektora izby celnej lub przez

Art. 221. [Odwołanie]
§ 1. W przypadku wydania decyzji w pierwszej instancji przez ministra właściwego do 

spraw finansów publicznych, dyrektora izby skarbowej, dyrektora izby celnej lub przez
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samorządowe kolegium odwoławcze odwołanie od decyzji rozpatruje ten sam organ 
podatkowy, stosując odpowiednio przepisy o postępowaniu odwoławczym.

samorządowe kolegium odwoławcze odwołanie od decyzji rozpatruje ten sam organ 
podatkowy, stosując odpowiednio przepisy o postępowaniu odwoławczym.

Brak odpowiednika § 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do dyrektora Biura Krajowej Informacji 
Podatkowej.

Komentarz: Zmiana została wprowadzona ustawą z 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1269).
Dyrektor Biura Krajowej Informacji Podatkowej jest organem właściwym w sprawach wydawania indywidualnych interpretacji prawa podatkowego (art. 14b O.p.). Z art. 221 O.p. 
wynika, że odwołanie w sprawie indywidualnej interpretacji podatkowej rozpatruje ten sam organ, który wydał interpretację, czyli dyrektor Biura KIP.

Art. 240. [Warunki wznowienia postępowania]
§ 1. W sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli:

(…) 7)  decyzja została wydana na podstawie innej decyzji lub orzeczenia sądu, które 
zostały następnie uchylone lub zmienione w sposób mogący mieć wpływ na treść 
wydanej decyzji;

Art. 240. [Warunki wznowienia postępowania]
§ 1. W sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli:

(…) 7)  decyzja została wydana na podstawie innej decyzji lub orzeczenia sądu, które 
następnie zostały uchylone, zmienione, wygaszone lub stwierdzono ich nieważ-
ność w sposób mogący mieć wpływ na treść wydanej decyzji;

(…) 11)  orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości ma wpływ na treść wy-
danej decyzji.

(…) 11)  orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma wpływ na treść 
wydanej decyzji.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Po nowelizacji przepis art. 240 § 1 pkt 7 O.p. wskazuje jako przesłankę wznowienia postępowania także wygaśnięcie decyzji, stwierdzenie nieważności decyzji lub orzeczenia 
sądu, na podstawie której została wydana decyzja ostateczna, jeśli wygaśnięcie decyzji, stwierdzenie nieważności decyzji lub orzeczenia sądu ma wpływ na treść wydanej decyzji. 
Stwierdzenie nieważności ani stwierdzenie wygaśnięcia nie może być bowiem kwalifikowane jako zmiana lub uchylenie decyzji (zmiana lub uchylenie orzeczenia sądu). Zmiana 
uzupełnia istniejącą lukę prawną w tym zakresie. 

Art. 241. [Przyczyny wznowienia postępowania]
(…) § 2. Wznowienie postępowania z przyczyny wymienionej w art. 240 § 1:

(…) 2)  pkt 8 lub 11 następuje tylko na żądanie strony wniesione w terminie miesiąca 
odpowiednio od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego 
lub publikacji sentencji orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

Art. 241. [Przyczyny wznowienia postępowania]
(…) § 2. Wznowienie postępowania z przyczyny wymienionej w art. 240 § 1:

(…) 2)   pkt 8 lub 11 następuje tylko na żądanie strony wniesione w terminie miesiąca 
odpowiednio od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego lub 
publikacji sentencji orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
W treści przepisu została uwzględniona zmiana nazwy Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 

Art. 245. [Decyzja]
§ 1. Organ podatkowy po przeprowadzeniu postępowania określonego w art. 243 § 2 

wydaje decyzję, w której:
(…) 3)  odmawia uchylenia decyzji dotychczasowej w całości lub w części, jeżeli stwierdzi 

istnienie przesłanek określonych w art. 240 § 1, lecz:

Art. 245. [Decyzja]
§ 1. Organ podatkowy po przeprowadzeniu postępowania określonego w art. 243 § 2 

wydaje decyzję, w której:
(…) 3)  odmawia uchylenia decyzji dotychczasowej w całości lub w części, jeżeli stwierdzi 

istnienie przesłanek określonych w art. 240 § 1, lecz:
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(…) b)  wydanie nowej decyzji orzekającej co do istoty sprawy nie mogłoby nastąpić 
z uwagi na upływ terminów przewidzianych w art. 68 lub art. 70.

(…) b)   wydanie nowej decyzji orzekającej co do istoty sprawy nie mogłoby nastąpić 
z uwagi na upływ terminów przewidzianych w art. 68, art. 70 lub art. 118.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Art. 245 § 1 pkt 3 lit. b) O.p. został uzupełniony o odwołanie do art. 118 O.p. wskazującego terminy przedawnienia wydania decyzji o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej. 
Terminy przedawnienia dotyczące osób trzecich zostały uwzględnione w art. 245, ponieważ mogą stanowić przeszkodę do wydania decyzji orzekającej co do istoty.

Art. 247. [Nieważność decyzji] 
(…) § 2. Organ podatkowy odmawia stwierdzenia nieważności decyzji, jeżeli wydanie 

nowej decyzji orzekającej co do istoty sprawy nie mogłoby nastąpić z uwagi na upływ 
terminów przewidzianych w art. 68 lub art. 70.

Art. 247. [Nieważność decyzji] 
(…) § 2. Organ podatkowy odmawia stwierdzenia nieważności decyzji, jeżeli wydanie 

nowej decyzji orzekającej co do istoty sprawy nie mogłoby nastąpić z uwagi na upływ 
terminów przewidzianych w art. 68, art. 70 lub art. 118.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Art. 247 § 2 O.p. został uzupełniony o odwołanie do decyzji o odpowiedzialności osób trzecich. Organ podatkowy odmówi stwierdzenia nieważności decyzji, jeżeli wydanie nowej 
decyzji orzekającej co do istoty sprawy nie mogłoby nastąpić z uwagi na upływ terminu do wydania decyzji o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej (art. 118 O.p.). 

Art. 258. [Wygaśnięcie decyzji]
§ 1. Organ podatkowy, który wydał decyzję w pierwszej instancji, stwierdza jej wy-

gaśnięcie, jeżeli: (…)

Art. 258. [Wygaśnięcie decyzji]
§ 1. Organ podatkowy, który wydał decyzję, stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli: (…) 

Brak odpowiednika § 1a. Organ podatkowy drugiej instancji, który stwierdził wygaśnięcie własnej de-
cyzji, stwierdza także wygaśnięcie decyzji organu pierwszej instancji. 

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
W celu usunięcia istniejących wątpliwości wprowadzono zmianę w zakresie kompetencji organu podatkowego do stwierdzenia wygaśnięcia decyzji. Zmiana ta polega na przy-
znaniu kompetencji do stwierdzenia wygaśnięcia decyzji organowi, który wydał decyzję w ostatniej instancji. Organem tym jest organ pierwszej instancji, jeśli jego decyzja stała 
się decyzją ostateczną, lub organ odwoławczy. W przypadku gdy zachodzi potrzeba stwierdzenia wygaśnięcia decyzji organu odwoławczego i poprzedzającej ją decyzji organu 
pierwszej instancji, organem kompetentnym do stwierdzenia wygaśnięcia obu decyzji jest wyłącznie organ odwoławczy. 

Art. 259. [Niedotrzymanie warunków spłaty podatku]
Brak odpowiednika

Art. 259. [Niedotrzymanie warunków spłaty podatku]
(…) § 1a. W razie niedotrzymania terminu płatności trzech kolejnych rat, na jakie 

został rozłożony podatek lub zaległość podatkowa, następuje z mocy prawa wygaś-
nięcie decyzji o rozłożeniu na raty w zakresie wszystkich niezapłaconych rat. 

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do odroczonych lub rozłożonych na raty 
należności płatników lub inkasentów.

§ 2. Przepisy § 1 i 1a stosuje się odpowiednio do odroczonych lub rozłożonych na 
raty należności płatników lub inkasentów oraz odsetek od nieuregulowanych w termi-
nie zaliczek na podatek. 

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).



98ORDYNACJA PODATKOWA

Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

W art. 259 § 1a O.p. wprowadzono regułę, zgodnie z którą w razie niedotrzymania terminu płatności trzech kolejnych rat, na jakie został rozłożony podatek lub zaległość podatko-
wa, następuje z mocy prawa wygaśnięcie całej pozostałej decyzji o rozłożeniu na raty w zakresie wszystkich niezapłaconych rat. Należy wskazać, że podatnik, który ma trudności 
w spłacie rat ze względu na pogorszenie sytuacji w czasie wykonywania układu ratalnego, może wystąpić o jego zmianę na podstawie art. 253 O.p., np. przez ustalenie bardziej 
dogodnych terminów płatności rat lub ich wysokości. 
Przepis art. 259 § 2 został uzupełniony. Dzięki temu zasada wygaśnięcia z mocy prawa decyzji dotyczy także decyzji o odroczeniu lub rozłożeniu na raty odsetek od zaliczek.

Brak odpowiednika Art. 259a. [Wygaśnięcie decyzji stwierdzającej nadpłatę]
Decyzja stwierdzająca nadpłatę podatku wygasa z dniem doręczenia decyzji okre-

ślającej wysokość zobowiązania podatkowego, w zakresie tego samego podatku 
oraz za ten sam rok podatkowy lub inny okres rozliczeniowy, wydanej w wyniku postę-
powania wszczętego z urzędu.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Stwierdzenie nadpłaty w zakresie żądania podatnika, ograniczonego do konkretnych okoliczności faktycznych i dowodów potwierdzających ich zaistnienie, nie oznacza akceptacji 
prawidłowości całego samoobliczenia podatku. Decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego wydana w toku postępowania wszczętego z urzędu, ponieważ jest 
decyzją kompleksową, zastępuje decyzję o nadpłacie traktowaną jako decyzja cząstkowa. Po wydaniu z urzędu decyzji określającej decyzja stwierdzająca nadpłatę wygaśnie 
z mocy prawa. 

Art. 262. [Kara porządkowa]
§ 1. Strona, pełnomocnik strony, świadek lub biegły, którzy mimo prawidłowego we-

zwania organu podatkowego:
(…) 2)  bezzasadnie odmówili złożenia wyjaśnień, zeznań, wydania opinii, okazania przed-

miotu oględzin lub udziału w innej czynności, lub

Art. 262. [Kara porządkowa]
§ 1. Strona, pełnomocnik strony, świadek lub biegły, którzy mimo prawidłowego we-

zwania organu podatkowego:
(…) 2)  bezzasadnie odmówili lub nie dokonali w terminie wyznaczonym w wezwaniu 

złożenia wyjaśnień, zeznań, wydania opinii, okazania przedmiotu oględzin, przed-
łożenia tłumaczenia dokumentacji obcojęzycznej lub udziału w innej czynności, 
lub 

Brak odpowiednika 2a)  bezzasadnie odmówili okazania lub nie przedstawili w wyznaczonym terminie do-
kumentów, których obowiązek posiadania wynika z przepisów prawa, ksiąg po-
datkowych, dowodów księgowych będących podstawą zapisów w tych księgach, 
lub

Brak odpowiednika § 1a. Jeżeli stroną jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca oso-
bowości prawnej, organ podatkowy może ukarać karą porządkową osobę, która we-
dług przepisów dotyczących ustroju danej osoby prawnej lub jednostki organizacyj-
nej niemającej osobowości prawnej jest jej ustawowym reprezentantem, członkiem 
organu uprawnionego do jej reprezentowania lub jest upoważniona do prowadzenia 
jej spraw. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio,

Brak odpowiednika
§ 3. Przepis § 1 stosuje się również do:

(…) 3)  osób, którym podatnik zlecił prowadzenie lub przechowanie ksiąg podatkowych 
lub dokumentów będących podstawą zapisów w tych księgach (biura rachunko-
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            we), jeżeli osoby te bezzasadnie odmówią okazania lub nie przedstawią w wy-
znaczonym terminie ksiąg rachunkowych lub dokumentów będących podstawą 
zapisów w tych księgach.

§ 4. Kary porządkowej, o której mowa w § 1, nie stosuje się w przypadku przesłucha-
nia strony w trybie art. 199. 

§ 4. Kary porządkowej, o której mowa w § 1, nie stosuje się, jeżeli dokonanie czyn-
ności jest uzależnione od wyrażenia zgody przez stronę lub innego uczestnika postę-
powania, a zgoda taka nie została wyrażona. 

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Przepisy Ordynacji podatkowej nie przewidywały dotąd żadnej sankcji za bezzasadną odmowę lub nieprzedstawienie w wyznaczonym terminie przez stronę dowodu będącego 
w jej posiadaniu. Dlatego w art. 262 § 1 pkt 2a O.p. wprowadzono możliwość ukarania karą porządkową wzywanej strony lub jej pełnomocnika za bezzasadną odmowę okazania lub 
bezzasadne nieprzedstawienie w wyznaczonym terminie dowodów, których obowiązek posiadania wynika z przepisów prawa, w tym ksiąg rachunkowych, dowodów księgowych 
będących podstawą zapisów w tych księgach. 
Wprowadzono również możliwość ukarania karą porządkową:

�� osób, którym podatnik zlecił prowadzenie lub przechowywanie ksiąg rachunkowych lub dokumentów będących podstawą zapisów w tych księgach (biura rachunkowe), jeśli 
osoby te bezzasadnie odmówią okazania lub nie przedstawią w wyznaczonym terminie ksiąg rachunkowych lub dokumentów będących podstawą zapisów w tych księgach 
(art. 262 § 3 pkt 3 O.p.),

�� osób upoważnionych do reprezentowania lub prowadzenia spraw osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, 
�� osób wymienionych w art. 262 za niewykonanie w terminie wskazanym w wezwaniu, czynności, do których zostały te osoby wezwane,
�� osób wymienionych w art. 262 za nieprzedłożenie tłumaczenia dokumentów, do których przetłumaczenia te osoby są zobowiązane na podstawie nowo dodanego § 3 w art. 189 O.p. 

Art. 265. [Koszty postępowania]
§ 1. Do kosztów postępowania zalicza się:
Brak odpowiednika

Art. 265. [Koszty postępowania]
§ 1. Do kosztów postępowania zalicza się:

(…) 2a)   koszty związane z osobistym stawiennictwem strony poza obszar wojewódz-
twa, w którym zamieszkuje lub przebywa, oraz koszty stawiennictwa związane 
ze skorzystaniem przez stronę z prawa wglądu do akt sprawy, jeżeli postępo-
wanie zostało wszczęte z urzędu przez organ podatkowy niewłaściwy miej-
scowo lub wyznaczony na podstawie art. 18c, ustalone zgodnie z przepisami 
zawartymi w dziale 2 tytułu III ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądo-
wych w sprawach cywilnych; 

Brak odpowiednika (…) 6)  koszty ustanowienia i reprezentacji tymczasowego pełnomocnika szczegól-
nego.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
W związku z wprowadzeniem instytucji pełnomocnika tymczasowego koszty ustanowienia i działania doradcy podatkowego ustanowionego pełnomocnikiem tymczasowym szcze-
gólnym zostały uznane za koszty postępowania (art. 265 § 1 pkt 6 Ordynacji podatkowej).
W art. 265 § 1 pkt 2a O.p. wskazany tym przepisem katalog kosztów uznanych za koszty postępowania został uzupełniony o:

�� koszty związane ze stawiennictwem strony  poza obszar województwa, w którym strona zamieszkuje lub przebywa, oraz
�� koszty związane z korzystaniem przez stronę z prawa wglądu do akt sprawy

– w sprawach wszczętych przez organ niewłaściwy miejscowo lub organ wyznaczony do prowadzenia konkretnego postępowania.
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Art. 266. [Zwrot kosztów postępowania]
§ 1. Organ podatkowy, na żądanie, zwraca koszty postępowania, o których mowa 

w art. 265 § 1 pkt 1 i 2.

Art. 266. [Zwrot kosztów postępowania]
§ 1. Organ podatkowy, na żądanie, zwraca koszty postępowania, o których mowa 

w art. 265 § 1 pkt 1–2a. 

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Treść art. 266 została dostosowana do zmian w art. 265 O.p.

Art. 267. [Koszty postępowania]
§ 1. Stronę obciążają koszty:
Brak odpowiednika

Art. 267. [Koszty postępowania]
§ 1. Stronę obciążają koszty:

(…) 1b)  tłumaczenia na język polski dokumentacji przedłożonej przez stronę;  
Brak odpowiednika § 1a. Koszty ustanowienia i działania adwokata, radcy prawnego lub doradcy 

podatkowego ustanowionego tymczasowym pełnomocnikiem szczególnym ponosi 
Skarb Państwa.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
W związku z wprowadzeniem możliwości zwrócenia się przez organ podatkowy do strony postępowania (kontrolowanego) o przetłumaczenie na język polski na własny koszt 
przedłożonych przez nią dokumentów sporządzonych w języku obcym (nowo dodany § 3 w art. 189 O.p.), wskazano, że koszty takiego tłumaczenia obciążają stronę (art. 267 § 1 
pkt 1b O.p.).
W związku z wprowadzeniem instytucji pełnomocnika tymczasowego wskazano, że koszty działania takiego pełnomocnika pokrywa Skarb Państwa. (art. 267 § 1a O.p.).

Art. 269. [Postanowienie o kosztach]
Organ podatkowy ustala, w drodze postanowienia, wysokość kosztów postępowa-

nia, które obowiązana jest ponieść strona, oraz termin i sposób ich uiszczenia.

Art. 269. [Postanowienie o kosztach]
§ 1. Organ podatkowy ustala, w drodze postanowienia, wysokość kosztów postępo-

wania, które obowiązana jest ponieść strona, oraz termin i sposób ich uiszczenia.

Brak odpowiednika § 2. Organ podatkowy odstępuje od ustalenia kosztów postępowania w przypadku 
stwierdzenia, że wydatki na postępowanie w sprawie ich ustalenia i koszty poboru nie 
przekraczają czterokrotności kosztów upomnienia.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Nowelizacja wprowadza regułę, zgodnie z którą organ podatkowy odstępuje od ustalenia kosztów postępowania w przypadkach, w których stwierdzi, że wydatki na postępowanie 
w sprawie ich ustalenia i koszty poboru nie przekraczają czterokrotności kosztów upomnienia.

Brak odpowiednika Art. 270b. [Opłaty za kopie i odpisy]
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporzą-

dzenia, wysokość opłaty za sporządzenie kopii oraz odpisu dokumentów, mając na 
uwadze szacunkowe nakłady pracy z tym związane oraz koszty wykorzystanych ma-
teriałów.
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Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Przed nowelizacją wysokość opłaty za sporządzenie jednej strony odpisu lub kopii, o których mowa w art. 178, była ustalana przez organy podatkowe w formie aktów wewnętrz-
nych. W praktyce oznacza to, że wysokość tych opłat nie była jednakowa. W celu ujednolicenia opłat jednostkowych zostaną one określone w rozporządzeniu Ministra Finansów, 
z uwzględnieniem szacunkowych nakładów pracy z tym związanych oraz kosztów wykorzystanych materiałów.

Art. 272. [Czynności sprawdzające]
Organy podatkowe pierwszej instancji, z zastrzeżeniem art. 272a, dokonują czynno-

ści sprawdzających, mających na celu:
1) sprawdzenie terminowości:

(…) b)  wpłacania zadeklarowanych podatków, w tym również pobieranych przez płat-
ników oraz inkasentów;

Art. 272. [Czynności sprawdzające]
Organy podatkowe pierwszej instancji, z zastrzeżeniem art. 272a, dokonują czynno-

ści sprawdzających, mających na celu:
1) sprawdzenie terminowości:

(…) b)  wpłacania podatków, w tym również pobieranych przez płatników oraz inka-
sentów

Brak odpowiednika 4) weryfikację poniesionych przez podatnika wydatków i uzyskanych przychodów 
(dochodów) opodatkowanych lub przychodów (dochodów) nieopodatkowanych 
– w zakresie niezbędnym do ujawnienia podstawy opodatkowania z tytułu przy-
chodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze 
źródeł nieujawnionych;

Brak odpowiednika (…) 5)   weryfikację danych i dokumentów przedstawionych przez podatników dokonu-
jących rejestracji podatkowej.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649) oraz ustawą z 16 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., 
poz. 251).
Zasadniczym celem rozszerzenia zakresu czynności sprawdzających u podatnika jest umożliwienie wyjaśnienia istniejących wątpliwości bez konieczności wszczynania postępo-
wania podatkowego lub kontroli podatkowej. 
Art. 272 pkt 1 lit. b O.p. zmieniono w sposób, który umożliwi prowadzenie czynności sprawdzających nie tylko w przypadku zadeklarowanych podatków, ale też w przypadku wpłat 
podatków/zaliczek niedeklarowanych.
W ramach czynności sprawdzających możliwa też będzie weryfikacja danych i dokumentów przedstawionych przez podatników dokonujących rejestracji podatkowej. Weryfikacja 
ta jest szczególnie istotna w zakresie rejestracji podatników podatku od towarów i usług. W celu wyeliminowania tych wątpliwości jest zasadne rozszerzenie katalogu czynności 
sprawdzających w tym zakresie. 
W ramach czynności sprawdzających możliwa też będzie weryfikacja spraw dotyczących tzw. nieujawnionych źródeł przychodów. Objęcie tego zagadnienia czynnościami spraw-
dzającymi pozwoli na wstępne ustalenie celowości wszczynania postępowania w tej sprawie. 

Art. 274. [Korekta z urzędu]
§ 1. W razie stwierdzenia, że deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywi-

ste omyłki bądź że wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, organ podat-
kowy w zależności od charakteru i zakresu uchybień:
1) koryguje deklarację, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień, jeżeli zmiana 

wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku lub 
wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 1000 zł; (…) 

Art. 274. [Korekta z urzędu]
§ 1. W razie stwierdzenia, że deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywi-

ste omyłki bądź że wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, organ podat-
kowy w zależności od charakteru i zakresu uchybień:
1)  koryguje deklarację, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień, jeżeli zmiana 

wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku albo 
kwoty nadwyżki podatku do przeniesienia lub wysokości straty w wyniku tej korekty 
nie przekracza kwoty 5000 zł; (…) 
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§ 2. Organ podatkowy:
(…) 2)  doręcza podatnikowi uwierzytelnioną kopię skorygowanej deklaracji wraz z infor-

macją o związanej z korektą deklaracji zmianie wysokości zobowiązania podatko-
wego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku lub wysokości straty bądź informację 
o braku takich zmian.

§ 2. Organ podatkowy:
(…) 2)  doręcza podatnikowi uwierzytelnioną kopię skorygowanej deklaracji wraz z infor-

macją o związanej z korektą deklaracji zmianie wysokości zobowiązania podat-
kowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku albo kwoty nadwyżki podatku do 
przeniesienia lub wysokości straty, albo informacją o braku takich zmian, oraz 
pouczeniem o prawie wniesienia sprzeciwu.

Brak odpowiednika (…) § 6. Przepisy § 1–4 stosuje się odpowiednio do deklaracji składanych przez 
podatnika, płatnika lub inkasenta za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r., z wyjątkiem art. 274c § 1 pkt 2 i § 1b, które obowiązują od 1 lipca 2016 r. Zmiana została wprowadzona ustawą z 10 września 
2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Przepis art. 274 Ordynacji podatkowej przyznaje organowi podatkowemu uprawnienie do korygowania z urzędu deklaracji w razie stwierdzenia, że deklaracja zawiera błędy rachun-
kowe lub inne oczywiste omyłki bądź że wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, jeżeli zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu 
podatku lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 1000 zł. Nowelizacja podwyższyła tę kwotę do 5000 zł.
Nowelizacja wprowadziła możliwość zastosowania instytucji korekty z urzędu do  nadwyżki podatku do przeniesienia wykazanej  w deklaracji VAT. 
Nowelizacja wprowadziła możliwość stosowania instytucji korekty z urzędu do deklaracji składanych elektronicznie (dotychczas instytucja ta miała zastosowanie wyłącznie do 
deklaracji składanych w formie papierowej). 
W art. 274 § 2 pkt 2 O.p. wprowadzono też obowiązek zamieszczania pouczenia o prawie wniesienia sprzeciwu wobec korekty deklaracji sporządzonej z urzędu. 

Art. 274c. [Kontrola kontrahentów]
§ 1. Organ podatkowy, w związku z prowadzonym postępowaniem podatkowym lub 

kontrolą podatkową, może zażądać od kontrahentów podatnika wykonujących działal-
ność gospodarczą przedstawienia dokumentów, w zakresie objętym kontrolą u podat-
nika, w celu sprawdzenia ich prawidłowości i rzetelności. Z czynności tych sporządza 
się protokół.

Art. 274c. [Kontrola kontrahentów]
§ 1. Organ podatkowy, w związku z postępowaniem podatkowym lub kontrolą po-

datkową, może zażądać od kontrahentów podatnika wykonujących działalność gospo-
darczą:
1) przedstawienia dokumentów, w zakresie objętym postępowaniem lub kontrolą u po-

datnika, w celu sprawdzenia ich prawidłowości i rzetelności;
2) przekazania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycz-

nym nośniku danych, wyciągu z ksiąg podatkowych i dowodów księgowych za-
pisanego w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której 
mowa w art. 193a § 2, jeżeli kontrahent podatnika prowadzi księgi podatkowe 
przy użyciu programów komputerowych; przepis art. 168 § 3a pkt 1 stosuje się 
odpowiednio.

Brak odpowiednika § 1a. Z czynności sprawdzających u kontrahenta podatnika sporządza się protokół.
Brak odpowiednika § 1b. Czynności określone w § 1 pkt 2 kontrahent podatnika jest obowiązany wy-

konać na własny koszt.
§ 2. Jeżeli miejsce zamieszkania, siedziba lub miejsce wykonywania działalności kon-

trahenta kontrolowanego znajdują się poza obszarem działania organu przeprowadza-
jącego kontrolę, czynności, o których mowa w § 1, na zlecenie tego organu może także 
dokonać organ właściwy miejscowo.

§ 2. Jeżeli miejsce zamieszkania, siedziba lub miejsce wykonywania działalności kon-
trahenta podatnika znajdują się poza obszarem działania organu prowadzącego postę-
powanie lub kontrolę, czynności sprawdzających, o których mowa w § 1, na zlecenie 
tego organu może także dokonać organ właściwy miejscowo.
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Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649). Wyjątkiem jest art. 274c § 1 pkt 2 i § 1b, które wchodzą w życie 1 lipca 2016 r. 
Od 1 lipca 2016 r. wejdzie w życie art. 193a O.p. Przepis ten wprowadza obowiązek przekazywania ksiąg i dokumentów w określonym przez MF formacie elektronicznym. Na pod-
stawie art. 274c również kontrahenci podatników mają obowiązek przekazywać dokumenty w tym formacie. Dodajmy jednak, że obowiązkowe przekazywanie ksiąg i dowodów 
w wymaganym formacie będzie początkowo dotyczyło tylko dużych przedsiębiorców. Przedsiębiorcy mali i średni zostaną tym obowiązkiem objęci dopiero od 1 lipca 2018 r. 

Art. 280. [Stosowanie przepisów ustawy]
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dziale stosuje się odpowiednio przepisy 

art. 143 oraz przepisy rozdziałów 1–3, 5, 6, 9 z wyłączeniem art. 171a, rozdziałów 10, 14, 
16 oraz 23 działu IV.

Art. 280. [Stosowanie przepisów ustawy]
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dziale stosuje się odpowiednio przepisy 

art. 143, art. 193a oraz rozdziałów 1–3a, 5, 6, 9, z wyłączeniem art. 171a, rozdziałów 10, 
14, 16, 22 i 23 działu IV.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Na podstawie art. 280 O.p. kara porządkowa będzie nakładana na kontrahenta podatnika w przypadku bezzasadnego nieprzedstawienia dokumentów (kary porządkowe są orze-
kane na podstawie przepisów rozdziału 22 działu IV Ordynacji podatkowej.
Art. 280 został też uzupełniony o dodane nowelizacją art. 193a (dotyczący tzw. jednolitego pliku kontrolnego) oraz rozdział 3a (dot. pełnomocnictw). 

Art. 281a. [Upoważnienie do reprezentowania kontrolowanego]
§ 1. Podatnicy, płatnicy, inkasenci oraz następcy prawni mogą, w formie pisemnej, 

wyznaczyć osobę fizyczną, która będzie upoważniona do ich reprezentowania w za-
kresie kontroli podatkowej, oraz zgłosić tę osobę naczelnikowi urzędu skarbowego 
właściwemu w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym, wójtowi, burmistrzo-
wi (prezydentowi miasta). W przypadku wyznaczenia więcej niż jednej osoby, przepis  
art. 145 § 3 stosuje się odpowiednio.

§ 2. Jeżeli upoważnienie nie stanowi inaczej, przyjmuje się, że osoba wyznaczona 
jest uprawniona do działania w zakresie odbioru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia 
kontroli podatkowej, wyrażenia zgody, o której mowa w art. 282b § 3, odbioru upo-
ważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej, zakończenia kontroli podatkowej, 
złożenia wyjaśnień i zastrzeżeń do protokołu kontroli oraz wszystkich czynności kon-
trolnych.

§ 3. Przepisy działu dotyczące kontrolowanego stosuje się również do osoby wyzna-
czonej, z wyłączeniem art. 282c § 1 pkt 2 i art. 285a § 3.

Art. 281a. [Upoważnienie do reprezentowania kontrolowanego]
uchylony

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Zasady reprezentacji zostały kompleksowo uregulowane w rozdziale 3a działu IV Ordynacji pt. „Pełnomocnictwo”. Dlatego art. 281a został uchylony.

Art. 282a. [Ponowne wszczęcie kontroli]
(…) § 2. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli kontrola podatkowa jest niezbędna dla 

przeprowadzenia postępowania

Art. 282a. [Ponowne wszczęcie kontroli] 
(…) § 2. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli kontrola podatkowa jest niezbędna dla 

przeprowadzenia postępowania

Brak odpowiednika (…) 3) sprawie stwierdzenia nadpłaty.
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Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Zgodnie z nowo dodanym pkt 3 w art. 282a § 2 zakaz ponownego wszczynania kontroli podatkowej w zakresie spraw rozstrzygniętych decyzją ostateczną nie dotyczy kontroli podat-
kowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty. Celem tego rozwiązania jest umożliwienie przeprowadzenia kontroli podatkowej, nawet jeżeli 
w zakresie kontrolowanego zobowiązania są wydane decyzje ostateczne w sprawie stwierdzenia nadpłaty. Wnioski o stwierdzenie nadpłaty, wraz z korektą deklaracji, mogą być składane 
wielokrotnie. W każdym przypadku organ podatkowy ma możliwość weryfikacji nadpłaty wykazanej w korekcie deklaracji poprzez przeprowadzenie kontroli podatkowej. 

Art. 282b. [Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli]
(…) § 3. Wszczęcie kontroli przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia 

wymaga zgody kontrolowanego.

Art. 282b. [Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli]
(…) § 3. Wszczęcie kontroli przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia 

wymaga zgody lub wniosku kontrolowanego. W razie wyrażenia zgody lub złożenia 
wniosku ustnie kontrolujący sporządza adnotację.

§ 4. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej zawiera:
(…) 6)  podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia, a jeżeli zawiadomienie zostało 

wydane w formie dokumentu elektronicznego – bezpieczny podpis elektroniczny 
weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

§ 4. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej zawiera:
(…) 6)  podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia, a jeżeli zawiadomienie zostało 

wydane w formie dokumentu elektronicznego – bezpieczny podpis elektroniczny 
weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpis po-
twierdzony profilem zaufanym ePUAP.

§ 5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporzą-
dzenia, wzór zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, uwzględniając 
elementy zawiadomienia określone w § 4 oraz możliwość wyrażenia zgody na wszczę-
cie kontroli przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

§ 5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporzą-
dzenia, wzór zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, uwzględniając 
elementy zawiadomienia określone w § 4 oraz możliwość wyrażenia zgody na wszczę-
cie kontroli lub złożenia wniosku o wszczęcie kontroli przed upływem 7 dni od dnia 
doręczenia zawiadomienia.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649) oraz ustawą z 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1269).
Zgodnie z nowelizacją wszczęcie kontroli podatkowej przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia może nastąpić także na wniosek kontrolowanego. Wprowadzono 
też możliwość ustnego wyrażenia zgody na wszczęcie kontroli lub ustnego złożenia wniosku w tej sprawie. W razie wyrażenia zgody lub złożenia wniosku ustnie kontrolujący 
sporządza adnotację. Zmiana w art. 282b § 3 O.p. wymagała także odpowiedniej zmiany delegacji ustawowej, o której mowa w art. 282b § 5 O.p. 

Art. 282c. [Kontrola bez zawiadomienia]
§ 1. Nie zawiadamia się o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, jeżeli:

1) kontrola
Brak odpowiednika

Art. 282c. [Kontrola bez zawiadomienia]
§ 1. Nie zawiadamia się o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, jeżeli:

1) kontrola:
(…) i)  ma charakter doraźny dotyczący sprawdzenia zachowania warunków zawie-

szenia działalności gospodarczej;

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Ustawodawca uznał, że skuteczna kontrola dotycząca sprawdzenia zachowania warunków zawieszenia działalności gospodarczej może być przeprowadzona tylko bez zawia-
domienia o zamiarze wszczęcia kontroli, co zostało uwzględnione w treści art. 282c O.p. Efektywność i skuteczność kontroli jest wątpliwa, gdy podmiot prowadzący działalność 
gospodarczą mimo jej zawieszenia zostanie zawiadomiony o zamiarze jej wszczęcia. Trzeba się wówczas liczyć z tym, że wszelkie znamiona prowadzenia działalności zostaną 
usunięte lub zakamuflowane w związku z zapowiedzią kontroli. 
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Art. 284. [Wszczęcie kontroli podatkowej]
§ 1. Wszczęcie kontroli podatkowej, z zastrzeżeniem § 4 i art. 284a § 1, następuje 

przez doręczenie kontrolowanemu lub osobie, o której mowa w art. 281a, upoważnienia 
do jej przeprowadzenia oraz okazanie legitymacji służbowej. Kontrolowany jest obowią-
zany wskazać osobę, która będzie go reprezentowała w trakcie kontroli, w czasie jego 
nieobecności, jeżeli nie wskazał tej osoby w trybie art. 281a.

Art. 284. [Wszczęcie kontroli podatkowej]
§ 1. Wszczęcie kontroli podatkowej, z zastrzeżeniem § 3 i art. 284a § 1, następuje 

przez doręczenie kontrolowanemu upoważnienia do jej przeprowadzenia oraz okaza-
nie legitymacji służbowej. Kontrolowany jest obowiązany ustanowić pełnomocnika na 
wypadek swojej nieobecności w czasie kontroli, jeżeli nie ustanowił pełnomocnika 
ogólnego lub szczególnego.

§ 2. Jeżeli kontrolowanym jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemają-
ca osobowości prawnej, upoważnienie doręcza się oraz okazuje legitymację służbową 
członkowi zarządu, wspólnikowi, innej osobie upoważnionej do reprezentowania kon-
trolowanego lub prowadzenia jego spraw albo osobie wyznaczonej w trybie art. 281a.

§ 2. Jeżeli kontrolowanym jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna niema-
jąca osobowości prawnej, upoważnienie doręcza się oraz okazuje się legitymację 
służbową członkowi zarządu, wspólnikowi albo innej osobie upoważnionej do re-
prezentowania kontrolowanego lub prowadzenia jego spraw (reprezentant kontro-
lowanego).

Brak odpowiednika § 2a. Jeżeli kontrolowanym jest zakład podmiotu zagranicznego, upoważnienie do-
ręcza się oraz okazuje się legitymację służbową osobie faktycznie kierującej, nadzo-
rującej lub reprezentującej działalność prowadzoną na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej.

§ 3. W razie nieobecności kontrolowanego lub osób, o których mowa w § 2 albo 
w art. 281a, kontrolujący wzywa kontrolowanego lub osobę wskazaną w trybie 
art. 281a do stawienia się w miejscu, w którym można prowadzić czynności kontrolne 
następnego dnia po upływie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

§ 3. W razie niemożności wszczęcia kontroli w trybie wskazanym w § 1–2a z powo-
du nieobecności kontrolowanego, reprezentanta kontrolowanego lub pełnomocnika, 
kontrolujący wzywa kontrolowanego, reprezentanta kontrolowanego lub pełnomocni-
ka do stawienia się w siedzibie organu podatkowego następnego dnia po upływie 7 dni 
od dnia doręczenia wezwania.

§ 4. W przypadku niestawienia się kontrolowanego lub osoby, o której mowa 
w art. 281a, w terminie, o którym mowa w § 3, wszczęcie kontroli następuje w dniu 
upływu tego terminu. Upoważnienie do kontroli doręcza się kontrolowanemu lub oso-
bie, o której mowa w art. 281a, gdy stawi się w miejscu prowadzenia kontroli.

§ 4. W przypadku niestawienia się osoby wzywanej, w terminie, o którym mowa 
w § 3, kontrolę uznaje się za wszczętą w dniu upływu tego terminu. W tym przypadku 
upoważnienie do kontroli doręcza się niezwłocznie, gdy ta osoba stawi się w miejscu 
prowadzenia kontroli.

§ 5. W przypadku gdy poprzez nieobecność kontrolowanego, osoby, o której mowa 
w art. 281a lub w art. 284 § 1 zdanie drugie i § 2, nie jest możliwe prowadzenie czyn-
ności kontrolnych, a w szczególności nie jest zapewniony dostęp do dokumentów 
związanych z przedmiotem kontroli, kontrolę zawiesza się do czasu umożliwienia prze-
prowadzenia tych czynności.

§ 5. W razie niemożności prowadzenia czynności kontrolnych z powodu nieobec-
ności kontrolowanego, reprezentanta kontrolowanego lub pełnomocnika, w szcze-
gólności gdy nie jest zapewniony dostęp do dokumentów związanych z przedmiotem 
kontroli, kontrolę zawiesza się do czasu umożliwienia przeprowadzenia tych czynności.

§ 5a. Przepisu § 5 nie stosuje się do kontrolowanego przedsiębiorcy. uchylony

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
W związku z wprowadzeniem dwóch kategorii pełnomocników zachodzi konieczność wprowadzenia zmian dostosowawczych w dziale VI „Kontrola podatkowa” ustawy – Ordyna-
cja podatkowa. Co do zasady kontrolowanego może reprezentować pełnomocnik. W celu uporządkowania terminologii pojęcie „osoby wskazywanej przez kontrolowanego jako 
reprezentanta w trakcie kontroli w czasie jego nieobecności” zastąpiono pojęciem „pełnomocnika na wypadek nieobecności” (art. 284 § 1 O.p.). Szczególną cechą tego rodzaju 
pełnomocnika funkcjonującego wyłącznie w zakresie kontroli podatkowej jest istnienie umocowania do działania tylko wtedy, gdy kontrolowany jest nieobecny. 
W art. 284 O.p. wprowadzono określenie „reprezentant kontrolowanego”, którym są takie osoby jak „członek zarządu, wspólnik, inna osoba upoważniona do reprezentowania 
kontrolowanego lub prowadzenia jego spraw”, gdy kontrolowanym jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej.
Wprowadzono też przepis umożliwiający kontrolę zakładu podmiotu zagranicznego (art. 284 § 2a O.p.).
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Art. 284a. [Kontrola na legitymację]
§ 1. Kontrola podatkowa może być wszczęta po okazaniu legitymacji służbowej 

kontrolowanemu lub osobie, o której mowa w art. 281a, albo osobie wymienionej 
w art. 284 § 2, gdy czynności kontrolne są niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu 
przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów 
jego popełnienia.

Art. 284a. [Kontrola na legitymację]
§ 1. Kontrola podatkowa może być wszczęta po okazaniu legitymacji służbowej kon-

trolowanemu, gdy czynności kontrolne są niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu 
przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów 
jego popełnienia.

§ 1a. W razie nieobecności kontrolowanego lub osoby, o której mowa w art. 281a, 
albo osoby wymienionej w art. 284 § 2, kontrola podatkowa może być wszczęta po 
okazaniu legitymacji pracownikowi kontrolowanego, który może być uznany za osobę, 
o której mowa w art. 97 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 
z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.), lub w obecności przywołanego świadka, którym powi-
nien być funkcjonariusz publiczny, niebędący jednak pracownikiem organu przeprowa-
dzającego kontrolę.

§ 1a. W razie nieobecności kontrolowanego, reprezentanta kontrolowanego lub 
pełnomocnika, kontrola podatkowa może być wszczęta po okazaniu legitymacji służ-
bowej pracownikowi kontrolowanego, który może być uznany za osobę, o której mowa 
w art. 97 Kodeksu cywilnego, lub w obecności przywołanego świadka, którym powinien 
być funkcjonariusz publiczny, niebędący jednak pracownikiem organu przeprowadza-
jącego kontrolę.

§ 2. W przypadkach, o którym mowa w § 1 i § 1a, kontrolowanemu lub osobie, 
o której mowa w art. 281a, albo osobie wymienionej w art. 284 § 2, należy bez zbędnej 
zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia wszczęcia kontroli, doręczyć 
upoważnienie do przeprowadzenia kontroli.

§ 2. W przypadkach, o których mowa w § 1 i 1a, należy bez zbędnej zwłoki, jednak nie 
później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli, doręczyć upoważnie-
nie do przeprowadzenia kontroli.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
W praktyce, w przypadku wszczęcia kontroli na podstawie art. 284a § 1 O.p. np. w piątek w godzinach popołudniowych, jedynym dniem, w którym można doręczyć upoważnienie, 
jest poniedziałek. Zagadnienie komplikują dodatkowe dni ustawowo wolne od pracy. W związku z tym wskazano, że doręczenie upoważnienia powinno nastąpić w ciągu 3 dni 
roboczych.
Pozostałe zmiany dostosowują treść art. 284a do terminologii zmienionej w art. 284 O.p.

Art. 285. [Czynności kontrolne]
§ 1. Czynności kontrolnych dokonuje się w obecności kontrolowanego lub osoby 

przez niego wskazanej, chyba że kontrolowany zrezygnuje z prawa uczestniczenia 
w czynnościach kontrolnych. Jeżeli kontrolowanym jest osoba lub jednostka wymie-
niona w art. 284 § 2, czynności kontrolnych dokonuje się w obecności osób upo-
ważnionych.

Art. 285. [Czynności kontrolne]
§ 1. Czynności kontrolnych dokonuje się w obecności kontrolowanego, reprezen-

tanta kontrolowanego lub pełnomocnika, chyba że kontrolowany zrezygnuje z prawa 
uczestniczenia w czynnościach kontrolnych.

(…) § 3. W przypadku gdy w toku kontroli kontrolowany lub osoby go reprezentujące 
będą nieobecne i nie nastąpiło wskazanie osoby upoważnionej w trybie art. 281a lub 
art. 284 § 1 zdanie drugie, czynności kontrolne mogą być wykonywane w obecności 
innego pracownika kontrolowanego, który może być uznany za osobę, o której mowa 
w art. 97 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, lub w obecności przy-
wołanego świadka, którym powinien być funkcjonariusz publiczny, niebędący jednak 
pracownikiem organu przeprowadzającego kontrolę.

(…) § 3. W przypadku gdy w toku kontroli kontrolowany, reprezentant kontrolowane-
go lub pełnomocnik jest nieobecny, lecz nie zrezygnowano z prawa uczestniczenia 
w czynnościach kontrolnych, czynności kontrolne mogą być wykonywane w obecności 
innych osób, o których mowa w art. 284a § 1a.
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Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Treść art. 285 została dostosowana do zmian wprowadzonych w art. 284, w którym wprowadzono pojęcie reprezentanta kontrolowanego. W art. 285 § 3 sprecyzowano, że czynno-
ści kontrolne mogą być dokonywane w obecności pracowników kontrolowanego lub przywołanych świadków tylko wówczas, gdy reprezentant kontrolowanego lub pełnomocnik 
jest nieobecny i nie nastąpiła rezygnacja z prawa uczestniczenia w czynnościach kontrolnych.

Art. 285a. [Prowadzenie czynności kontrolnych]
(…) § 3. Jeżeli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że kontrolowany będą-

cy osobą fizyczną nie ujawnił wszystkich obrotów lub przychodów mających zna-
czenie dla określenia lub ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego, kon-
trolujący może zwrócić się do kontrolowanego o złożenie oświadczenia o stanie 
majątkowym na określony dzień. Oświadczenie to składane jest pod rygorem odpo-
wiedzialności karnej za fałszywe zeznania. Kontrolujący, zwracając się o złożenie 
oświadczenia, uprzedza kontrolowanego o odpowiedzialności karnej za fałszywe 
zeznania.

Art. 285a. [Prowadzenie czynności kontrolnych]
uchylony

§ 4. Przepis § 3 stosuje się odpowiednio do osób fizycznych będących wspólnikami 
kontrolowanej spółki nieposiadającej osobowości prawnej.

uchylony

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Art. 285a § 3 i 4 O.p. zostały uchylone ze względu na zmiany wprowadzone w art. 180 O.p. Na podstawie art. 180 § 3 i 4 O.p. została wprowadzona możliwość żądania złożenia 
oświadczenia o stanie majątku w trakcie postępowania, bez potrzeby wszczynania kontroli podatkowej. 

Art. 287 [Obowiązki kontrolowanego]
§ 1. Kontrolowany, osoba upoważniona do reprezentowania kontrolowanego lub 

prowadzenia jego spraw, pracownik oraz osoba współdziałająca z kontrolowanym są 
obowiązani umożliwić wykonywanie czynności, o których mowa w art. 286, a w szcze-
gólności: 

Art. 287 [Obowiązki kontrolowanego]
§ 1. Kontrolowany, jego pracownik oraz osoba współdziałająca z kontrolowanym są 

obowiązani umożliwić wykonywanie czynności, o których mowa w art. 286, w szczegól-
ności: 

Brak odpowiednika (…) 3)  przekazać, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycz-
nym nośniku danych, wyciąg z ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych 
zapisany w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o któ-
rej mowa w art. 193a § 2, jeżeli kontrolowany prowadzi księgi podatkowe przy 
użyciu programów komputerowych; przepis art. 168 § 3a pkt 1 stosuje się od-
powiednio.

§ 2. Czynności określone w § 1 pkt 2 kontrolowany jest obowiązany wykonać nie-
odpłatnie.

§ 2. Czynności określone w § 1 pkt 2 i 3 kontrolowany jest obowiązany wykonać na 
własny koszt.

(…) § 4. Osoby upoważnione do reprezentowania kontrolowanego lub prowadzenia 
jego spraw, pracownicy oraz osoby współdziałające z kontrolowanym są obowiązani 
udzielić wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli, w zakresie wynikającym z wykony-
wanych czynności lub zadań.

(…) § 4. Reprezentant kontrolowanego, pracownik oraz osoba współdziałająca 
z kontrolowanym są obowiązani udzielić wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli, 
w zakresie wynikającym z wykonywanych czynności lub zadań.
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Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r., z wyjątkiem § 1 pkt 3, który obowiązuje od 1 lipca 2016 r. Zmiana została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie 
ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Zmiany w art. 287 są efektem dodania w Ordynacji podatkowej przepisu art. 193a. Przepis ten nakazuje przekazanie organom podatkowym ksiąg i dokumentów w określonym 
formacie elektronicznym (jeżeli podatnik prowadzi księgi przy użyciu programów komputerowych) – patrz komentarz do art. 193a O.p.
Pozostałe zmiany są związane z wprowadzeniem w art. 284 O.p. pojęcia „reprezentanta kontrolowanego”. 

Art. 289. [Zawiadomienie o przeprowadzeniu dowodu]
§ 1. Kontrolowanego, osobę go reprezentującą lub osobę wskazaną w trybie 

art. 281a albo w trybie art. 284 § 1 zdanie drugie zawiadamia się o miejscu i termi-
nie przeprowadzenia dowodu z zeznań świadków, opinii biegłych przynajmniej na 3 dni 
przed terminem ich przeprowadzenia, a dowodu z oględzin nie później niż bezpośred-
nio przed podjęciem tych czynności.

Art. 289. [Zawiadomienie o przeprowadzeniu dowodu]
§ 1. Kontrolowanego zawiadamia się o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu 

z zeznań świadków lub opinii biegłych przynajmniej na 3 dni przed terminem ich prze-
prowadzenia, a dowodu z oględzin nie później niż bezpośrednio przed podjęciem tych 
czynności.

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli kontrolowany, osoba go reprezentująca lub 
przez niego wskazana w trybie art. 281a albo w trybie art. 284 § 1 zdanie drugie są nie-
obecne, a okoliczności sprawy uzasadniają natychmiastowe przeprowadzenie dowodu.

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli kontrolowany jest nieobecny, a okoliczności 
sprawy uzasadniają natychmiastowe przeprowadzenie dowodu.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
O  miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu z zeznań świadków lub opinii biegłych organ podatkowy powinien zawiadomić kontrolowanego.  Z nowo dodanego art. 291d wynika, 
że przepisy dotyczące kontrolowanego stosuje się odpowiednio do reprezentanta kontrolowanego lub pełnomocnika, z wyłączeniem art. 282c § 1 pkt 2 i art. 291b O.p.

Art. 290. [Protokół kontroli]
(…) § 6. Protokół jest sporządzany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden 

egzemplarz protokółu kontrolujący doręcza kontrolowanemu.

Art. 290. [Protokół kontroli]
(…) § 6. Protokół jest sporządzany w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz pro-

tokołu kontrolujący doręcza kontrolowanemu, z wyłączeniem załączonych do proto-
kołu kontroli fotokopii, odpisów i wydruków z akt, ksiąg oraz innych, dokumentów 
udostępnionych przez kontrolowanego, które zostały zwrócone przez kontrolujące-
go, czyniąc o tym wzmiankę w protokole kontroli.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Ustawodawca uznał, że obowiązek sporządzania i doręczania kontrolowanemu kopii wszystkich załączników do protokołu kontroli, w tym dokumentów udostępnionych przez sa-
mego kontrolowanego, jest rozwiązaniem nieracjonalnym pod względem ekonomicznym. W związku z tym w art. 290 § 6 O.p. zrezygnowano z wymogu dołączania  do egzemplarza 
protokołu doręczanego kontrolowanemu tych dokumentów, które zostały udostępnione przez kontrolowanego, a które zostały zwrócone przez kontrolującego. 

Brak odpowiednika Art. 290b. [Kontrola przeprowadzona przez niewłaściwy organ]
§ 1. W przypadku stwierdzenia w toku kontroli, że organ przeprowadzający kon-

trolę był niewłaściwy miejscowo w momencie wszczęcia kontroli, kontrolujący spo-
rządza protokół z czynności kontrolnych. Czynności podjęte we wszczętej kontroli 
podatkowej pozostają w mocy.
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§ 2. Protokół z czynności kontrolnych jest sporządzany w trzech egzemplarzach, 
przy czym jeden egzemplarz protokołu kontrolujący doręcza kontrolowanemu, a drugi 
przekazuje organowi podatkowemu właściwemu w sprawie.

§ 3. Do protokołu z czynności kontrolnych stosuje się odpowiednio przepisy doty-
czące protokołu kontroli, z wyłączeniem art. 290 § 2 pkt 6a i 8.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Przed nowelizacją Ordynacja podatkowa nie regulowała sytuacji, gdy po ustaleniu kontroli okazuje się, że kontrolę wszczął organ niewłaściwy. Art. 290b uzupełnia tę lukę w prze-
pisach. Czynności podjęte przez „niewłaściwy” organ we wszczętej kontroli podatkowej pozostaną w mocy. 

Art. 291b. [Obowiązek zawiadomienia o zmianie adresu]
Jeżeli w toku kontroli podatkowej ujawniono nieprawidłowości, kontrolowany ma 

obowiązek zawiadomienia organu podatkowego o każdej zmianie swojego adresu do-
konanej w ciągu 6 miesięcy od dnia zakończenia kontroli podatkowej. W razie niedopeł-
nienia tego obowiązku postanowienie o wszczęciu postępowania podatkowego uznaje 
się za doręczone pod adresem, pod który doręczono protokół kontroli.

Art. 291b. [Obowiązek zawiadomienia o zmianie adresu]
Jeżeli w toku kontroli podatkowej ujawniono nieprawidłowości, kontrolowany ma 

obowiązek zawiadomienia organu podatkowego o każdej zmianie swojego adresu do-
konanej w ciągu 6 miesięcy od dnia zakończenia kontroli podatkowej. W razie niedopeł-
nienia tego obowiązku postanowienie o wszczęciu postępowania podatkowego uznaje 
się za doręczone pod dotychczasowym adresem.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Zmiana w art. 291b O.p. wynika stąd, że „adres, pod który doręczono protokół kontroli” nie zawsze jest ostatnim adresem znanym organowi podatkowemu (np. w przypadku 
dwukrotnej zmiany adresu w ciągu 6 miesięcy od zakończenia kontroli i zawiadomienia organu jedynie o pierwszej zmianie). Wobec tego w art. 291b ujęto ogólnie, że jest to adres 
dotychczasowy. 

Brak odpowiednika Art. 291d. [Reprezentant kontrolowanego]
§ 1. Przepisy dotyczące kontrolowanego stosuje się odpowiednio do reprezentan-

ta kontrolowanego lub pełnomocnika, z wyłączeniem art. 282c § 1 pkt 2 i art. 291b.
§ 2. Jeżeli pełnomocnik jest nieobecny w miejscu prowadzenia kontroli, podczas 

gdy jest obecny kontrolowany, pisma doręcza się kontrolowanemu, a czynności kon-
trolnych dokonuje się w obecności kontrolowanego.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Ustawodawca wprowadził ogólną regulację, zgodnie z którą przepisy Ordynacji odnoszące się do kontrolowanego mają też odpowiednie zastosowanie do reprezentanta kontrolowane-
go lub jego pełnomocnika,. Wyjątkiem są art. 282c § 1 pkt 2 i art. 291b O.p., które są ściśle związane z osobą kontrolowanego i nie mogą być wykonane przez osobę go reprezentującą.
Przepis reguluje też sytuację, w której podczas kontroli obecny jest kontrolowany, a pełnomocnik jest nieobecny. W takiej sytuacji czynności kontrolnych dokonuje się w obecności 
kontrolowanego. Jemu też doręcza się pisma.

Art. 292. [Stosowanie przepisów ustawy]
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dziale stosuje się odpowiednio przepisy 

art. 102 § 2 i 3, art. 135–138, art. 139 § 4, art. 140 § 2, art. 141 i art. 142 oraz przepisy roz-
działów 1, 2, 5, 6, 9 z wyłączeniem art. 171a, rozdziałów 10–12, 14, 16, 22 oraz 23 działu IV.

Art. 292. [Stosowanie przepisów ustawy]
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dziale stosuje się odpowiednio przepisy 

art. 102, art. 135, art. 138, art. 139 § 4, art. 140 § 2, art. 141 i art. 142, przepisy rozdziałów 
1, 2, 3a, 5, 6, 9–12, z wyłączeniem art. 171a, rozdziałów 14, 16, 22 i 23 działu IV.
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Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Art. 292 uwzględnia zmiany wprowadzone w przepisach Ordynacji podatkowej nowelizacją z 10 września 2015 r.

Art. 294. [Tajemnica skarbowa]
§ 1. Do przestrzegania tajemnicy skarbowej obowiązani są:

1) pracownicy izb skarbowych;

Art. 294. [Tajemnica skarbowa]
§ 1. Do przestrzegania tajemnicy skarbowej obowiązani są:

1) pracownicy izb skarbowych oraz Biura Krajowej Informacji Podatkowej;

Komentarz: Zmiana została wprowadzona ustawą z 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1269).
W związku z obowiązkami nałożonymi na pracowników biura KIP zostali oni zobowiązani do przestrzegania tajemnicy skarbowej.

Art. 295. [Dostęp do informacji]
W toku postępowania podatkowego dostęp do informacji pochodzących z banku lub 

innej instytucji finansowej, a także do informacji uzyskanych z banku lub innej instytucji 
finansowej mających siedzibę na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, 
przysługuje:
1) funkcjonariuszowi celnemu lub pracownikowi – załatwiającym sprawę, ich bezpo-

średnim przełożonym, naczelnikowi urzędu skarbowego oraz naczelnikowi urzędu 
celnego; 

Art. 295. [Dostęp do informacji]
W toku postępowania podatkowego dostęp do informacji pochodzących z banku lub 

innej instytucji finansowej, a także do informacji uzyskanych z banku lub innej instytucji 
finansowej mających siedzibę na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, 
przysługuje:
1) funkcjonariuszowi celnemu lub pracownikowi – załatwiającym sprawę, ich przełożo-

nym, naczelnikowi urzędu skarbowego, naczelnikowi urzędu celnego, dyrektorowi 
izby skarbowej oraz dyrektorowi izby celnej; 

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Ograniczenie w art. 295 pkt 1 i art. 295a O.p. dostępu do informacji tylko do „bezpośredniego przełożonego pracownika” jest nieuzasadnione i utrudnia efektywne nadzorowanie 
wykonywanych zadań. Dlatego wprowadzono możliwość dostępu do informacji, o których mowa w wymienionych przepisach, „przełożonym pracownika” zamiast tylko „bezpo-
średnim przełożonym pracownika”. Z tych samych powodów  prawo do wskazanych informacji uzyskali też dyrektorzy izb skarbowych i celnych. 

Art. 295a. [Dostęp do informacji]
W toku postępowania w sprawie zawarcia porozumień, o których mowa w dziale IIa, 

dostęp do informacji przekazanych przez przedsiębiorców w tym postępowaniu przy-
sługuje pracownikowi załatwiającemu sprawę, jego bezpośredniemu przełożonemu 
oraz ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

Art. 295a. [Dostęp do informacji]
W toku postępowania w sprawie zawarcia porozumień, o których mowa w dziale IIa, 

dostęp do informacji przekazanych przez przedsiębiorców w tym postępowaniu przy-
sługuje pracownikowi załatwiającemu sprawę, jego przełożonemu oraz ministrowi właś-
ciwemu do spraw finansów publicznych.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Ograniczenie w art. 295 pkt 1 i art. 295a O.p. dostępu do informacji tylko do „bezpośredniego przełożonego pracownika” utrudniało efektywne nadzorowanie wykonywanych zadań. 
Dlatego umożliwiono dostęp do informacji, o których mowa w wymienionych przepisach „przełożonym pracownika” zamiast tylko „bezpośrednim przełożonym pracownika”. 

Art. 297. [Udostępnianie akt]
§ 1. Akta, w tym akta zawierające informacje wymienione w art. 182, naczelnicy urzę-

dów skarbowych oraz naczelnicy urzędów celnych udostępniają wyłącznie:

Art. 297. [Udostępnianie akt]
§ 1. Akta, w tym akta zawierające informacje wymienione w art. 182, naczelnicy urzę-

dów skarbowych oraz naczelnicy urzędów celnych udostępniają wyłącznie:



111IFK � MONITOR�księgowego�nr�1/2016������www.mk.infor.plwww.inforfk.pl

(…) 2)  innym naczelnikom urzędów skarbowych lub urzędów celnych albo organom kon-
troli skarbowej – w związku ze wszczętym postępowaniem podatkowym, postę-
powaniem w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe lub 
kontrolą podatkową; 

(…) 2)  innym naczelnikom urzędów skarbowych lub naczelnikom urzędów celnych albo or-
ganom kontroli skarbowej – w związku ze wszczętym postępowaniem podatkowym, 
postępowaniem w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, 
kontrolą podatkową lub w związku z postępowaniem przejętym w trybie art. 18d; 

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Zmiana w art. 297 jest związana z wprowadzeniem art. 18d Ordynacji podatkowej i koniecznością umożliwienia przejęcia przez inny organ akt objętych tajemnicą skarbową.

Art. 298. [Udostępnianie akt nieobjętych tajemnicą skarbową]
Akta niezawierające informacji, o których mowa w art. 182, organy podatkowe udo-

stępniają:
(…) 6c)  organom nadzoru górniczego – w celu weryfikacji pomiaru ilości urobku rudy 

miedzi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od 
wydobycia niektórych kopalin (Dz.U. poz. 362, z 2014 r., poz. 1215 oraz z 2015 r., 
poz. 211);

Art. 298. [Udostępnianie akt nieobjętych tajemnicą skarbową]
Akta niezawierające informacji, o których mowa w art. 182, organy podatkowe udo-

stępniają:
(…) 6c)  organom nadzoru górniczego – w celu weryfikacji pomiaru urobku rudy miedzi, 

wydobytego gazu ziemnego oraz wydobytej ropy naftowej w rozumieniu prze-
pisów ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin 
(Dz.U. poz. 362 oraz z 2014 r., poz. 1215);

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym (Dz.U. z 2014 r., poz. 1215; ost.zm. 
Dz.U. z 2015 r., poz. 1649). Przepis został uzupełniony w celu umożliwienia udostępniania akt do weryfikacji pomiaru wydobytego gazu ziemnego i ropy naftowej.

Art. 299. [Udostępnianie informacji]
(…) § 3. Informacje, o których mowa w § 1, udostępniane są również:

(…) 8)  komornikom sądowym w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym 
lub zabezpieczającym;

Art. 299. [Udostępnianie informacji]
(…) § 3. Informacje, o których mowa w § 1, udostępniane są również:

(…) 8)  komornikom sądowym i administracyjnym organom egzekucyjnym w związku 
z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym;

Brak odpowiednika 8a)  upoważnionemu przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę albo marszał-
ka województwa kierownikowi jednostki organizacyjnej jednostki samorządu teryto-
rialnego niemającej osobowości prawnej oraz upoważnionemu pracownikowi tej jed-
nostki, do wykonywania w jego imieniu praw i obowiązków wierzyciela na podstawie 
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w zakresie niezbędnym 
do wszczęcia i prowadzenia postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego;

Brak odpowiednika 8b)  upoważnionemu przez organ egzekucyjny kierownikowi jednostki organizacyjnej 
gminy niemającej osobowości prawnej oraz upoważnionemu pracownikowi tej 
jednostki, do działania w jego imieniu jako organ egzekucyjny na podstawie prze-
pisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w zakresie niezbędnym do 
wszczęcia i prowadzenia postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego;

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649) oraz ustawą z 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1269).
Ustawodawca przyznał prawo występowania o informacje zawarte w aktach spraw podatkowych również administracyjnym organom egzekucyjnym, na wzór regulacji przyznającej 
takie uprawnienie komornikom sądowym w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym (art. 299 § 3 pkt 8 O.p.). 
Prawo do otrzymywania informacji uzyskały również jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki organizacyjne gmin (art. 299 § 3 pkt 8a i 8b O.p.). 



112ORDYNACJA PODATKOWA

Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

Brak odpowiednika Art. 299d. [Udostępnianie informacji]
Do informacji, o których mowa w art. 293 § 2 pkt 1 i 5, stosuje się przepisy niniejsze-

go działu dotyczące udostępniania informacji wynikających z akt spraw podatkowych.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Ze względu na sformułowanie w art. 299 § 1 O.p., że udostępnieniu przez organy podatkowe podlegają informacje zawarte „w aktach spraw podatkowych”, powstają wątpli-
wości, czy podlegają także udostępnieniu informacje podatkowe, o których mowa w rozdziale 11 działu III ww. ustawy, w tym uzyskane z banków. Chodzi w tym przypadku 
o informacje znajdujące się w szeroko rozumianych aktach, a nie aktach konkretnej sprawy podatkowej. W celu usunięcia tych wątpliwości wprowadzono art. 299d O.p. stano-
wiący podstawę do udostępniania informacji podatkowych, o których mowa w rozdziale 11 działu III Ordynacji podatkowej, na zasadach określonych w przepisach działu VII 
„Tajemnica skarbowa”. 

Brak odpowiednika Art. 305ja. [Udostępnianie informacji obcej władzy z UE]
§ 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych udziela z urzędu obcej wła-

dzy państwa członkowskiego Unii Europejskiej dostępnych informacji o osiągniętych 
w roku podatkowym przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych 
mających miejsce zamieszkania na terytorium tego państwa dochodach z tytułu:
1) stosunku pracy,
2) stosunku służbowego,
3) spółdzielczego stosunku pracy,
4) pracy nakładczej,
5) zasiłków pieniężnych wypłaconych przez zakład pracy, o którym mowa w art. 31 

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz 
przez płatników, o których mowa w art. 42e ust. 1 tej ustawy,

6) działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 7 i 9 ustawy z dnia 
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,

7) emerytur lub rent oraz innych świadczeń krajowych, o których mowa w art. 34 ust. 7 
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

– które zostały wykazane w deklaracjach składanych przez płatników podatku docho-
dowego od osób fizycznych.

§ 2. Informacji udziela się co najmniej raz w roku w terminie 6 miesięcy od za-
kończenia roku podatkowego, w którym informacje stały się dostępne dla organów 
podatkowych.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 20 października 2015 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
W art. 305ja § 1 pkt 1–5 ustawy – Ordynacja podatkowa uregulowano przekazywanie z urzędu  obcej władzy (zdefiniowanej w art. 154a O.p.) państwa członkowskiego Unii Euro-
pejskiej informacji o dochodach z zatrudnienia. 
W art. 305ja § 1 pkt 6 O.p. uregulowano przekazywanie informacji o wynagrodzeniach dyrektorów. W art. 305ja § 1 pkt 7 O.p. uregulowano przekazywanie informacji o dochodach 
z tytułu świadczeń emerytalnych i rentowych. 
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Art. 306e. [Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach]
(…) § 3. Nie można odmówić wydania zaświadczenia, jeżeli nie jest możliwe zakoń-

czenie postępowania, o którym mowa w § 2, przed upływem terminu określonego 
w art. 306a § 5. Wydając zaświadczenie, organ podaje informacje o prowadzonym 
postępowaniu. 

Art. 306e. [Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach]
(…) § 3. Nie można odmówić wydania zaświadczenia, jeżeli nie jest możliwe doręcze-

nie decyzji kończącej postępowanie podatkowe, o którym mowa w § 2, przed upływem 
terminu określonego w art. 306a § 5. Wydając zaświadczenie, organ podaje informację 
o prowadzonym postępowaniu lub jego zakończeniu.  

Brak odpowiednika (…) § 7. Przepisy § 1–3 i 5 stosuje się odpowiednio w zakresie odsetek za zwłokę, 
o których mowa w art. 53a.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Przed nowelizacją były wątpliwości co do tego, czy w zaświadczeniu należy wskazać stan zaległości wynikający z treści wydanej decyzji określającej lub ustalającej, która nie 
została jeszcze doręczona. W praktyce doręczenie decyzji przed wydaniem zaświadczenia nie zawsze jest możliwe. Dlatego w przypadku gdy doręczenie decyzji kończącej po-
stępowanie podatkowe nie jest możliwe przed upływem terminu określonego na wydanie zaświadczenia, organ podatkowy, wydając zaświadczenie, będzie zobowiązany podać 
informację nie tylko o prowadzonym, ale także o zakończonym postępowaniu (art. 306e § 3 O.p.). Zmiana ta jest konieczna ze względu na potrzebę ochrony pewności obrotu. 
Przed nowelizacją w zaświadczeniu stwierdzającym stan zaległości podatkowych nie były wykazywane odsetki za zwłokę od zaliczek na podatek. Określenie w decyzji samych od-
setek za zwłokę powoduje, że odsetki te są świadczeniem samodzielnym i dlatego powinny być wykazywane w treści zaświadczenia stwierdzającego stan zaległości podatkowych, 
co zostało uwzględnione w art. 306e § 7 O.p. 

Art. 306f. [Zaświadczenie o wysokości zobowiązań spadkodawcy]
(…) § 2. Jeżeli postępowanie podatkowe w sprawie określenia lub ustalenia wysoko-

ści zobowiązań podatkowych spadkodawcy nie zostało zakończone, w zaświadczeniu 
podaje się przybliżoną wysokość zobowiązania na podstawie posiadanych danych co 
do podstawy opodatkowania.

Art. 306f. [Zaświadczenie o wysokości zobowiązań spadkodawcy]
(…) § 2. Jeżeli postępowanie podatkowe w sprawie określenia wysokości zobowią-

zań podatkowych spadkodawcy nie zostało zakończone, w zaświadczeniu podaje się 
przybliżoną wysokość zobowiązania na podstawie posiadanych danych co do podsta-
wy opodatkowania.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 16 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy 
– Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 251).
Przepisy Ordynacji podatkowej dotyczące wydawania zaświadczeń na wniosek osoby, która uprawdopodobni, że może być spadkobiercą (art. 306f § 2), odnosił się do postępo-
wań w sprawie „ustalenia wysokości zobowiązania”, co wskazywałoby na możliwość dziedziczenia obowiązku podatkowego w przypadku niepowstałego jeszcze zobowiązania 
podatkowego. Dlatego przepis ten został w tym zakresie zmieniony.

Art. 306h. [Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych podatnika]
Brak odpowiednika

Art. 306h. [Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych podatnika]
(…) § 3. Organy podatkowe wydają zaświadczenie o wysokości zaległości podatko-

wych rozwiązanej spółki cywilnej na żądanie byłego wspólnika tej spółki.
Brak odpowiednika § 4. Organy podatkowe wydają zaświadczenie o wysokości zobowiązania po-

datkowego, zaległości podatkowych, kosztów upomnienia, kosztów egzekucyjnych 
zabezpieczonych hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym oraz objętego 
wnioskiem o wpis hipoteki, jeżeli hipoteka nie jest wpisana, na żądanie właściciela 
przedmiotu hipoteki lub zastawu.

Brak odpowiednika § 5. Organ podatkowy, który ustanowił hipotekę przymusową lub zastaw skarbo-
wy, na wniosek właściciela przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowe-
go,  który zapłacił należności zabezpieczone tą hipoteką przymusową lub zastawem



114ORDYNACJA PODATKOWA

Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

skarbowym wydaje temu właścicielowi zaświadczenie o wysokości zapłaconej należ-
ności zabezpieczonej hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649) oraz ustawą z 16 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., 
poz. 251).
W art. 306h O.p. wprowadzono przepis, na podstawie którego organ podatkowy, na żądanie właściciela przedmiotu hipoteki lub zastawu skarbowego, wyda zaświadczenie 
o wysokości zobowiązania podatkowego (zaległości podatkowych), kosztów upomnienia oraz kosztów egzekucyjnych, zabezpieczonych hipoteką przymusową lub zastawem 
skarbowym. Konieczność wydawania takiego zaświadczenia jest związana z wprowadzoną możliwością zapłaty przez dłużnika rzeczowego podatku zabezpieczonego hipoteką 
przymusową lub zastawem skarbowym.
W art. 306h O.p. została też wprowadzona możliwość wydania zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych rozwiązanej spółki cywilnej na żądanie byłego wspólnika tej 
spółki. Byli wspólnicy spółek cywilnych uzasadniają żądanie wydania zaświadczenia koniecznością jego przedłożenia w banku. Z punktu widzenia banku istotna jest bowiem infor-
macja, czy były wspólnik spółki cywilnej może potencjalnie ponosić odpowiedzialność podatkową – jako osoba trzecia – za zaległości zlikwidowanej spółki cywilnej. 

Art. 306i. [Zaświadczenie o wysokości dochodu lub obrotu]
Brak odpowiednika

Art. 306i. [Zaświadczenie o wysokości dochodu lub obrotu]
(…) § 1a. W razie śmierci podatnika zaświadczenie, o którym mowa w § 1, wydaje 

się na wniosek wstępnego, zstępnego lub małżonka, którzy uprawdopodobnią, że 
mogą być spadkobiercami.  

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Przed nowelizacją w przepisach Ordynacji podatkowej brak było podstawy prawnej do wydania zaświadczenia  spadkobiercom o wysokości obrotu lub dochodu spadkodawcy. 
Możliwość taką wprowadzono w art. 306i § 1a O.p. Warunkiem wydania zaświadczenia jest uprawdopodobnienie, że wymienione osoby mogą być spadkobiercami. 

Art. 306j. [Delegacja ustawowa]
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb wydawania zaświadczeń, uwzględniając w szczególności odpowiednią organiza-
cję czynności związanych z wydawaniem zaświadczeń;  

Art. 306j. [Delegacja ustawowa]
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb wydawania zaświadczeń, uwzględniając w szczególności odpowiednią organiza-
cję czynności związanych z wydawaniem zaświadczeń oraz możliwość doręczania 
zaświadczeń w formie dokumentu elektronicznego; 

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 183; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1311). 
Nowelizacja upoważniła Ministra Finansów do wydania rozporządzenia określającego tryb wydawania i doręczania zaświadczeń w formie dokumentu elektronicznego.
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Ustawa
z 13 października 1995 r.

o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
(j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 1314; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1932)*

* Tabela uwzględnia zmiany wprowadzone w ustawie o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników:
– ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1649),
– ustawą z 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1269),
– ustawą z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1224),
– ustawą z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1893),
–  ustawą z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw 

(Dz.U. z 2015 r., poz. 1932).

Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

Art. 4. [Właściwość organów w sprawie nadania NIP]
W sprawach określonych w art. 5 ust. 1, art. 8b i art. 8c oraz art. 9 ust. 1 właściwymi 

naczelnikami urzędów skarbowych są:
1) dla podatników podatku od towarów i usług, niekorzystających ze zwolnienia od tego po-

datku – naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach podatku od towarów i usług;

Art. 4. [Właściwość organów w sprawie nadania NIP]
W sprawach określonych w art. 5 ust. 1, art. 8b i art. 8c oraz art. 9 ust. 1 właściwymi 

naczelnikami urzędów skarbowych są:
1) dla podatników podatku od towarów i usług – naczelnik urzędu skarbowego właściwy 

w sprawach podatku od towarów i usług;

2) dla jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, korzystających ze 
zwolnienia od podatku od towarów i usług – naczelnik urzędu skarbowego właściwy 
ze względu na siedzibę jednostki lub miejsce wykonywania działalności;

uchylony

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Od 1 stycznia 2016 r. wprowadzono zmiany w zakresie właściwości organów podatkowych dla celów VAT. Dzięki zmianom ten sam urząd skarbowy stał się właściwy dla celów 
VAT i podatku dochodowego. Zmiana w art. 4 ustawy o NIP jest skorelowana z tymi zmianami Została wprowadzona w celu uproszczeń i ujednoliceń czynności wymaganych od 
podatników i płatników podatków w kontaktach z administracją podatkową.

Art. 5. [Zgłoszenie identyfikacyjne]
(…) 2b. Zgłoszenie identyfikacyjne podatników wpisanych do Krajowego Rejestru 

Sądowego zawiera dane:
(…) 2)  uzupełniające: skróconą nazwę (firmę), wykaz rachunków bankowych, adresy 

miejsc prowadzenia działalności, adres miejsca przechowywania dokumentacji 
rachunkowej, dane kontaktowe, w przypadku osobowych spółek handlowych 
i podmiotów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców na zasadach 
określonych dla spółek osobowych – dane dotyczące poszczególnych wspólni-
ków, w tym ich identyfikatory podatkowe.

Art. 5. [Zgłoszenie identyfikacyjne]
(…) 2b. Zgłoszenie identyfikacyjne podatników wpisanych do Krajowego Rejestru 

Sądowego zawiera dane:
(…) 2)  uzupełniające: skróconą nazwę (firmę), wykaz rachunków bankowych, adresy miejsc 

prowadzenia działalności, adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunko-
wej, dane kontaktowe, w przypadku osobowych spółek handlowych i podmiotów 
podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców na zasadach określonych dla 
spółek osobowych – dane dotyczące poszczególnych wspólników, w tym ich iden-
tyfikatory podatkowe, oraz przewidywaną liczbę zatrudnionych.
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3. Zgłoszenie identyfikacyjne podatników niebędących osobami fizycznymi zawie-
ra: pełną i skróconą nazwę (firmę), formę organizacyjno-prawną, adres siedziby, numer 
identyfikacyjny REGON, organ rejestrowy lub ewidencyjny i numer nadany przez ten 
organ, wykaz rachunków bankowych, adresy miejsc prowadzenia działalności, adres 
miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej oraz przedmiot wykonywanej dzia-
łalności określony według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych, a ponadto: (...)

3. Zgłoszenie identyfikacyjne podatników niebędących osobami fizycznymi zawiera: 
pełną i skróconą nazwę (firmę), formę organizacyjno-prawną, adres siedziby, numer 
identyfikacyjny REGON, organ rejestrowy lub ewidencyjny i numer nadany przez ten 
organ, wykaz rachunków bankowych, adresy miejsc prowadzenia działalności, adres 
miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej, przedmiot wykonywanej działal-
ności określony według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych oraz przewidy-
waną liczbę zatrudnionych, a ponadto: (...)

4. Zgłoszenie identyfikacyjne podatników będących osobami fizycznymi wykonują-
cych działalność gospodarczą zawiera dane, o których mowa w ust. 2, nazwę (firmę), 
adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, adresy dodatkowych 
miejsc wykonywania działalności, numer identyfikacyjny REGON, organ ewidencyjny, 
wykaz rachunków bankowych, adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunko-
wej oraz przedmiot wykonywanej działalności określony według obowiązujących stan-
dardów klasyfikacyjnych.

4. Zgłoszenie identyfikacyjne podatników będących osobami fizycznymi wyko-
nujących działalność gospodarczą zawiera dane, o których mowa w ust. 2, nazwę 
(firmę), adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, adresy 
dodatkowych miejsc wykonywania działalności, numer identyfikacyjny REGON, 
organ ewidencyjny, wykaz rachunków bankowych, adres miejsca przechowywania 
dokumentacji rachunkowej, przedmiot wykonywanej działalności określony według 
obowiązujących standardów klasyfikacyjnych oraz przewidywaną liczbę zatrud-
nionych.

4a. W przypadku dokonywania zgłoszenia identyfikacyjnego przez pełnomocni-
ka lub kuratora sądowego do zgłoszenia dołącza się uwierzytelnioną lub poświad-
czoną urzędowo kopię pełnomocnictwa lub postanowienia sądu. W przypadku 
udzielenia pełnomocnictwa wyłącznie do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego 
do zgłoszenia dołącza się oryginał pełnomocnictwa. Przepisy ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej mają zastosowanie odpowiednio do pełnomocnictwa 
udzielonego przez przedsiębiorcę wpisanego do ewidencji, o której mowa w roz-
dziale 3 tej ustawy.

4a. W przypadku dokonywania zgłoszenia identyfikacyjnego przez pełnomocnika 
lub kuratora sądowego do zgłoszenia dołącza się uwierzytelnioną lub poświadczoną 
urzędowo kopię pełnomocnictwa lub postanowienia sądu. W przypadku udzielenia 
pełnomocnictwa wyłącznie do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego do zgłoszenia 
dołącza się oryginał pełnomocnictwa. Przepisy rozdziału 3a działu IV ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa stosuje się odpowiednio.

Komentarz: Zmiany obowiązują od 1 stycznia 2016 r. Zostały wprowadzone ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649) oraz ustawą z 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1269).
W związku z wprowadzeniem instytucji asystenta podatnika dedykowanej mikroprzedsiębiorcom, w ustawie o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników wprowa-
dzono zmiany polegające na rozszerzeniu zakresu danych zawieranych w zgłoszeniach identyfikacyjnych o informację dotyczącą przewidywanej liczby zatrudnionych. Rozwiąza-
nie to pozwoli na ocenę, czy dany podatnik jest mikroprzedsiębiorcą i jest uprawniony do korzystania z pomocy asystenta.
Zmiana w art. 5 ust. 4a wynika z konieczności dostosowania przepisów ustawy o NIP do przepisów Ordynacji podatkowej, w których sprawy z zakresu pełnomocnictw komplekso-
wo zostały uregulowane w rozdziale 3a działu IV.

Art. 9. [Zgłoszenie aktualizacyjne]
(…) 2. Obowiązek dokonania zgłoszenia aktualizacyjnego przez podatników, 

o których mowa w art. 6 ust. 1, występuje również w przypadku, gdy podatnikom 
tym, w wyniku utraty prawa do zwolnienia od podatku od towarów i usług lub rezyg-
nacji z tego prawa, zmieniła się właściwość naczelnika urzędu skarbowego; w tym 
przypadku zgłoszenia aktualizacyjnego dokonuje się naczelnikowi urzędu skarbo-

Art. 9. [Zgłoszenie aktualizacyjne]
uchylony



117IFK � MONITOR�księgowego�nr�1/2016������www.mk.infor.plwww.inforfk.pl

wego właściwemu w sprawach podatku od towarów i usług, wraz ze zgłoszeniem 
rejestracyjnym, o którym mowa w art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o po-
datku od towarów i usług.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Art. 9 ust. 2 ustawy o NIP został uchylony ze względu na zmiany wprowadzone w zakresie właściwości miejscowej organów podatkowych dla celów VAT. 

Art. 10a. [Zgłoszenia identyfikacyjne w formie elektronicznej]
Brak odpowiednika

Art. 10a. [Zgłoszenia identyfikacyjne w formie elektronicznej]
(…) 1c. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej udzielone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierp-
nia 1997 r. – Ordynacja podatkowa ma zastosowanie odpowiednio do zgłoszeń, o któ-
rych mowa w ust. 1.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Dodanie ust. 1c w art. 10a jest związane z kompleksowym uregulowaniem w Ordynacji podatkowej  spraw z zakresu pełnomocnictw (rozdział 3a działu IV Ordynacji) oraz zmianami 
w art. 80a Ordynacji w zakresie podpisywania deklaracji (art. 80a). Ustawodawca przyjął, że pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanych elektronicznie udzielone na 
podstawie przepisów Ordynacji ma odpowiednie zastosowanie do zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych wymaganych przez ustawę o NIP.

Art. 11. [Obowiązek podawania identyfikatora]
(…) 5. Faktyczny odbiorca określony w art. 42c ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. 

o podatku dochodowym od osób fizycznych, mający numer identyfikacji podatkowej 
nadany w państwie miejsca zamieszkania innym niż Rzeczpospolita Polska, jest obo-
wiązany podawać ten numer podmiotowi wypłacającemu określonemu w art. 42c ust. 2 
tej ustawy. Podmiot wypłacający jest obowiązany żądać podania numeru identyfikacji 
podatkowej i przekazywać go naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla opo-
datkowania osób zagranicznych.

Art. 11. [Obowiązek podawania identyfikatora]
uchylony

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 31 grudnia 2015 r. Została wprowadzona ustawą z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy 
o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1932).
Art. 11 ust. 5 ustawy o NIP został uchylony, a materia nim regulowana została przeniesiona do art. 44e w nowo dodanym rozdziale 7a ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych.

Art. 15. [Udostępnianie danych]
(…) 1a. Do przestrzegania tajemnicy skarbowej, o której mowa w ust. 1, są obowią-

zane:
(…) 2) sędziowie;

Art. 15. [Udostępnianie danych]
(…) 1a. Do przestrzegania tajemnicy skarbowej, o której mowa w ust. 1, są obowią-

zane:
(…) 2) sędziowie i asesorzy sądowi;

1b. Tajemnicą skarbową nie są objęte dane z Krajowego Rejestru Sądowego, NIP, 
numer identyfikacyjny REGON oraz dane przekazane na podstawie art. 14 ust. 3a i 3b 
przez CRP KEP za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do krajowego rejestru

1b.  Tajemnicą skarbową nie są objęte dane z Krajowego Rejestru Sądowego, NIP, 
numer identyfikacyjny REGON oraz dane przekazane na podstawie art. 14 ust. 3a i 3b 
przez CRP KEP za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do krajowego rejestru
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urzędowego podmiotów gospodarki narodowej i do Centralnego Rejestru Płatników 
Składek.

urzędowego podmiotów gospodarki narodowej i do Centralnego Rejestru Płatników 
Składek. W przypadku osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej i wykonujących działalność gospodarczą również nie są 
objęte tajemnicą skarbową dane: nazwa (firma), adresy, pod którymi jest wykonywana 
działalność gospodarcza, w tym adres głównego miejsca wykonywania działalności, 
oraz przedmiot wykonywanej działalności określony według obowiązujących standar-
dów klasyfikacyjnych.

Komentarz: Zmiana art. 15 ust. 1a pkt 2 obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została ona wprowadzona ustawą z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszech-
nych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1224). Zmiana art. 15 ust. 1b obowiązuje od 19 maja 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 25 września 2015 r. o zmianie 
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1893).
Asesorzy sądowi – jako wykonujący zadania z zakresu wymiaru sprawiedliwości – zostali objęci obowiązkiem zachowania tajemnicy skarbowej (art. 15 ust. 1a pkt 2 ustawy o NIP).
Zmiana w art. 15 ust. 1b ustawy o NIP została spowodowana tym, że dane zawarte w CRP-KEP oraz w zgłoszeniach aktualizacyjnych i identyfikacyjnych są objęte tajemnicą skar-
bową, natomiast w CEIDG wybrane dane mają charakter jawny. Zasadne było zatem wyłączenie ww. danych spod tajemnicy skarbowej. Wyłączenie dotyczy następujących danych: 
pełnej nazwy (firmy), adresu, pod którym działalność jest wykonywana, w tym głównego adresu miejsca wykonywania działalności, oraz przedmiotu wykonywanej działalności 
określonego według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych. 
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Ustawa
z 11 marca 2004 r.

o podatku od towarów i usług
(j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1649)*

* Tabela uwzględnia zmiany w ustawie o VAT wprowadzone od 1 stycznia 2016 r.:
– ustawą z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 605),
– ustawą z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 978),
– ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1649)
oraz od 2 stycznia 2016 r. ustawą z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540).

Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

Art. 3. [Właściwość miejscowa] 
1. Właściwym dla podatnika organem podatkowym jest naczelnik urzędu skarbowe-

go właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatko-
waniu podatkiem od towarów i usług, z zastrzeżeniem ust. 2–5.

Art. 3. [Właściwość miejscowa] 
uchylony

2. Jeżeli czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług są 
wykonywane na terenie objętym zakresem działania dwóch lub więcej urzędów skarbo-
wych, właściwość miejscową ustala się dla:
1) osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej 

– ze względu na adres siedziby;
2) osób fizycznych – ze względu na miejsce zamieszkania.

uchylony

3. W przypadku podatników:
1) o których mowa w art. 16 i w art. 17, niebędących podatnikami w rozumieniu art. 15, 

właściwym organem podatkowym jest:
a)  dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości 

prawnej – naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na adres siedziby,
b)  dla osób fizycznych – naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miej-

sce zamieszkania;

3. W przypadku podatników:
uchylony

3a. Przepisy ust. 1–3 nie naruszają przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. 
o urzędach i izbach skarbowych (Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1267, z późn. zm.).

uchylony

4. Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej w sposób określony 
w ust. 1–3a, właściwym organem podatkowym jest naczelnik drugiego urzędu 
skarbowego.

uchylony

5. Przepisy ust. 1–4 nie mają zastosowania w przypadkach, o których mowa w art. 33, 
34, 37 ust. 1 i 3 oraz w art. 38.

uchylony
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Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Do ustalania urzędu skarbowego właściwego dla rozliczeń VAT od 1 stycznia 2016 r. stosujemy zasady ogólne wynikające z art. 17 ustawy Ordynacji podatkowej. Z regulacji tych 
wynika, że jeżeli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej, właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika.
Po zmianach przepisów ustawa o VAT reguluje zasady ustalania właściwości urzędu, gdy podatnicy:

�� nie posiadają siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski – w takim przypadku właściwym organem 
podatkowym jest Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście;

�� mający siedzibę na terytorium UE i podmioty zagraniczne, które na terytorium UE takiej siedziby nie mają, zostaną zidentyfikowani na potrzeby procedury szczególnej rozlicza-
nia VAT dla usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych, dla których państwem członkowskim konsumpcji jest Rzeczpospolita Polska – w takim 
przypadku właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego;

�� dla których Polska jest państwem członkowskim identyfikacji, świadczą usługi telekomunikacyjne, nadawcze oraz elektroniczne na rzecz osób niebędących podatnikami na 
terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej  – w takim przypadku w sprawach VAT właściwym organem podatkowym jest Naczelnik 
Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

Ponadto w rozporządzeniu Ministra Finansów z 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz.U. Nr 165, poz. 1371, z późn. zm.) zostaną określone przypadki 
ustalania właściwości miejscowej urzędu skarbowego w sprawach VAT:

�� gdy podatnik nie ma w Polsce siedziby, tylko stałe miejsce prowadzenia działalności – w takiej sytuacji dla rozliczeń VAT właściwy będzie urząd ze względu na to stałe miejsce 
prowadzenia działalności; 

�� od importu towarów, o których mowa w art. 33, 34, 37 ust. 1 i 3 oraz w art. 38 ustawy o VAT – w takiej sytuacji właściwość będzie się ustalać na podstawie przepisów prawa 
celnego.

W pozostałych przypadkach, gdy podatnik nie podlega pod wyspecjalizowany urząd skarbowy, właściwość miejscowa urzędu skarbowego dla osób fizycznych w sprawach VAT 
będzie ustalana według miejsca zamieszkania, a dla pozostałych podatników według adresu siedziby. 
Postępowania podatkowe, kontrole podatkowe, czynności sprawdzające oraz inne sprawy podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług, rozpoczęte i niezakończone do 
1 stycznia 2016 r., podlegają załatwieniu przez naczelników urzędów skarbowych właściwych w zakresie VAT do 31 grudnia 2015 r. Również zwroty podatku od towarów i usług 
niedokonane przed 1 stycznia 2016 r. pozostają we właściwości naczelników urzędów skarbowych właściwych w zakresie podatku od towarów i usług do 31 grudnia 2015 r. (art. 27 
ustawy zmieniającej z 10 września 2015 r.).

Art. 37. [Podatek należny od importu towarów]
(…) 1a. W przypadku gdy kwota podatku należnego z tytułu importu towarów została 

określona w decyzjach, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz w art. 34, naczelnik urzę-
du celnego pobiera od niepobranej kwoty podatku odsetki z uwzględnieniem wysoko-
ści i zasad obowiązujących dla poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, 
z tym że ich wysokość jest liczona od dnia następującego po dniu powstania obowiązku 
podatkowego do dnia powiadomienia o wysokości należności podatkowych. Odsetek 
nie pobiera się, jeżeli podatnik udowodni, że wykazana w zgłoszeniu celnym nieprawid-
łowa kwota podatku była spowodowana okolicznościami niewynikającymi z jego zanie-
dbania lub świadomego działania.

Art. 37. [Podatek należny od importu towarów]
(…) 1a. W przypadku gdy kwota podatku należnego z tytułu importu towarów została 

określona w decyzjach, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz w art. 34, naczelnik urzę-
du celnego pobiera od niepobranej kwoty podatku odsetki z uwzględnieniem wysokości 
i zasad obowiązujących na potrzeby odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, 
z tym że ich wysokość jest liczona od dnia następującego po dniu powstania obowiązku 
podatkowego do dnia powiadomienia o wysokości należności podatkowych. Przepisy 
art. 65 ust. 6a i 6b ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne stosuje się odpo-
wiednio. Odsetek nie pobiera się, jeżeli podatnik udowodni, że wykazana w zgłoszeniu 
celnym nieprawidłowa kwota podatku była spowodowana okolicznościami niewynikają-
cymi z jego zaniedbania lub świadomego działania.
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Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Zmiana jest spowodowana wprowadzeniem do ustawy – Prawo celne regulacji, obowiązujących w Ordynacji podatkowej od 1 stycznia 2016 r., które pozwalają naliczać podwyż-
szone oraz obniżone odsetki od zaległości. Zasady pobierania podwyższonych lub obniżonych odsetek będą miały zastosowanie również do kwot VAT niepobranych, określonych 
w decyzjach organów celnych w przypadkach wskazanych w art. 65 ust. 6a i 6b ustawy – Prawo celne. 
Według ustawy – Prawo celne stawka odsetek w wysokości 150% stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych będzie pobierana, gdy:

�� powstał dług celny na podstawie art. 202–205 oraz art. 210 i art. 211 Wspólnotowego Kodeksu Celnego,
�� kwota wynikająca z długu celnego została zaksięgowana na podstawie nieprawidłowych lub niekompletnych danych, podanych przez zgłaszającego w zgłoszeniu celnym, 

a  w wyniku kontroli zgłoszenia celnego dokonanej z urzędu stwierdzono zaniżenie kwoty należności wynikającej z długu celnego w wysokości przekraczającej 25% kwoty 
należnej i wyższej niż pięciokrotna wysokość minimalnego wynagrodzenia w rozumieniu ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, 
poz. 1679, z późn. zm.), obowiązującego w dniu następującym po dniu upływu terminu płatności należności.

Natomiast stawka odsetek w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę będzie pobierana, gdy kwota wynikająca z długu celnego została zaksięgowana na podstawie nieprawidło-
wych lub niekompletnych danych, podanych przez zgłaszającego w zgłoszeniu celnym, a zgłaszający:

�� złoży wniosek, o którym mowa w art. 78 ust. 1 Wspólnotowego Kodeksu Celnego (wniosek o sprostowanie zgłoszenia po zwolnieniu towarów), nie później niż w terminie 6 mie-
sięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia celnego, oraz

�� uiści w terminie 10 dni od dnia powiadomienia niezaksięgowaną i niepobraną na podstawie zgłoszenia celnego kwotę należności wynikającą z długu celnego wraz z odsetkami.

Art. 39. [Organ właściwy] 
Organem podatkowym właściwym w sprawie postępowań dotyczących ulg w spła-

cie zobowiązań podatkowych w podatku oraz zwrotu nadpłaty podatku jest naczelnik 
urzędu skarbowego właściwy dla podatnika.

Art. 39. [Organ właściwy]
Organem podatkowym właściwym w sprawie postępowań dotyczących ulg w spłacie 

zobowiązań podatkowych w podatku jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla 
podatnika.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Naczelnik urzędu skarbowego nie będzie już właściwy w sprawach zwrotu nadpłaty VAT z tytułu importu. Po zmianie przepisów zarówno sprawami wymiaru VAT, jak i zwrotu nad-
płaty VAT od importu będą się zajmowali naczelnicy urzędu celnego.
Postępowania o zwrot nadpłaty wszczęte i niezakończone przed 1 stycznia 2016 r. będą podlegały załatwieniu przez naczelników urzędów skarbowych właściwych w zakresie 
podatku od towarów i usług na podstawie przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2015 r. Wynika to z art. 27 i 28 ustawy zmieniającej.

Art. 41. [Stawki podatku]
(…) 10. Stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostaw na terytorium 

kraju towarów wymienionych w poz. 129–134 załącznika nr 3 do ustawy, dla jednostek 
ochrony przeciwpożarowej, przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej.

Art. 41. [Stawki podatku]
uchylony

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamó-
wień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 605).
Po zmianie przepisów stawka VAT na sprzęt ochrony przeciwpożarowej wynosi 23%, niezależnie dla kogo jest nabywany i w jakim celu. 

Art. 43. [Zwolnienia przedmiotowe]
1. Zwalnia się od podatku:

(…) 15)  działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automa-
tach i gier na automatach o niskich wygranych, podlegającą opodatkowaniu 
podatkiem od gier na zasadach określonych w odrębnej ustawie;

Art. 43. [Zwolnienia przedmiotowe]
1. Zwalnia się od podatku:

(…) 15)  działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automa-
tach, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od gier na zasadach określonych 
w odrębnej ustawie;
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Komentarz: Zmiana obowiązuje od 2 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540).
Od 2010 r. nie można było uzyskać zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych. Taką działalność mogli prowadzić podatnicy, którzy 
uzyskali zezwolenie do końca 2009 r. W związku z tym okresem przejściowym również w ustawie o VAT obowiązywało jeszcze przez 5 lat zwolnienie dla tego rodzaju działalności. 
Dlatego rezygnacja z tego zwolnienia wynika z faktu, że obecnie nie można już prowadzić działalności w zakresie gier na automatach.

Art. 86. [VAT naliczony]
Brak odpowiednika

Art. 86. [VAT naliczony] 
(…) 2a. W przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów 

wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż 
działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowa-
nie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 – w przypadku, 
o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do 
działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego, 
o której mowa w ust. 2, oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzy-
stywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej, zwanym 
dalej „sposobem określenia proporcji”. Sposób określenia proporcji powinien najbar-
dziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywa-
nych przez niego nabyć.

Brak odpowiednika 2b. Sposób określenia proporcji najbardziej odpowiada specyfice wykonywanej 
przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć, jeżeli:
1) zapewnia dokonanie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczo-

nego wyłącznie w odniesieniu do części kwoty podatku naliczonego proporcjonal-
nie przypadającej na wykonywane w ramach działalności gospodarczej czynności 
opodatkowane oraz

2) obiektywnie odzwierciedla część wydatków przypadającą odpowiednio na dzia-
łalność gospodarczą oraz na cele inne niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem 
celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz ce-
lów, o których mowa w art. 8 ust. 5 – w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, 
gdy przypisanie tych wydatków w całości do działalności gospodarczej nie jest 
możliwe.

Brak odpowiednika 2c. Przy wyborze sposobu określenia proporcji można wykorzystać w szczególno-
ści następujące dane:
1) średnioroczną liczbę osób wykonujących wyłącznie prace związane z działalnoś-

cią gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie osób wykonujących prace w ra-
mach działalności gospodarczej i poza tą działalnością;

2) średnioroczną liczbę godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działal-
nością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie godzin roboczych przeznaczo-
nych na prace związane z działalnością gospodarczą i poza tą działalnością;

3) roczny obrót z działalności gospodarczej w rocznym obrocie podatnika z działal-
ności gospodarczej powiększonym o otrzymane przychody z innej działalności,
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      w tym wartość dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, otrzy-
manych na sfinansowanie wykonywanej przez tego podatnika działalności innej 
niż gospodarcza;

4) średnioroczną powierzchnię wykorzystywaną do działalności gospodarczej w ogól-
nej średniorocznej powierzchni wykorzystywanej do działalności gospodarczej 
i poza tą działalnością.

Brak odpowiednika 2d. W celu obliczenia kwoty podatku naliczonego w przypadku, o którym mowa 
w ust. 2a, przyjmuje się dane za poprzedni rok podatkowy.

Brak odpowiednika 2e. Podatnik rozpoczynający w danym roku podatkowym wykonywanie działalnoś-
ci gospodarczej i działalności innej niż działalność gospodarcza, w celu obliczenia 
kwoty podatku naliczonego w przypadku, o którym mowa w ust. 2a, przyjmuje dane 
wyliczone szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbo-
wego w formie protokołu.

Brak odpowiednika 2f. Przepis ust. 2e stosuje się również, gdy podatnik uzna, że w odniesieniu do 
wykonywanej przez niego działalności i dokonywanych przez niego nabyć dane za 
poprzedni rok podatkowy byłyby niereprezentatywne.

Brak odpowiednika 2g. Proporcję określa się procentowo w stosunku rocznym. Proporcję tę zaokrągla 
się w górę do najbliższej liczby całkowitej. Przepisy art. 90 ust. 5, 6, 9a i 10 stosuje 
się odpowiednio.

Brak odpowiednika 2h. W przypadku gdy podatnik, dla którego sposób określenia proporcji wskazu-
ją przepisy wydane na podstawie ust. 22, uzna, że wskazany zgodnie z przepisami 
wydanymi na podstawie ust. 22 sposób określenia proporcji nie będzie najbardziej 
odpowiadać specyfice wykonywanej przez niego działalności i dokonywanych przez 
niego nabyć, może zastosować inny bardziej reprezentatywny sposób określenia 
proporcji.

(…) 7b. W przypadku nakładów ponoszonych na nabycie, w tym na nabycie praw 
wieczystego użytkowania gruntów, oraz wytworzenie nieruchomości, stanowiącej ma-
jątek przedsiębiorstwa danego podatnika, wykorzystywanej zarówno do celów prowa-
dzonej przez tego podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych, w tym 
w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych 
pracowników, których nie da się w całości przypisać działalności gospodarczej, po-
datek naliczony oblicza się według udziału procentowego, w jakim dana nieruchomość 
wykorzystywana jest do celów działalności gospodarczej.

(…) 7b. W przypadku nakładów ponoszonych na nabycie, w tym na nabycie praw wie-
czystego użytkowania gruntów, oraz wytworzenie nieruchomości, stanowiącej majątek 
przedsiębiorstwa danego podatnika, wykorzystywanej zarówno do celów wykonywanej 
przez tego podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów osobistych, o których 
mowa w art. 8 ust. 2, gdy przypisanie tych nakładów w całości do działalności go-
spodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego oblicza się według 
udziału procentowego, w jakim dana nieruchomość jest wykorzystywana do celów dzia-
łalności gospodarczej.

Brak odpowiednika (…) 22. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozpo-
rządzenia, określić w przypadku niektórych podatników sposób określenia proporcji 
uznany za najbardziej odpowiadający specyfice wykonywanej przez tych podatników 
działalności i dokonywanych przez nich nabyć oraz wskazać dane, na podstawie któ-
rych jest obliczana kwota podatku naliczonego z wykorzystaniem tego sposobu okre-
ślenia proporcji, uwzględniając specyfikę prowadzenia działalności przez niektórych 
podatników i uwarunkowania obrotu gospodarczego.
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Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamó-
wień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 605).
Do ustawy zostały dodane przepisy określające zasady odliczeń częściowych, w przypadku gdy podatnicy dokonują zakupów towarów i usług wykorzystywanych zarówno do 
celów wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza. Zgodnie z nimi kwota podatku naliczonego będzie obliczana przez 
podatników na podstawie tzw. preproporcji/prewspółczynnika. Podatnicy będą obliczać VAT naliczony do odliczenia według preproporcji, gdy:

�� będą nabywać towary lub usługi wykorzystywane zarówno do celów wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza,
�� przypisanie nabytych towarów i usług w całości do ich działalności gospodarczej nie będzie możliwe. 

Nie będą jednak stosować preproporcji, mimo spełnienia wymienionych warunków, do nabycia:
�� towarów lub usług wykorzystywanych do celów osobistych, gdy nieodpłatne przekazanie tych towarów podlega opodatkowaniu na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, a nie-

odpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy o VAT,
�� pojazdów samochodowych, wykorzystywanych również do celów innych niż działalność gospodarcza, gdy użycie do tych innych celów nie podlega opodatkowaniu VAT ze 

względu na brzmienie art. 8 ust. 5 ustawy o VAT (przy nabyciu pojazdu przysługiwało ograniczone prawo do odliczenia VAT ze względu na brzmienie art. 86a ust. 1 ustawy).
Podatnik będzie mógł sam wybrać metodę obliczania preproporcji, ale nie będzie miał pełnej swobody. Sposób określenia preproporcji powinien najbardziej odpowiadać specyfice 
wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć. Będzie tak, jeżeli spełnione będą dwa warunki określone w art. 86 ust. 2b ustawy o VAT. Podatnik 
może posłużyć się 4 metodami ustalania preproporcji wskazanymi w ustawie, tj.:

�� proporcją ustalaną na podstawie liczby osób wykonujących poszczególne rodzaje prac,
�� proporcją ustalaną na podstawie liczby godzin roboczych przeznaczonych na poszczególne rodzaje prac,
�� proporcją ustalaną na podstawie danych finansowych,
�� proporcją ustalaną na podstawie powierzchni wykorzystywanych do poszczególnych rodzajów działalności.

Podatnicy będą mogli skorzystać z jednej ze wskazanych metod lub wybrać własną.
Preproporcja będzie określana procentowo w stosunku rocznym, a otrzymany wynik będzie zaokrąglany do najbliższej liczby całkowitej. Możliwe będzie zaokrąglanie preproporcji 
wynoszącej 99% do 100%, gdy kwota niestanowiąca kwoty podatku naliczonego, wynikająca z zastosowania tej preproporcji, będzie mniejsza niż 500 zł. Natomiast preproporcję 
wynoszącą 1% lub 2% będzie można zaokrąglić do 0%. Przy określaniu preproporcji będzie pomijany:

�� obrót uzyskany z dostawy towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niemate-
rialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli są zaliczane do środków trwałych podatnika – używanych przez 
podatnika na potrzeby jego działalności,

�� obrót z tytułu pomocniczych transakcji w zakresie nieruchomości i pomocniczych transakcji finansowych,
�� obrót z tytułu usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38–41 ustawy o VAT (usługi finansowe), w zakresie, w jakim transakcje te mają charakter pomocniczy.

Do obliczania preproporcji będą brane pod uwagę dane za poprzedni rok podatkowy. 
W ustawie przewidziano możliwość ustalania preproporcji według danych wyliczonych szacunkowo przez podatnika. W takim przypadku jest ustalana z naczelnikiem urzędu skar-
bowego prognoza proporcji w formie protokołu. Prawo do ustalenia preproporcji według danych szacunkowych przysługuje podatnikowi: 

�� rozpoczynającemu w danym roku podatkowym wykonywanie działalności gospodarczej i działalności innej niż działalność gospodarcza,
�� który uzna, że w odniesieniu do wykonywanej przez niego działalności i dokonywanych przez niego nabyć dane za poprzedni rok podatkowy byłyby niereprezentatywne.

Dla części podatników metodę ustalania preproporcji wybierze i określi Minister Finansów w rozporządzeniu. Z projektu rozporządzenia w sprawie sposobu określania zakresu 
wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników wynika, że dotyczyć to będzie:
1) jednostek samorządu terytorialnego:

a) urzędów obsługujących JST,
b) jednostek budżetowych,
c) zakładów budżetowych,
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2) samorządowych instytucji kultury,
3) państwowych instytucji kultury, 
4) uczelni publicznych,
5) instytutów badawczych.
Podatnicy, dla których MF ustali metody określania preproporcji, będą jednak mogli wybrać inne sposoby, w tym również wskazane w ustawie. Będą tak mogli postąpić, jeżeli 
uznają, że sposób wskazany przez Ministra Finansów nie odpowiada najbardziej specyfice wykonywanej przez nich działalności. 
Od 1 stycznia 2016 r. wskazany w  art. 86 ust. 7b ustawy o VAT sposób ustalania VAT do odliczenia w związku z nabyciem lub wytworzeniem nieruchomości ma zastosowanie tylko 
w przypadku nieruchomości wykorzystywanych przez podatników do celów prowadzonej przez nich działalności gospodarczej oraz celów osobistych. Nie będzie miał natomiast 
zastosowania w przypadku nieruchomości wykorzystywanych przez podatników do celów prowadzonej przez nich działalności gospodarczej oraz innych celów, które nie są cela-
mi osobistymi podatników. W tym przypadku będzie stosowana preproporcja.

Art. 89. [Zwrot podatku]
(…) 1k. W przypadku gdy towary lub usługi, od których podatnik, o którym mowa 

w art. 15, ubiega się o zwrot podatku od wartości dodanej, były wykorzystywane tyl-
ko częściowo do wykonywania czynności dających prawo do obniżenia kwoty podatku 
należnego o kwotę podatku naliczonego na terytorium kraju, podatnik ubiegający się 
o zwrot podatku jest obowiązany przy określaniu wnioskowanej kwoty zwrotu podat-
ku uwzględnić proporcję obliczoną zgodnie z art. 90 i 91. Proporcję tę wskazuje się 
w składanym wniosku.

Art. 89. [Zwrot podatku]
(…) 1k. W przypadku gdy towary lub usługi, od których podatnik, o którym mowa 

w art. 15, ubiega się o zwrot podatku od wartości dodanej, były wykorzystywane tylko 
częściowo do wykonywania na terytorium kraju czynności dających prawo do obniże-
nia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, podatnik ubiegający się 
o zwrot podatku jest obowiązany przy określaniu wnioskowanej kwoty zwrotu podatku 
uwzględnić odpowiednio:
1) proporcję lub udział procentowy obliczone zgodnie z art. 86 ust. 2g i 7b, art. 90, 

art. 90a, art. 90c i art. 91 lub
2) zasady wymienione w art. 86a.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamó-
wień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 605).
Zmiana ma charakter techniczny i jest związana z wprowadzeniem do ustawy o VAT tzw. preproporcji. Polski podatnik, który będzie składał wniosek o zwrot VAT od zakupów 
zagranicznych, obliczając kwotę do zwrotu, będzie musiał uwzględnić preproporcję, jeśli według ustawy o VAT będzie miała  zastosowanie. Jednocześnie doprecyzowano, że 
w przypadku gdy podatnik stara się o zwrot VAT od wydatków samochodowych, musi uwzględnić zasady wynikające z art. 86a ustawy o VAT, tzn. odliczyć pełny podatek, gdy 
samochód jest wykorzystywany wyłącznie do działalności.

Art. 89a. [Ulga na złe długi] 
(…) 2. Przepis ust. 1 stosuje się w przypadku gdy spełnione są następujące warunki:

1) dostawa towaru lub świadczenie usług jest dokonana na rzecz podatnika, o którym 
mowa w art. 15 ust. 1, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego 
w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;

Art. 89a. [Ulga na złe długi]
(…) 2. Przepis ust. 1 stosuje się w przypadku gdy spełnione są następujące warunki:

1) dostawa towaru lub świadczenie usług jest dokonana na rzecz podatnika, o którym 
mowa w art. 15 ust. 1, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego 
w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 
2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U., poz. 978), postępowania upadłościowego 
lub w trakcie likwidacji;

(…) 3)  na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje 
się korekty, o której mowa w ust. 1:

     (…) b)  dłużnik nie jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie 
likwidacji;

(…) 3)  na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje 
się korekty, o której mowa w ust. 1:

     (…) b)  dłużnik nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu 
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, postępowania 
upadłościowego lub w trakcie likwidacji;
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Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 978). Zmiana jest spowodo-
wana wejściem w życie przepisów, które umożliwiają przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego, mającego uchronić dłużnika przed ogłoszeniem upadłości. Po zmianie 
wierzyciel nie skorzysta z ulgi na złe długi i nie będzie mógł skorygować odliczonego VAT, wynikającego z nieopłaconych faktur, również gdy:

�� dostawa została dokonana na rzecz podatnika VAT czynnego, który był w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, lub
�� na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje korekty, dłużnik był w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego.

Informację, czy dłużnik jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, będzie można uzyskać w Centralnej Informacji KRS, gdzie zostanie bezpłatnie udostępniona online lista 
podmiotów, wobec których w dziale 6 rejestru przedsiębiorców wpisano informację o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego.

Art. 89b. [Korekta VAT naliczonego przez dłużnika]
(…) 1b. Przepisu ust. 1 nie stosuje się również w przypadku, gdy dłużnik w ostatnim 

dniu miesiąca, w którym upływa 150 dzień od dnia upływu terminu płatności, jest w trak-
cie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.

Art. 89b. [Korekta VAT naliczonego przez dłużnika]
(…) 1b. Przepisu ust. 1 nie stosuje się również w przypadku, gdy dłużnik w ostatnim 

dniu miesiąca, w którym upływa 150 dzień od dnia upływu terminu płatności, jest w trak-
cie postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. 
– Prawo restrukturyzacyjne, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 978). Po zmianie przepisów 
dłużnik, który w ostatnim dniu miesiąca, w którym upływa 150. dzień od terminu płatności, będzie w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, nie będzie musiał korygować 
odliczonego VAT z nieopłaconej faktury.

Art. 90a. [Korekta podatku w razie nastąpienia zmiany w stopniu wykorzystania 
nieruchomości do celów działalności gospodarczej] 

1. W przypadku gdy w ciągu 120 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym nierucho-
mość stanowiąca część przedsiębiorstwa podatnika została przez niego oddana 
w użytkowanie, nastąpi zmiana w stopniu wykorzystania tej nieruchomości do celów 
działalności gospodarczej, dokonuje się korekty podatku naliczonego odliczonego przy 
jej nabyciu lub wytworzeniu. Korekty, o której mowa w zdaniu pierwszym, dokonuje się 
w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła ta zmiana, w kwocie proporcjo-
nalnej do pozostałego okresu korekty. Jeżeli podatnik wykorzystuje tę nieruchomość 
w działalności gospodarczej również do czynności zwolnionych od podatku bez prawa 
do odliczeń, korekta powinna uwzględniać proporcję określoną w art. 90 ust. 3–10, za-
stosowaną przy odliczeniu.

Art. 90a. [Korekta podatku w razie nastąpienia zmiany w stopniu wykorzystania 
nieruchomości do celów działalności gospodarczej] 

1. W przypadku, o którym mowa w art. 86 ust. 7b, gdy w ciągu 120 miesięcy, licząc 
od miesiąca, w którym nieruchomość stanowiąca część przedsiębiorstwa podatnika 
została przez niego oddana do użytkowania, nastąpi zmiana w stopniu wykorzystania tej 
nieruchomości do celów działalności gospodarczej, dokonuje się korekty podatku na-
liczonego odliczonego przy jej nabyciu lub wytworzeniu. Korekty, o której mowa w zda-
niu pierwszym, dokonuje się w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła 
ta zmiana, w kwocie proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty. Jeżeli podatnik 
wykorzystuje tę nieruchomość w działalności gospodarczej również do czynności zwol-
nionych od podatku bez prawa do odliczeń, korekta powinna uwzględniać proporcję 
określoną w art. 90 ust. 3–10, zastosowaną przy odliczeniu.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamó-
wień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 605).
Stosowanie dotychczasowych zasad ustalania VAT do odliczenia od nabycia lub wytworzenia nieruchomości stanowiącej majątek firmy ograniczono do przypadku nieruchomości 
wykorzystywanych przez podatników do celów prowadzonej przez nich działalności gospodarczej oraz celów osobistych (patrz art. 86 ust. 7b ustawy). Dlatego ograniczono rów-
nież stosowanie korekty wskazanej w art. 90a ustawy do tych przypadków (nieruchomość wykorzystywana do celów działalności i osobistych).
W pozostałym przypadku, gdy kwoty podatku naliczonego od nabycia lub wytworzenia nieruchomości wykorzystywanych zarówno do celów działalności gospodarczej, jak i do 
innych celów niż osobiste określane będą w oparciu o preproporcję, korekty będzie się dokonywać na podstawie art. 90c ustawy o VAT. Zasada ta będzie miała zastosowanie, także 
w przypadku nakładów poniesionych przed 1 stycznia 2016 r. na nabycie, w tym na nabycie praw wieczystego użytkowania gruntów, oraz wytworzenie nieruchomości, stanowiącej 
majątek przedsiębiorstwa danego podatnika w pozostałym okresie korekty (art. 6 ustawy zmieniającej). 
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Brak odpowiednika Art. 90c. [Korekta roczna, gdy stosujemy preproporcję]
1. W przypadku nabytych towarów i usług, w odniesieniu do których kwotę podatku 

naliczonego oblicza się zgodnie z art. 86 ust. 2a, po zakończeniu roku podatkowego, 
w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego 
o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, podatnik jest obowią-
zany dokonać korekty podatku odliczonego przy ich nabyciu, uwzględniając dane dla 
zakończonego roku podatkowego. Przepisy art. 91 ust. 2–9 stosuje się odpowiednio.

2. W przypadku gdy korekty podatku odliczonego dokonuje podatnik, dla którego 
sposób określenia proporcji wskazują przepisy wydane na podstawie art. 86 ust. 22, 
może on uwzględnić dane za rok podatkowy poprzedzający poprzedni rok podatko-
wy, jeżeli takie dane przyjęto w celu obliczenia kwoty podatku naliczonego w przypad-
ku, o którym mowa w art. 86 ust. 2a.

3. Dokonując korekty, o której mowa w ust. 1, podatnik może przyjąć inny sposób 
określania proporcji, niż został przyjęty dla danego roku podatkowego, jeżeli byłby on 
bardziej reprezentatywny dla zakończonego roku.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamó-
wień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 605).
Podatnicy dokonujący odliczeń podatku naliczonego obliczonych przy zastosowaniu preproporcji, po zakończeniu roku będą dokonywali korekty na podstawie preproporcji ustalo-
nej według faktycznych danych dla zakończonego roku.  Obowiązek korekty będzie dotyczył zakupów dokonanych od 1 stycznia 2016 r. Wyjątkiem będą wydatki dotyczące nabycia 
lub wytworzenia nieruchomości (patrz komentarz do art. 90a ustawy). Ustawodawca nie określa nowych zasad korekty dla podatników stosujących preproporcję. Odpowiednie 
zastosowanie będzie miał art. 91 ust. 2–9 ustawy o VAT określający zasady korekty dla podatników stosujących proporcję. Dlatego również u podatników stosujących preproporcję:

�� towary i usługi zaliczone do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa przekracza  15 000 zł, będą objęte korektą rozłożoną w czasie 
(na 5 lub 10 lat w przypadku nieruchomości),

�� korekty będzie się dokonywać w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty,  
a w przypadku zakończenia działalności gospodarczej – w deklaracji podatkowej za ostatni okres rozliczeniowy,

�� korekta kwoty podatku naliczonego będzie dokonywana także w przypadku, gdy w okresie korekty nastąpi sprzedaż towarów lub usług podlegających korekcie rozłożonej 
w czasie lub towary te zostaną opodatkowane w ramach remanentu likwidacyjnego,

�� korekta kwoty podatku naliczonego będzie dokonywana także w przypadkach towarów i usług, które początkowo w całości były wykorzystywane do celów wykonywanej przez 
podatnika działalności gospodarczej albo w całości były wykorzystywane do innych celów, a następnie nastąpi zmiana sposobu wykorzystywania.

Aby dokonać korekty, podatnicy będą określać preproporcję ostateczną dla zakończonego roku. Określając taką preproporcję, podatnicy nie będą związani sposobem określenia 
preproporcji zastosowanym na początku zakończonego roku. Będą mogli przyjąć inny sposób określania preproporcji, niż został przyjęty dla danego roku podatkowego, jeżeli 
byłby on bardziej reprezentatywny dla zakończonego roku.
Jeśli korekty będą dokonywali podatnicy, dla których MF wybrał metodę ustalania preproporcji w rozporządzeniu (patrz komentarz do art. 86), to będą mogli uwzględnić dane za 
rok podatkowy poprzedzający poprzedni rok podatkowy, jeżeli takie dane przyjęli w celu obliczenia preproporcji wstępnej.

Art. 99. [Deklaracje VAT]
(…) 7. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do podatników, u których sprzedaż jest zwolnio-

na od podatku na podstawie art. 113, oraz podmiotów wykonujących wyłącznie czyn-
ności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub na podstawie przepisów 
wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, chyba że:

Art. 99. [Deklaracje VAT]
(…) 7. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do podatników, u których sprzedaż jest zwolnio-

na od podatku na podstawie art. 113, oraz podmiotów wykonujących wyłącznie czyn-
ności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub na podstawie przepisów 
wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, chyba że:
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Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

(….) 2)  są obowiązani do dokonania korekty podatku odliczonego, o której mowa 
w art. 90a lub art. 91, lub

(…) 2)  są obowiązani do dokonania korekty podatku odliczonego, o której mowa 
w art. 90a, art. 90c lub art. 91, lub

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamó-
wień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 605).
Zmiana ma charakter techniczny i jest związana z wprowadzeniem obowiązku dokonywania korekty przez podatników, którzy stosują preproporcję. Dlatego podatnik, który będzie 
miał obowiązek dokonania korekty na podstawie art. 90c, będzie musiał złożyć deklarację VAT, nawet gdy będzie korzystał ze zwolnienia.

Załącznik nr 3 [Stawka 8%] Załącznik nr 3 [Stawka 8%]

Poz. Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)
1 2

Towary przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej
129 Sprzęt przewozowo-samochodowy:

1)  pożarnicze samochody specjalne i specjalistyczne (gaśnicze, rozpoznaw-
cze, drabiny samochodowe, techniczne, chemiczne, ekologiczne, dźwigi 
i podnośniki, cysterny, sanitarki) oraz fabrycznie wykonane i oznakowane 
pojazdy straży pożarnej,

2)  sprzęt pływający, statki pożarnicze, łodzie, pontony i silniki oraz statki 
powietrzne dla ratownictwa i gaszenia pożarów.

130 Sprzęt łączności:
1) radiotelefony różnych typów wraz z osprzętem,
2) sprzęt łączności przewodowej,
3)  zestawy komputerowe z urządzeniami peryferyjnymi, oprogramowanie,
4) urządzenia dyspozytorskie i aparatownie,
5) zestawy antenowe,
6) sprzęt do radiowej łączności trankingowej.

131 Materiały i środki wyposażenia specjalistycznego:
1)  sprzęt ochrony osobistej: kombinezony, kamizelki, pasy ratunkowe i okulary,
2) aparaty oddechowe z maskami,
3)  sprzęt burzący: piły spalinowe i elektryczne, rozpieracze i poduszki hy-

drauliczne, młoty pneumatyczne, narzędzia hydrauliczne uniwersalne, 
siekierołomy,

4)  zapory pływające i sprzęt do likwidacji zagrożeń ekologicznych i che-
micznych: pompy chemiczne do paliw, kwasów lub ługów, separatory 
i skimery olejowe wraz z oprzyrządowaniem,

5)  wykrywacze gazów, temperatury i bezruchu, radiometry, pirometry, ka-
mery termowizyjne,

6) urządzenia oddymiające i zadymiające,
7) wytwornice, agregaty i generatory pianowe,
8)  prądownice strażackie, działka wodne i wodno-pianowe,

Poz. Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)
1 2

(skreślone)
129  uchylona

130 uchylona

131  uchylona
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Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo za-
mówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 605). Pozycje 129–134 zał. nr 3 do ustawy, który określa towary i usługi objęte stawką 8%, zostały uchylone, gdyż od 1 stycznia 2016 r. 
stawka VAT na towary wymienione w tych pozycjach wynosi 23%, niezależnie od tego, w jakim celu zostały nabyte.

1 2
9)  podręczny sprzęt gaśniczy: gaśnice, agregaty gaśnicze, hydronetki, tłumni-

ce, bosaki, szafki hydrantowe,
10)  węże pożarnicze (ssawne i tłoczne) oraz armatura wodna: łączniki, zbieracze, 

zasysacze, stojaki hydrantowe, rozdzielacze, zwijadła, zbiorniki wolno stojące,
11)  drabiny pożarnicze przenośne: przystawne, wysuwane i zestawiane,
12)  sprężarki, ładowarki i przetłaczarki do butli gazowych wysokociśnieniowych,
13)  sprzęt ratowniczy: aparaty, skokochrony, wory, rękawy, linki ratownicze, 

ratowniczy sprzęt wysokogórski i dla płetwonurków,
14)  chemiczne środki gaśnicze, sorbenty, neutralizatory i odkażacze, środki 

zwilżające i modyfikujące,
15)  sprzęt kontrolno-pomiarowy stanowisk badawczych,
16) pompy i autopompy pożarnicze,
17)  agregaty prądotwórcze i oświetleniowe oraz siłownie energetyczne,
18)  sprzęt i środki do uszczelniania i ograniczania przemieszczania się mate-

riałów niebezpiecznych.

132 Wyposażenie zabezpieczające:
1)  pojazdy i samochody specjalistyczne: kasyna polowe, chłodnie, piece piekar-

skie polowe, urządzenia dezynfekcyjno-kąpielowe, łaźnie polowe, przyczepy, 
naczepy i kontenery pożarnicze wraz z wyposażeniem,

2)  polowe wyposażenie gastronomiczne: kuchnie polowe, termosy polowe, 
polowe podgrzewacze i rozdzielacze wody, namioty sypialne, techniczne 
i do kuchni polowych, kasyna polowe, garnki, menażki, niezbędniki,

3)  wyposażenie samochodów sanitarnych

133
 

Materiały pędne i smary:
paliwa i smary z wyłączeniem wyrobów objętych podatkiem akcyzowym

134 Pozostałe towary:
1)  urządzenia szkolno-treningowe: trenażery, ścieżki biegowe, urządzenia 

wydolnościowe i do pomiaru masy ciała, drobny sprzęt sportowy oraz 
przeszkody i urządzenia torów ćwiczeń sportowo-pożarniczych,

2)  umundurowanie, odzież specjalna i ochronna, wyekwipowanie osobiste stra-
żaka państwowej straży pożarnej według obowiązujących norm i wyposaże-
nie specjalistyczne strażaka oraz odznaki, odznaczenia i dystynkcje,

3)  wyposażenie stacji diagnostycznych, stacji przeciwdymowych-przeciwga-
zowych, warsztatów łączności i ćwiczebnych komór gazowych,

4)  urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze do oznakowania pojazdów 
uprzywilejowanych w ruchu i terenów akcji ratowniczo-gaśniczych,

5)  podwozia oraz nadwozia samochodowe i przyczepy pod zabudowę na po-
jazdy dla straży pożarnej

1 2

132  uchylona

133  uchylona

134  uchylona
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Vat – przepisy wykonawcze

wejście w życie

30 dni od dnia 
ogłoszenia

 

Obniżone stawki VAT Zmiany w rozporządzeniu są spowodowane podpisaniem porozumienia wykonawczego między rządem RP a rządem USA o statusie 
amerykańskich sił zbrojnych na terytorium Polski dotyczącym zwolnień podatkowych.
W rozporządzeniu wprowadzono nowe świadectwo potwierdzające spełnienie warunków do zastosowania stawki 0% przez podmio-
ty dokonujące dostaw i świadczące usługi na rzecz sił zbrojnych USA.

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się 
stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych – do dnia oddania do druku „Przewodnika po 
zmianach przepisów 2015/2016” nie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw.

wejście w życie

1
stycznia
2016 r.

Deklaracja VAT-12 Od rozliczenia za styczeń 2016 r. obowiązuje nowa wersja deklaracji VAT-12(3). Jednak nie dłużej niż do rozliczenia za czerwiec 
2016 r. można stosować VAT-12(2).

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie 
usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu – do dnia oddania do druku „Przewodnika po zmianach przepisów 
2015/2016” nie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw.

wejście w życie

1
stycznia
2016 r.

Preproporcja W rozporządzeniu określono metody ustalania preproporcji dla poszczególnych podatników. Z projektu rozporządzenia wynika, że 
regulacje te będą dotyczyć:
1) jednostek samorządu terytorialnego:

a) urzędów obsługujących JST,
b) jednostek budżetowych,
c) zakładów budżetowych,

2) samorządowych instytucji kultury,
3) państwowych instytucji kultrury,
4) uczelni publicznych,
5) instytutów badawczych.

Wskazani podatnicy będą mogli zrezygnować z metod określonych dla nich w rozporządzeniu i wybrać inne sposoby, w tym również 
wskazane w ustawie. Będą tak mogli postąpić, jeżeli uznają, że sposób wskazany przez Ministra Finansów nie odpowiada najbar-
dziej specyfice wykonywanej przez nich działalności. 

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług 
do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników – do dnia oddania do druku „Przewodnika po zmianach 
przepisów 2015/2016” nie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw.
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wejście w życie

1
stycznia
2016 r.

Zwrot VAT siłom 
zbrojnym

W związku z podpisaniem porozumienia wykonawczego między rządem RP a rządem USA o statusie amerykańskich sił zbrojnych 
na terytorium Polski, dotyczącego zwolnień podatkowych, zmieniono przepisy rozporządzenia określającego zasady zwrotu siłom 
zbrojnym. Po zmianie zwrot VAT przysługuje również wykonawcom kontraktowym sił zbrojnych USA.
W związku z utworzeniem wspólnej jednostki wojskowej przez rządy Litwy, Ukrainy i Polski rozporządzenie przewiduje zasady 
zwrotu VAT dla Dowództwa Brygady tej jednostki. W sprawach zwrotu będzie właściwy Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego 
w Lublinie.

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od to-
warów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu – do dnia oddania do 
druku „Przewodnika po zmianach przepisów 2015/2016” nie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw.

wejście w życie

1
stycznia
2016 r.

Deklaracje VAT-10 
i VAT-11

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe wzory VAT-10(5) i VAT-11(5). Jednak do transakcji wewnątrzwspólnotowych, dla których obo-
wiązek podatkowy powstanie do 30 czerwca 2016 r., można stosować poprzednie wzory deklaracji VAT-10(4) i VAT-11(4). 

Projekt rozporządzenia Ministra w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług dotyczących transakcji we-
wnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu – do dnia oddania do druku „Przewodnika po zmianach przepisów 
2015/2016” nie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw.

wejście w życie

1
stycznia
2016 r.

Deklaracje VAT-7/
VAT-7K/VAT-7D/ 
VAT-8/VAT-9M

Od rozliczenia za styczeń i I kwartał 2016 r. obowiązują nowe wzory deklaracji: VAT-7(16), VAT-7K(10), VAT-7D(7), VAT-8(7), VAT-9M(5).
Jednak nie dłużej niż do rozliczenia za czerwiec lub II kwartał 2016 r. można stosować poprzednie wersje deklaracji: VAT-7(15), 
 VAT-7K(9), VAT-7D(6), VAT-8(6), VAT-9M(4).
W związku ze zmianami w ustawie o VAT i Ordynacji podatkowej w nowych wzorach deklaracji i objaśnieniach do nich zmieniono 
opisy dotyczące właściwości urzędu w sprawach VAT oraz korekt deklaracji. Ponadto w nowych deklaracjach jest odrębne okno, 
w którym będzie się rozliczało zwracaną kwotę ulgi na zakup kasy rejestrującej (poz. 37 deklaracji VAT-7/VAT-7K, VAT-7D). 

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług – do dnia oddania do druku 
„Przewodnika po zmianach przepisów 2015/2016” nie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw.

wejście w życie

1
stycznia
2016 r.

VAT-R Od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje nowa wersja formularza VAT-R(12). Do 30 czerwca 2016 r. można posługiwać się poprzednią wersją 
VAT-R(11), tylko składamy ten formularz do urzędu, którego właściwość została ustalona według zasad obowiązujących od 1 stycznia 
2016 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z reje-
stracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług – do dnia oddania do druku „Przewodnika po zmianach przepisów 
2015/2016” nie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw.
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Ustawa
z 6 grudnia 2008 r.

o podatku akcyzowym
(j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 752; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1893)*

* Zmiany od 1 stycznia 2016 r. w ustawie o podatku akcyzowym zostały wprowadzone: 
– ustawą z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 978), 
– ustawą z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1479; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1932), 
– ustawą 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1649), 
– ustawą z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1844).
Natomiast zmiany od 19 maja 2016 r. zostały wprowadzone:
– ustawą z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1893).

Zmiany wprowadzone do ustawy o podatku akcyzowym możemy podzielić na dwie grupy: ułatwienia w rozliczeniu akcyzy i nowe obowiązki.

Ułatwienia w rozliczeniu akcyzy 
Do najważniejszych ułatwień wprowadzonych do ustawy o podatku akcyzowym należy:

�� rozszerzenie listy wyrobów akcyzowych, które mogą być obejmowane celnymi procedurami uproszczonymi, o alkohol etylowy zawarty w kosmetykach objętych pozycjami CN 3304, 
3305, 3306 i 3307, perfumach i wodach toaletowych objętych pozycją CN 3303, olejkach eterycznych objętych pozycją CN 3301 i mieszaninach substancji zapachowych objętych 
pozycją CN 3302 (art. 7c ust. 2 pkt 1 ustawy),

�� wyłączenie z opodatkowania sprzedaży, nabycia oraz posiadania suszu tytoniowego przez niektóre grupy producentów rolnych (art. 9b ustawy),
�� wprowadzenie możliwości złożenia oświadczenia o wyborze naczelnika urzędu celnego, gdy podatnik prowadzi działalność na terenie właściwości kilku naczelników urzędów 

celnych (art. 14 ust. 4a–4f ustawy), 
�� zniesienie obowiązku przesyłania kopii złożonej deklaracji podatkowej AKC-4 do naczelnika urzędu celnego właściwego dla prowadzącego skład podatkowy, z którego dokonano 

wyprowadzenia wyrobów akcyzowych (uchylono art. 21 ust. 4 ustawy), 
�� zniesienie obowiązku składania miesięcznych informacji o wyrobach w składzie podatkowym INF (uchylono art. 21 ust. 6 ustawy),
�� wprowadzenie zwolnienia z akcyzy dla podatników, którzy zużywają energię elektryczną do celów redukcji chemicznej, w procesach elektrolitycznych, procesach metalurgicznych 

oraz w procesach mineralogicznych, pod warunkiem składania miesięcznych oświadczeń (art. 30 ust. 7a–7c ustawy),
�� umożliwienie uzyskania statusu podmiotu zużywającego dla podmiotów zaczynających działalność (art. 31a ust. 8 i 9 oraz art. 31b ust. 10a i 10b ustawy), 
�� wprowadzenie zwrotu części zapłaconej akcyzy od wykorzystanej energii elektrycznej dla niektórych zakładów energochłonnych (art. 31d ustawy),
�� wprowadzenie możliwości zwolnienia z akcyzy alkoholu zużytego w ilościach przekraczających ustalone normy pod warunkiem udowodnienia zużycia go zgodnie z przeznaczeniem 

(art. 32 ust. 4 pkt 4 i art. 85 ust. 2 pkt 3 ustawy),
�� wprowadzenie możliwości obejmowania procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów zwolnionych z akcyzy ze względu na przeznaczenie, w tym wyrobów zwróconych przez 

podmiot zużywający (art. 40 ust. 1 pkt 1a ustawy), 
�� odstąpienie od obowiązku składania zabezpieczenia w przypadku wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie (art. 41 ust. 1a i art. 41a 

ust. 3a ustawy),
�� wprowadzenie możliwości stosowania alternatywnych dowodów zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy, innych niż raport odbioru, dokument zastępujący raport od-

bioru, raport wywozu lub dokument zastępujący raport wywozu (art. 41 ust. 5 pkt 3 ustawy), 
�� wprowadzenie możliwości magazynowania w składzie podatkowym w jednym pomieszczeniu wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy z innymi wyro-

bami nieakcyzowymi (art. 47 ust. 3 i 3a ustawy), 
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�� wprowadzenie możliwości łącznego magazynowania w jednym zbiorniku niektórych wyrobów energetycznych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy, zwolnionych z akcy-
zy ze względu na przeznaczenie, oraz wyrobów z zapłaconą akcyzą (art. 47a ustawy),

�� zmniejszenie limitów wartościowo-ilościowych dla poszczególnych wyrobów akcyzowych, które uprawniają do uzyskania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego „maga-
zynowego”, w tym przez operatorów logistycznych (art. 48 ust. 3, 4 i 4a–4d ustawy),

�� uproszczenie procedury uzyskiwania zezwoleń poprzez przeprowadzenie urzędowego sprawdzenia w miejscu wykonywania przyszłej działalności (art. 48a, art. 49 ust. 6–8 i art. 57 
ust. 2a–2c i 4 ustawy),

�� umożliwienie nabycia znaków akcyzy przez podmiot posiadający zezwolenie na wyprowadzenie ze składu wyrobów, których jeszcze nie jest właścicielem (art. 116 ust. 1 pkt 7 
ustawy),

�� wydłużenie z 12 do 24 miesięcy okresu, w jakim należy nanieść znaki akcyzy na alkohole od dnia uzyskania tych znaków (art. 136 ust. 1 ustawy o akcyzie),
�� wydłużenie z 30 do 60 dni czasu na zwrot uszkodzonych lub niewykorzystanych znaków akcyzy nanoszonych na wyroby alkoholowe podmiotowi, który je wydał (art. 136 ust. 3 

ustawy).

Nowe obowiązki 

Do ustawy akcyzowej wprowadzono regulacje, które zmieniają system opodatkowania obrotu suszem tytoniowym, wprowadzając nowe obowiązki (art. 2 ust. 1 pkt 23b, art. 9b ust. 1, 
2a i 5, art. 11a pkt 4, art. 13 ust. 1 pkt 2a i ust. 5a, art. 20a–20i, art. 63 ust. 1 pkt 8 i 9 oraz art. 99a ust. 5 ustawy o akcyzie). Pośredniczące podmioty tytoniowe będą mogły prowadzić 
działalność wyłącznie na podstawie decyzji właściwego naczelnika urzędu celnego o wpisie na listę takich podmiotów, a nie jak dotychczas, na podstawie zgłoszenia zamiaru prowa-
dzenia takiej działalności. Dlatego podmioty dotychczas wpisane na listę pośredniczących podmiotów tytoniowych muszą do 31 stycznia 2016 r. złożyć wniosek o wpis do rejestru. 
Gdy złożą wniosek w terminie, do uzyskania wpisu, ale nie dłużej niż do 31 marca 2016 r., będą mogły działać na dotychczasowych zasadach. Pośredniczące podmioty mają również 
obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu suszem tytoniowym. Gdy nie mają na terytorium kraju siedziby lub miejsca zamieszkania, będą mogły być wpisane do rejestru, gdy będą 
posiadały w Polsce oddział albo ustanowią podmiot reprezentujący.
Określono również nowe obowiązki dokumentacyjne przy sprzedaży wyrobów akcyzowych (art. 14 ust. 5c i 13 ustawy o akcyzie). Na żądanie nabywcy podatnik akcyzy będzie musiał 
wykazać w fakturze lub w dołączonym do niej oświadczeniu kwotę akcyzy zawartą w cenie wyrobów akcyzowych wykazanych w tej fakturze. Oświadczenie dołączane do faktury musi 
zawierać co najmniej elementy enumeratywnie wymienione w ustawie.
Faktura dokumentująca dostawy wyrobów akcyzowych zawsze będzie musiała posiadać dane nabywcy i jego adres oraz dane dotyczące ilości (liczby) i miary nabywanych wyrobów, 
nawet gdy przepisy VAT pozwalają pominąć te informacje.
Wprowadzono także obowiązek rejestracji do akcyzy przez podmioty prowadzące działalność w zakresie wyrobów akcyzowych objętych wyłącznie zerową stawką akcyzy (uchylono 
art. 16 ust. 5 i 6 ustawy). Podmioty zwolnione dotychczas z obowiązku rejestracji mają czas do 31 stycznia 2016 r. na złożenie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R (art. 5 ustawy nowe-
lizującej z 24 lipca 2015 r.).
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Ustawa
z 15 lutego 1992 r.

o podatku dochodowym od osób prawnych 
(j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 851; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1932)*

* Tabela uwzględnia zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzone:
–  ustawą z 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1348) – obowiązujące od 11 października 

2015 r.,
– ustawą z 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym (Dz.U. z 2014 r., poz. 1215) – obowiązujące od 1 stycznia 2016 r.,
–  ustawą z 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 933) – obowiązujące od 1 stycznia 

2016 r.,
– ustawą z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 978) – obowiązujące od 1 stycznia 2016 r.,
– ustawą z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1197) – obowiązujące od 1 stycznia 2016 r.,
–  ustawą z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1259) – obowiązujące od 1 stycznia 2016 r.,
–  ustawą z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1296) 

– obowiązujące od 1 stycznia 2016 r.,
–  ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz.U. z 2015 r., poz. 1595) – obowiązujące od 

1 stycznia 2016 r.,
– ustawą z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1688) – obowiązujące od 1 stycznia 2016 r.,
–  ustawą z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw 

(Dz.U. z 2015 r., poz. 1932) – obowiązujące od 31 grudnia 2015 r., 
– ustawą z 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (Dz.U. z 2015 r., poz. 1767) – obowiązujące od 1 stycznia 2016 r.,
– ustawą z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1844) – obowiązujące od 1 stycznia 2016 r.

Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

Art. 4a. [Definicje legalne]
Ilekroć w ustawie jest mowa o: 
Brak odpowiednika

Art. 4a. [Definicje legalne]
Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

(…) 5a)  postępowaniu restrukturyzacyjnym – oznacza to postępowanie restrukturyza-
cyjne w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne 
(Dz.U. poz. 978). 

Komentarz: Zmiana ma charakter redakcyjny i została wprowadzona ze względu na pojawienie się w polskim systemie prawa nowego rodzaju postępowania, jakim jest postępowa-
nie restrukturyzacyjne. Zmiana została wprowadzona ustawą z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 978) – obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Art. 4a. [Definicje legalne]
Ilekroć w ustawie jest mowa o: 
Brak odpowiednika

Art. 4a. [Definicje legalne]
Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

(…) 26)  działalności badawczo-rozwojowej – oznacza to działalność twórczą obejmu-
jącą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób syste-
matyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów 
wiedzy do tworzenia nowych zastosowań;
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Brak odpowiednika (…)  27) badaniach naukowych – oznacza to:
a)  badania podstawowe – oryginalne prace badawcze, eksperymentalne lub 

teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej 
wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na 
bezpośrednie zastosowanie komercyjne,

b)  badania stosowane – prace badawcze podejmowane w celu zdobycia no-
wej wiedzy, zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce,

c)  badania przemysłowe – badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy 
oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów 
i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produk-
tów, procesów i usług; badania te uwzględniają tworzenie elementów 
składowych systemów złożonych, budowę prototypów w środowisku 
laboratoryjnym lub w środowisku symulującym istniejące systemy, 
szczególnie do oceny przydatności danych rodzajów technologii, a tak-
że budowę niezbędnych w tych badaniach linii pilotażowych, w tym do 
uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych;

Brak odpowiednika 28) pracach rozwojowych – oznacza to nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzy-
stywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii 
i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania pro-
dukcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych pro-
duktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe 
zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, 
istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają cha-
rakter ulepszeń, w szczególności:
a)  opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, te-

stowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług 
w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, któ-
rych głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, proce-
sów 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 stano-
wi produkt końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja 
wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna. 

Komentarz: Do updop wprowadzono definicje: 
�� działalności badawczo-rozwojowej,
�� badań naukowych i 
�� prac rozwojowych.

To na podstawie tych definicji przedsiębiorcy będą mogli sprawdzić, czy ponoszone przez nich wydatki uprawniają do skorzystania z odliczenia określonego w art. 18d updop. 
Zmiana została wprowadzona ustawą z 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (Dz.U. z 2015 r., poz. 1767). Zmiana obowiązuje 
od 1 stycznia 2016 r.
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Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

Art. 9. [Ustalanie dochodu]
Brak odpowiednika

Art. 9. [Ustalanie dochodu]
(…) 1b. Podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową, którzy zamierzają 

skorzystać z odliczenia, o którym mowa w art. 18d, są obowiązani w ewidencji, o której 
mowa w ust. 1, wyodrębnić koszty działalności badawczo-rozwojowej. 

Komentarz: Przedsiębiorcy prowadzący działalność badawczo-rozwojową, którzy będą chcieli skorzystać z odliczenia określonego w art. 18d, są obowiązani w ewidencji ra-
chunkowej wyodrębnić koszty działalności badawczo-rozwojowej. Przepisy o odliczeniu określają te koszty jako tzw. koszty kwalifikowane. Zmiana została wprowadzona ustawą 
z 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (Dz.U. z 2015 r., poz. 1767). Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.

Art. 12. [Przychody] 
Przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności:

(…) 5)  u ubezpieczycieli – kwota stanowiąca równowartość zmniejszenia stanu rezerw 
techniczno-ubezpieczeniowych, utworzonych zgodnie z odrębnymi przepisami; 

Art. 12. [Przychody] 
Przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności:

(…) 5)  u ubezpieczycieli – kwota stanowiąca równowartość zmniejszenia stanu rezerw 
techniczno-ubezpieczeniowych utworzonych dla celów rachunkowości zgodnie 
z odrębnymi przepisami; 

Komentarz: Przychodem jest jedynie kwota stanowiąca równowartość zmniejszenia stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych utworzonych dla celów rachunkowości. Dotych-
czas nie było zastrzeżenia, że rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe muszą być utworzone dla celów rachunkowości. Zmiana została wprowadzona ustawą z 11 września 2015 r. 
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1844) – obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Art. 12. [Przychody]
(…) 3a. Za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrze-

żeniem ust. 3c–3g, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania 
usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

Art. 12. [Przychody]
(…) 3a. Za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrze-

żeniem ust. 3c–3g oraz 3j-3m, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub 
wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

Brak odpowiednika (…) 3j. Jeżeli korekta przychodu nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub 
inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie 
przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona 
faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający 
przyczyny korekty.

Brak odpowiednika 3k. Jeżeli w okresie rozliczeniowym, o którym mowa w ust. 3j, podatnik nie osiąg-
nął przychodów lub osiągnięte przychody są niższe od kwoty zmniejszenia, podatnik 
jest obowiązany zwiększyć koszty uzyskania przychodów o kwotę, o którą nie zostały 
zmniejszone przychody.

Brak odpowiednika 3l. Przepisów ust. 3j i 3k nie stosuje się, jeżeli korekta dotyczy przychodu związa-
nego z zobowiązaniem podatkowym, które uległo przedawnieniu.

Brak odpowiednika 3m. Jeżeli korekta, o której mowa w ust. 3j, następuje po zmianie formy opodatko-
wania na zryczałtowaną formę opodatkowania określoną w ustawie z dnia 24 sierpnia 
2006 r. o podatku tonażowym, zmniejszenia lub zwiększenia przychodów dokonuje się 
w ostatnim okresie rozliczeniowym przed zmianą formy opodatkowania. 
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Komentarz: Od 1 stycznia 2016 r. każda korekta przychodu lub kosztu, która nie będzie spowodowana błędem rachunkowym lub oczywistą omyłką, ma być dokonywana na bieżą-
co. W praktyce oznacza to, że podatnicy, którzy wystawią faktury korygujące na skutek otrzymania zwrotu towarów albo udzielenia rabatów, nie będą musieli cofać się z korektą 
przychodu do rozliczenia za okres, w którym wykazali pierwotny przychód. Zrobią to w okresie rozliczeniowym, w którym wystawią dokument korygujący. 
Zmiana została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz.U. z 2015 r., 
poz. 1595). Na podstawie art. 11 tej ustawy art. 12 ust. 3a i 3j–3m mają zastosowanie do korekty przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów, uzyskanych lub poniesionych 
przed 1 stycznia 2016 r.

Art. 12. [Przychody]
(…) 4. Do przychodów nie zalicza się:

(…) 8)   kwot stanowiących równowartość umorzonych zobowiązań, w tym także z tytułu 
pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie zobowiązań jest związane z:

      (…) b)  postępowaniem upadłościowym z możliwością zawarcia układu w rozumie-
niu przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, lub

Art. 12. [Przychody]
(…) 4. Do przychodów nie zalicza się:

(…) 8)   kwot stanowiących równowartość umorzonych zobowiązań, w tym także z tytułu 
pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie zobowiązań jest związane z:

      (…) b)  postępowaniem restrukturyzacyjnym, postępowaniem upadłościowym lub

Komentarz: Zmiana ma charakter redakcyjny i jest wynikiem wprowadzenia do polskiego systemu prawnego nowego rodzaju postępowania, tzw. postępowania restrukturyzacyj-
nego. Zmiana została wprowadzona ustawą z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 978) – obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Art. 15. [Koszty uzyskania przychodu]
(…) 1b. U ubezpieczycieli kosztem uzyskania przychodów za rok podatkowy są kosz-

ty ustalone zgodnie z ust. 1, a także:
1) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe utworzone zgodnie z odrębnymi przepisa-

mi – do wysokości stanowiącej przyrost tych rezerw na koniec roku podatkowego 
w stosunku do ich stanu na początek roku; przy ustalaniu zaliczek, o których mowa 
w art. 25, kosztem uzyskania przychodu jest przyrost stanu rezerw techniczno-ubez-
pieczeniowych na koniec okresu, za który wpłacana jest zaliczka, w stosunku do 
stanu tych rezerw na początek roku podatkowego;

Art. 15. [Koszty uzyskania przychodu]
(…) 1b. U ubezpieczycieli kosztem uzyskania przychodów za rok podatkowy są kosz-

ty ustalone zgodnie z ust. 1, a także: 
1) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe utworzone dla celów rachunkowości zgodnie 

z odrębnymi przepisami – do wysokości stanowiącej przyrost tych rezerw na koniec 
roku podatkowego w stosunku do ich stanu na początek roku; przy ustalaniu zali-
czek, o których mowa w art. 25, kosztem uzyskania przychodu jest przyrost stanu 
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych utworzonych dla celów rachunkowości na 
koniec okresu, za który wpłacana jest zaliczka, w stosunku do stanu tych rezerw na 
początek roku podatkowego;

Komentarz: Kosztem jest jedynie kwota stanowiąca równowartość przyrostu stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych utworzonych dla celów rachunkowości. Dotychczas nie 
było zastrzeżenia, że rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe muszą być utworzone dla celów rachunkowości. Zmiana została wprowadzona ustawą z 11 września 2015 r. o działal-
ności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1844) – obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Art. 15. [Koszty uzyskania przychodu]
Brak odpowiednika.

Art. 15. [Koszty uzyskania przychodu]
(…) 1za. Kosztami uzyskania przychodów, z uwzględnieniem ust. 6, są także koszty 

poniesione przez pracodawcę, pod warunkiem że nie zostały sfinansowane z zakła-
dowego funduszu świadczeń socjalnych:
1)  na utworzenie zakładowego żłobka, zakładowego klubu dziecięcego lub zakłado-

wego przedszkola;
2)  z tytułu:

a)  prowadzenia zakładowego żłobka, zakładowego klubu dziecięcego lub zakłado-
wego przedszkola, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie na każde dziecko 
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     pracownika, o którym mowa w art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.):
– uczęszczające do żłobka lub klubu dziecięcego – kwoty 400 zł,
– uczęszczające do przedszkola – kwoty 200 zł,

b)  dofinansowania pracownikowi wydatków, do wysokości nieprzekraczającej kwoty 
wydatków poniesionych i udokumentowanych przez pracownika, związanych z:
–  objęciem dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna 

lub uczęszczaniem dziecka pracownika do żłobka lub klubu dziecięcego, nie 
więcej niż 400 zł miesięcznie na każde dziecko, o którym mowa w art. 27f ust. 1 
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,

–  uczęszczaniem dziecka pracownika do przedszkola, nie więcej niż 200 zł mie-
sięcznie na każde dziecko, o którym mowa w art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lip-
ca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Brak odpowiednika 1zb. Przez koszty utworzenia zakładowego żłobka, zakładowego klubu dziecięce-
go lub zakładowego przedszkola, o których mowa w ust. 1za pkt 1, rozumie się koszty 
poniesione do dnia uzyskania wpisu do właściwego rejestru w zakresie spełniania 
warunków wymaganych do utworzenia żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola, 
w tym niezbędne koszty nabycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych 
i prawnych lub wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych, przebudowy, 
rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji, modernizacji, remontu środków trwałych lub na-
bycia innych składników majątku, a także koszty dotyczące środków trwałych oraz 
wartości niematerialnych i prawnych lub innych składników majątku ponoszone po 
uzyskaniu wpisu do właściwego rejestru.

Brak odpowiednika 1zc. Przez koszty prowadzenia zakładowego żłobka, zakładowego klubu dziecięce-
go lub zakładowego przedszkola, o których mowa w ust. 1za pkt 2 lit. a, rozumie się 
również odpłatne nabycie przez pracodawcę usługi polegającej na zapewnieniu dzie-
cku pracownika, o którym mowa w art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych, opieki w żłobku, klubie dziecięcym lub przedszkolu.

Komentarz: Od 1 stycznia 2016 r. pracodawcy, którzy zdecydowali się na tworzenie zakładowych żłobków, klubów dziecięcych lub przedszkoli, mogą poniesione na ten cel wydatki 
zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Zaliczą oni do kosztów również wydatki na prowadzenie takich placówek w wysokości nieprzekraczającej 400 zł na dziecko pracow-
nika – w przypadku zakładowego żłobka lub klubu oraz 200 zł na dziecko pracownika – w przypadku zakładowego przedszkola. Pracodawcy nie muszą tworzyć zakładowych 
żłobków, klubów i przedszkoli, aby wspierać swoich pracowników. Mogą wypłacać im dofinansowanie na pokrycie kosztów dziennego opiekuna, żłobka, klubu dziecięcego lub 
przedszkola. Kwoty takich świadczeń wypłaconych pracownikowi mogą również zaliczyć do kosztów podatkowych w wysokości nie większej niż 400 zł na dziecko pracownika 
– na dofinansowanie opiekuna dziennego, żłobka lub klubu dziecięcego oraz 200 zł na dziecko pracownika – na dofinansowanie przedszkola. Aby pracodawca mógł zaliczyć ww. 
wydatki do kosztów podatkowych:

�� nie mogą być one finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, a
�� świadczenia wypłacane pracownikowi muszą odpowiadać wydatkom poniesionym i udokumentowanym przez pracownika. Zmiana została wprowadzona ustawą z 10 lipca 

2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1296).
Zmiany obowiązują od 1 stycznia 2016 r.
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Art. 15. [Koszty uzyskania przychodu]
Brak odpowiednika

Art. 15. [Koszty uzyskania przychodu]
(…) 4i. Jeżeli korekta kosztu uzyskania przychodów, w tym odpisu amortyzacyjne-

go, nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty 
dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów 
poniesionych w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygu-
jąca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty.

Brak odpowiednika 4j. Jeżeli w okresie rozliczeniowym, o którym mowa w ust. 4i, podatnik nie poniósł 
kosztów uzyskania przychodów lub kwota poniesionych kosztów uzyskania przycho-
dów jest niższa niż kwota zmniejszenia, podatnik jest obowiązany zwiększyć przycho-
dy o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone koszty uzyskania przychodów.

Brak odpowiednika 4k. Przepisów ust. 4i i 4j nie stosuje się do korekty kosztów uzyskania przychodów, 
do których ma zastosowanie art. 15b, oraz jeżeli korekta dotyczy kosztu uzyskania 
przychodów związanego z zobowiązaniem podatkowym, które uległo przedawnieniu.

Brak odpowiednika 4l. Jeżeli korekta, o której mowa w ust. 4i, następuje po zmianie formy opodatko-
wania na zryczałtowaną formę opodatkowania określoną w ustawie z dnia 24 sierp-
nia 2006 r. o podatku tonażowym, zmniejszenia lub zwiększenia kosztów uzyskania 
przychodów dokonuje się w ostatnim okresie rozliczeniowym przed zmianą formy 
opodatkowania.

Komentarz: Od 1 stycznia 2016 r. każda korekta kosztu, która nie będzie spowodowana błędem rachunkowym lub oczywistą omyłką, ma być dokonywana na bieżąco. W praktyce 
oznacza to, że nabywcy, którzy otrzymają faktury korygujące, np. w związku z udzieleniem im rabatu przez sprzedawcę albo zwrotem nabytego wcześniej towaru, korekty kosztów 
dokonają w okresie rozliczeniowym, w którym otrzymają fakturę korygującą. Nie ma więc potrzeby cofania się z tą korektą. Zmiana została wprowadzona ustawą z 10 września 
2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz.U. z 2015 r., poz. 1595). Zmiany obowiązują od 1 stycznia 2016 r.

Art. 15b. [Korekta kosztów]
1. W przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej 

z faktury (rachunku), a jeżeli nie istniał obowiązek wystawienia faktury (rachunku) – kwo-
ty wynikającej z umowy albo innego dokumentu, i nieuregulowania tej kwoty w terminie 
30 dni od daty upływu terminu płatności, podatnik jest obowiązany do zmniejszenia 
kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tych dokumentów.

2. Jeżeli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, zmniejszenia kosztów uzyskania 
przychodów o kwotę wynikającą z dokumentów, o których mowa w ust. 1, dokonuje się 
z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, o ile 
nie została ona uregulowana w tym terminie.

3. Zmniejszenia, o którym mowa w ust. 1 lub 2, dokonuje się w miesiącu, w którym 
upływa termin określony w tych przepisach.

4. Jeżeli po dokonaniu zmniejszenia, o którym mowa w ust. 1 lub 2, zobowiązanie zo-
stanie uregulowane, podatnik w miesiącu, w którym uregulował zobowiązanie, zwiększa 
koszty uzyskania przychodów o kwotę dokonanego zmniejszenia.

5. Jeżeli w miesiącu, w którym podatnik ma obowiązek dokonać zmniejszenia, o któ-
rym mowa w ust. 1 lub 2, podatnik nie ponosi kosztów uzyskania przychodów lub po-

Art. 15b. [Korekta kosztów]
uchylony
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niesione koszty są niższe od kwoty zmniejszenia, wówczas ma obowiązek zwiększyć 
przychody o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone koszty uzyskania przychodów.

6. Przepisy ust. 1–5 stosuje się odpowiednio, w przypadku nabycia lub wytwo-
rzenia środków trwałych albo nabycia wartości niematerialnych i prawnych, do tej 
części odpisów amortyzacyjnych, które podatnik zaliczył do kosztów uzyskania 
przychodów.

7. W przypadku nabycia lub wytworzenia środków trwałych albo nabycia wartości 
niematerialnych i prawnych, jeżeli termin, o którym mowa w ust. 1 lub 2, upływa nie 
później niż w miesiącu następującym po miesiącu wprowadzenia ich do ewidencji, 
do kosztów uzyskania przychodów zalicza się odpisy amortyzacyjne od tych środ-
ków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych w części, w jakiej ich cena 
nabycia lub koszt wytworzenia wynikający z dokumentów, o których mowa w ust. 1, 
zostały uregulowane w terminie określonym w ust. 1 lub 2. Jeżeli zobowiązanie zo-
stało uregulowane w terminie późniejszym, podatnik w miesiącu uregulowania tego 
zobowiązania zwiększa koszty uzyskania przychodów o kwotę odpisów amortyza-
cyjnych, które nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podsta-
wie zdania pierwszego.

8. Jeżeli zgodnie z art. 15 zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów kwoty wyni-
kającej z dokumentów, o których mowa w ust. 1, nastąpi po upływie terminu określone-
go w ust. 1 lub 2, to zaliczenie tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów następuje 
z uwzględnieniem art. 15, z tym że nie wcześniej niż w miesiącu jej uregulowania,

9. Przepisy ust. 1–8 stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy zobowiązanie zostało 
zapłacone w części.

10. Przepisy ust. 1–9 stosuje się odpowiednio, jeżeli termin, o którym mowa w ust. 1 
lub 2, upływa po zmianie formy opodatkowania na zryczałtowany podatek, o którym 
mowa w ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym, z tym że zmniejszenie 
albo zwiększenie kosztów uzyskania przychodów lub zwiększenie przychodów nastę-
puje za rok podatkowy poprzedzający rok podatkowy, w którym nastąpiła zmiana formy 
opodatkowania.

Komentarz: Uchylenie przepisów o korekcie kosztów od 1 stycznia 2016 r. oznacza, że podatnicy nie muszą już od tej daty stosować uchylonych przepisów. Uchylenie tych 
przepisów to dobra wiadomość dla podatników. Ustalanie wymaganych korekt kosztów w związku z nieterminowymi płatnościami oznaczało bowiem długą i żmudną weryfikację 
poszczególnych transakcji. Dotyczy to także tych kosztów 2015 r., w przypadku których obowiązek korekty powstanie dopiero w 2016 r. Należy też zwrócić uwagę na przepisy 
przejściowe regulujące sytuację tych podatników, którzy dokonali wymaganych obecnie korekt kosztów do końca 2015 r., ale zapłacili swoje zobowiązania po tej dacie. Tacy 
podatnicy niezapłacone należności będą mogli ponownie uznać za koszt podatkowy po ich uregulowaniu także wówczas, gdy uregulują należność po 31 grudnia 2015 r. (art. 5 
ustawy nowelizującej). Zwiększenie kosztów jest możliwe w tym miesiącu, w którym zaległe zobowiązania zostaną zapłacone. Tym samym koszty podatkowe można zwiększyć 
najwcześniej za miesiąc uregulowania zaległego zobowiązania.
Zmiana wprowadzona ustawą z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1197) – obowiązującą od 1 stycznia 
2016 r.
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Art. 16. [Wyłączenia]
1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:

(…) 19b)  dodatkowej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów, o której mowa w art. 17 
ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych 
z eksploatacji (Dz.U. z 2013 r. poz. 1162), z tym że kosztem uzyskania przycho-
dów są poniesione opłaty, o których mowa w art. 12 ust. 2 i art. 14 tej ustawy;

Art. 16. [Wyłączenia]
1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:

(…) 19b)  dodatkowej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów, o której mowa w art. 17 
ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych 
z eksploatacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 140 i 933), z tym że kosztem uzyskania przy-
chodów są poniesione opłaty, o których mowa w art. 14 ust. 1 oraz art. 28a 
ust. 1 tej ustawy, z wyłączeniem połowy opłaty ustalonej zgodnie z art. 28a 
ust. 4 tej ustawy; 

Komentarz: W 2016 r. zmieniły się zasady pobierania opłat z tytułu recyklingu pojazdów. Przykładowo od 1 stycznia 2016 r. samochody sprowadzane z zagranicy zostaną zwolnione 
z opłaty recyklingowej. Z opłaty zostaną zwolnieni zarówno właściciele komisów, jak i osoby indywidualne. W przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku lub recyklingu 
odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji co najmniej przez dwa kolejne lata, stawka opłaty za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów 
pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji do obliczenia opłaty należnej za drugi i każdy kolejny rok nieosiągnięcia wymaganego poziomu będzie stanowiła dwukrotność 
stawki. Co więcej, połowa tak ustalonej opłaty nie będzie mogła być kosztem podatkowym stacji demontażu (znowelizowany art. 16 ust. 1 pkt 19b updop). Zmiany wprowadziła ustawa 
z 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 933). Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.

Art. 16. [Wyłączenia]
1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:

(…) 19c)  dodatkowej opłaty produktowej, o której mowa w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 
29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 
z 2013 r. poz. 1155), z tym że kosztem uzyskania przychodów jest poniesiona 
opłata, o której mowa w art. 64 tej ustawy; 

Art. 16. [Wyłączenia]
1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:

(…) 19c)  dodatkowej opłaty produktowej, o której mowa w art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 
11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 
poz. 1688), z tym że kosztem uzyskania przychodów jest poniesiona opłata, 
o której mowa w art. 72 ust. 2 tej ustawy; 

Komentarz: Zmiana polega na zastąpieniu w przepisie odwołania do uchylonej ustawy o zużytym sprzęcie odwołaniem do obecnie obowiązującej ustawy z 11 września 2015 r. 
o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1688). Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.

Art. 16. [Wyłączenia]
1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:

(…) 25) wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, z wyjątkiem:
Brak odpowiednika

Art. 16. [Wyłączenia]
1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:

(…) 25) wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, z wyjątkiem:
       (…) ba)  nabytych przez bank hipoteczny w celu emisji listów zastawnych od 

innych banków wierzytelności z tytułu udzielonych przez nie kredytów, 
zwanych dalej „nabytymi wierzytelnościami banku hipotecznego” – wy-
magalnych a nieściągalnych, pomniejszonych o kwotę niespłaconych 
odsetek i równowartość rezerw na te kredyty, zaliczonych uprzednio do 
kosztów uzyskania przychodów, 

(…) 26)  rezerw tworzonych na pokrycie wierzytelności, których nieściągalność została 
uprawdopodobniona, z wyjątkiem tych rezerw utworzonych na pokrycie:

Brak odpowiednika

(…) 26)  rezerw tworzonych na pokrycie wierzytelności, których nieściągalność została 
uprawdopodobniona, z wyjątkiem tych rezerw utworzonych na pokrycie:

       (…) aa)  w bankach hipotecznych – wymagalnych a nieściągalnych nabytych 
wierzytelności banku hipotecznego,

Brak odpowiednika        (…) da)  25% kwoty zakwalifikowanych do kategorii wątpliwych nabytych wierzy-
telności banku hipotecznego,
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(…) 43)  umorzonych kredytów (pożyczek) bankowych, jeżeli ich umorzenie nie jest zwią-
zane z:

(…) 43)  umorzonych kredytów (pożyczek) bankowych, w tym nabytych wierzytelności 
banku hipotecznego, jeżeli ich umorzenie nie jest związane z:

Komentarz: Dotychczasowa wykładnia przepisów sprawiała, że banki hipoteczne nie zaliczały do kosztów podatkowych wydatków na nabyte wierzytelności innych banków. Usta-
wodawca uznał, że należy zmienić ten stan rzeczy i wyraźnie dopuścił ich zaliczanie do kosztów podatkowych. Zmiana została wprowadzona ustawą z 24 lipca 2015 r. o zmianie 
ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1259) – obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Art. 16. [Wyłączenia]
1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:

(…) 43)  umorzonych kredytów (pożyczek) bankowych, jeżeli ich umorzenie nie jest zwią-
zane z:

       (…) b)  postępowaniem upadłościowym z możliwością zawarcia układu w rozumie-
niu przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, lub

Art. 16. [Wyłączenia]
1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:

(…) 43)  umorzonych kredytów (pożyczek) bankowych, jeżeli ich umorzenie nie jest zwią-
zane z:

       (…) b) postępowaniem restrukturyzacyjnym, lub 

Komentarz: Zmiana ma charakter redakcyjny i została wprowadzona ze względu na pojawienie się w polskim systemie prawa nowego rodzaju postępowania, jakim jest postępowa-
nie restrukturyzacyjne. Zmiana została wprowadzona ustawą z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 978), obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Art. 16. [Wyłączenia]
1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:

(…) 45)  wydatków pracodawcy na działalność socjalną, o której mowa w przepisach 
o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych; kosztem uzyskania przychodów 
są jednak świadczenia urlopowe wypłacone zgodnie z przepisami o zakładowym 
funduszu świadczeń socjalnych;

Art. 16. [Wyłączenia]
1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:

(…) 45)  wydatków pracodawcy na działalność socjalną o której mowa w przepisach o za-
kładowym funduszu świadczeń socjalnych; kosztem uzyskania przychodów są 
jednak świadczenia urlopowe wypłacone zgodnie z przepisami o zakładowym 
funduszu świadczeń socjalnych oraz koszty, o których mowa w art. 15 ust. 1za 
pkt 2; 

Komentarz: Od 1 stycznia 2016 r. pracodawcy, którzy zdecydują się na tworzenie zakładowych żłobków, klubów dziecięcych lub przedszkoli, mogą poniesione na ten cel wydatki 
zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Zmiana art. 16 ust. 1 pkt 45 odsyła do przepisu wprowadzającego taką możliwość. Zmiana została wprowadzona ustawą z 10 lipca 
2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1296). Zmiana obowiązuje od 
1 stycznia 2016 r.

Art. 16. [Wyłączenia]
1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:

(…) 59)  składek opłaconych przez pracodawcę z tytułu zawartych lub odnowionych 
umów ubezpieczenia na rzecz pracowników, z wyjątkiem umów dotyczących 
ryzyka grup 1, 3 i 5 działu I oraz grup 1 i 2 działu II wymienionych w załączni-
ku do ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. 
z 2013 r. poz. 950 i 1289 oraz z 2014 r. poz. 586) jeżeli uprawnionym do otrzy-
mania świadczenia nie jest pracodawca i umowa ubezpieczenia w okresie 
pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ją zawarto lub 
odnowiono, wyklucza:

Art. 16. [Wyłączenia]
1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:

(…) 59)  składek opłaconych przez pracodawcę z tytułu zawartych lub odnowionych 
umów ubezpieczenia na rzecz pracowników, z wyjątkiem umów dotyczących 
ryzyka, o którym mowa w dziale I w grupach 1, 3 i 5 oraz w dziale II w gru-
pach 1 i 2 załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. poz. 1844), jeżeli uprawnionym 
do otrzymania świadczenia nie jest pracodawca i umowa ubezpieczenia 
w okresie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ją zawarto 
lub odnowiono, wyklucza:
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a) wypłatę kwoty stanowiącej wartość odstąpienia od umowy,
b) możliwość zaciągania zobowiązań pod zastaw praw wynikających z umowy,
c) wypłatę z tytułu dożycia wieku oznaczonego w umowie;

a) wypłatę kwoty stanowiącej wartość odstąpienia od umowy,
b) możliwość zaciągania zobowiązań pod zastaw praw wynikających z umowy,
c) wypłatę z tytułu dożycia wieku oznaczonego w umowie;

Komentarz: Zmiana ma charakter redakcyjny i została wprowadzona ze względu na uchwalenie nowej ustawy z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyj-
nej, która zastąpiła ustawę o działalności ubezpieczeniowej. Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.

Art. 16. [Wyłączenia]
1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:
Brak odpowiednika

Art. 16. [Wyłączenia]
1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:

(…) 67a) specjalnego podatku węglowodorowego;

Komentarz: Specjalny podatek węglowodorowy to podatek z zysków z działalności wydobywczej węglowodorów. W myśl przepisów ustawy o podatku węglowodorowym – węglo-
wodorami są: ropa naftowa, gaz ziemny oraz ich naturalne pochodne, z wyjątkiem metanu występującego w złożach węgla kamiennego oraz metanu występującego jako kopalina 
towarzysząca. Specjalny podatek płacony od tych kopalin nie będzie kosztem podatkowym. Zmiana została wprowadzona ustawą z 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglo-
wodorowym (Dz.U. z 2014 r., poz. 1215), obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Art. 16. [Wyłączenia]
1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:
Brak odpowiednika

Art. 16. [Wyłączenia]
1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:

(…) 69)  rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności, o których 
mowa w rozdziale 9 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpie-
czeniowej i reasekuracyjnej.

Komentarz: Z kosztów podatkowych zostały wyłączone rezerwy techniczno-ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności. Utworzenie tych rezerw przewidują przepisy ustawy 
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.

Art. 16. [Wyłączenia]
(…) 2. Za wierzytelności, o których mowa w ust. 1 pkt 25, uważa się te wierzytelności, 

których nieściągalność została udokumentowana:
(…) 2) postanowieniem sądu o:

a)  oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku, gdy 
majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów po-
stępowania, lub

b)  umorzeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, 
gdy zachodzi okoliczność wymieniona pod lit. a, lub

c)  ukończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, 
albo

2a. Nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną:
1) w przypadku określonym w ust. 1 pkt 26a, w szczególności jeżeli:

a)  dłużnik zmarł, został wykreślony z ewidencji działalności gospodarczej, postawio-
ny w stan likwidacji lub została ogłoszona jego upadłość obejmująca likwidację 
majątku, albo

Art. 16. [Wyłączenia]
(…) 2. Za wierzytelności, o których mowa w ust. 1 pkt 25, uważa się te wierzytelności, 

których nieściągalność została udokumentowana:
(…) 2)  postanowieniem sądu o:

a)  oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości, gdy majątek niewypłacalnego 
dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystar-
cza jedynie na zaspokojenie tych kosztów, lub

b)  umorzeniu postępowania upadłościowego, jeżeli zachodzi okoliczność wy-
mieniona w lit. a, lub

c) zakończeniu postępowania upadłościowego, albo

2a. Nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną:
1) w przypadku określonym w ust. 1 pkt 26a, w szczególności jeżeli:

a)   dłużnik zmarł, został wykreślony z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działal-
ności Gospodarczej, postawiony w stan likwidacji lub została ogłoszona jego 
upadłość albo
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b)  zostało wszczęte postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu 
w rozumieniu przepisów prawa upadłościowego i naprawczego lub na wniosek 
dłużnika zostało wszczęte postępowanie ugodowe w rozumieniu przepisów o re-
strukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków, albo (…)

2)  w przypadku określonym w ust. 1 pkt 26 lit. a tiret pierwsze i lit. b, jeżeli: (...)

b)  zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne lub został złożony wniosek 
o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu, o którym mowa 
w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, lub zostało wszczę-
te postępowanie ugodowe w rozumieniu przepisów o restrukturyzacji finanso-
wej przedsiębiorstw i banków, albo (…)

2)  w przypadku określonym w ust. 1 pkt 26 lit. a tiret pierwsze, lit. aa albo lit. b, jeżeli:

3) w przypadku określonym w ust. 1 pkt 26b, jeżeli:
(…) b)  zostało wszczęte postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu 

w rozumieniu przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, lub

3) w przypadku określonym w ust. 1 pkt 26b, jeżeli:
(…) b)   zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne lub został złożony 

wniosek o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie ukła-
du, o którym mowa w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restruktu-
ryzacyjne, lub

(…) 3f. W przypadku zakwalifikowania kredytów (pożyczek) oraz gwarancji (poręczeń) 
spłaty kredytów i pożyczek udzielonych przez bank, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 26 lit. a ti-
ret drugie i lit. c, do kategorii straconych, a których nieściągalność nie została uprawdo-
podobniona, za koszty uzyskania przychodów uważa się wysokość rezerwy ustalonej 
zgodnie z ust. 1 pkt 26 lit. d.

(…) 3f. W przypadku zakwalifikowania kredytów (pożyczek), w tym nabytych wierzy-
telności banku hipotecznego, oraz gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów i pożyczek 
udzielonych przez bank, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 26 lit. a tiret drugie i lit. c, do kategorii 
straconych, których nieściągalność nie została uprawdopodobniona, za koszty uzyska-
nia przychodów uważa się wysokość rezerwy ustalonej odpowiednio zgodnie z ust. 1 
pkt 26 lit. d lub lit. da. 

Komentarz: W art. 16 ust. 2 pkt 2 i ust. 2a pkt 1 i 2 zostały wprowadzone ustawą z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 978). Zmiana weszła w życie 
1 stycznia 2016 r. i jest wynikiem wprowadzenia CEIDG, które zastąpiło ewidencję działalności gospodarczej. Dodatkowo w ustawie uwzględniono nowe rodzaje postępowań 
wprowadzonych przez ustawę – Prawo restrukturyzacyjne.
Zmiana ust. 3f ma charakter techniczny i jest konsekwencją dodania w ustawie art. 16 ust. 1 pkt 26 lit. da. Zmiana została wprowadzona ustawą z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy 
o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1259). Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.

Art. 16f. [Odpisy amortyzacyjne]
1. Podatnicy, z wyjątkiem tych, którzy ze względu na ogłoszoną upadłość obej-

mującą likwidację majątku nie prowadzą działalności gospodarczej, dokonują od-
pisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16a ust. 1 i ust. 2 pkt 1–3 oraz 
w art. 16b.

2. Podatnicy będący armatorami, z wyjątkiem tych, którzy ze względu na ogłoszo-
ną upadłość obejmującą likwidację majątku nie prowadzą działalności gospodarczej, 
mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych od zamówionego przez nich taboru trans-
portu morskiego w budowie, o którym mowa w art. 16a ust. 2 pkt 4. 

Art. 16f. [Odpisy amortyzacyjne]
1. Podatnicy, z wyjątkiem tych, którzy ze względu na ogłoszoną upadłość nie pro-

wadzą działalności gospodarczej, dokonują odpisów amortyzacyjnych od wartości po-
czątkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa 
w art. 16a ust. 1 i ust. 2 pkt 1–3 oraz w art. 16b.

2. Podatnicy będący armatorami, z wyjątkiem tych, którzy ze względu na ogłoszoną 
upadłość nie prowadzą działalności gospodarczej, mogą dokonywać odpisów amorty-
zacyjnych od zamówionego przez nich taboru transportu morskiego w budowie, o któ-
rym mowa w art. 16a ust. 2 pkt 4. 

Komentarz: Z uwagi na zmiany wprowadzone ustawą – Prawo restrukturyzacyjne ustawodawca zrezygnował z pojęcia „upadłość obejmująca likwidację majątku”. Po zmianie 
przepisów dotyczących upadłości nie ma już „upadłości obejmującej likwidację majątku”. Zmiana została wprowadzona ustawą z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. 
z 2015 r., poz. 978), obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.
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Art. 16j. [Indywidualne ustalanie stawek amortyzacyjnych]
Brak odpowiednika

Art. 16j. [Indywidualne ustalanie stawek amortyzacyjnych]
(…) 6. Podatnicy mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla wprowadzo-

nych po raz pierwszy do ewidencji:
1)  odwiertów rozpoznawczych lub wydobywczych,
2)  platform wiertniczych lub produkcyjnych
–  z tym że okres ich amortyzacji nie może być krótszy niż 60 miesięcy.

Komentarz: Wprowadzona możliwość ustalania indywidualnych stawek amortyzacyjnych jest szczególnie korzystna dla wydobywających ropę naftową, gaz ziemny oraz ich natu-
ralne pochodne. Zmiana ta ma zachęcać do ich poszukiwań na terenie Polski. Obowiązująca od 1 stycznia 2016 r. zmiana została wprowadzona ustawą z 25 lipca 2014 r. o specjal-
nym podatku węglowodorowym (Dz.U. z 2014 r., poz. 1215).

Art. 17. [Zwolnienia podatkowe]
1. Wolne od podatku są:

(…) 22)   dochody z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Rzecz-
nika Ubezpieczonych oraz Polskiego Biura Ubezpieczeń Komunikacyjnych;

Art. 17. [Zwolnienia podatkowe]
1. Wolne od podatku są:

(…) 22)  dochody z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Rzeczni-
ka Finansowego oraz Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych;

Komentarz: Obowiązująca od 1 stycznia 2016 r. zmiana ma charakter techniczny. Zaktualizowana została nazwa Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
Od 11 października 2015 r. Rzecznik Finansowy zastąpił Rzecznika Ubezpieczonych.

Art. 17. [Zwolnienia podatkowe]
1. Wolne od podatku są:

(…) 41)  przychody Krajowego Funduszu Kapitałowego, o których mowa w art. 6 pkt 1, 
2 i 2a ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym (Dz.U. 
Nr 57, poz. 491, z późn. zm.);

Art. 17. [Zwolnienia podatkowe]
1. Wolne od podatku są:

(…) 41)  przychody Krajowego Funduszu Kapitałowego, o których mowa w art. 6 ust. 1 
pkt 1, 2 i 2a ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym 
(Dz.U. z 2015 r. poz. 562, 1308 i 1767);

Komentarz: Zmiana przepisu jedynie aktualizuje podstawę prawną. Zmiana została wprowadzona ustawą z 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspiera-
niem innowacyjności (Dz.U. z 2015 r., poz. 1767) i obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.

Art. 17. [Zwolnienia podatkowe]
1. Wolne od podatku są:
Brak odpowiednika

Art. 17. [Zwolnienia podatkowe]
1. Wolne od podatku są:

(…) 50a)  odsetki lub dyskonto od listów zastawnych uzyskane przez podatników, o któ-
rych mowa w art. 3 ust. 2;

Brak odpowiednika 50b)  odsetki lub dyskonto od obligacji emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajo-
wego i oferowanych na rynkach zagranicznych, przeznaczonych na finansowanie 
ustawowych celów działalności Banku Gospodarstwa Krajowego, dotyczących 
wspierania polityki gospodarczej Rady Ministrów, realizacji rządowych progra-
mów społeczno-gospodarczych, programów samorządności lokalnej i rozwoju 
regionalnego, oraz dochody z odpłatnego zbycia tych obligacji, uzyskane przez 
podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2;

Komentarz: Dodany art. 17 ust. 1 pkt 50a ma na celu umożliwienie wykorzystywania przez banki na szerszą skalę refinansowania działalności kredytowej poprzez emisje listów 
zastawnych. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 50b wolne od updop są odsetki lub dyskonto od obligacji emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego i oferowanych na rynkach
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zagranicznych. Zwolnione od podatku będą także dochody z odpłatnego zbycia tych obligacji. Zmiana została wprowadzona ustawą z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o listach 
zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1259) – obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Art. 18b. [Odliczenie na nabycie nowej technologii]
1. Od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, odlicza się wydatki po-

niesione przez podatnika na nabycie nowych technologii.
2. Za nowe technologie, w rozumieniu ust. 1, uważa się wiedzę technologiczną w po-

staci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań i prac roz-
wojowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalanie wyrobów lub usług 
i która nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat, co potwier-
dza opinia niezależnej od podatnika jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 
30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

2a.  Przez nabycie nowej technologii rozumie się nabycie praw do wiedzy technolo-
gicznej, o której mowa w ust. 2, w drodze umowy o ich przeniesienie, oraz korzystanie 
z tych praw, z wyjątkiem nabycia w drodze wkładu niepieniężnego.

3. Prawo do odliczeń nie przysługuje podatnikowi, jeżeli w roku podatkowym lub 
w roku poprzedzającym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicz-
nej na podstawie zezwolenia.

4. Podstawą ustalenia wielkości odliczenia jest kwota wydatków poniesionych przez 
podatnika na nabycie nowej technologii, uwzględnionych w wartości początkowej, 
w części, w jakiej została zapłacona podmiotowi uprawnionemu w roku podatkowym, 
w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz warto-
ści niematerialnych i prawnych lub w roku następującym po tym roku, oraz w której nie 
została zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

5. Jeżeli podatnik dokonał przedpłat (zadatków) na poczet wydatków określonych 
w ust. 4 w roku poprzedzającym rok, w którym wprowadził nową technologię do ewi-
dencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, uznaje się je za po-
niesione w roku jej wprowadzenia do tej ewidencji.

6. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wy-
datki, o których mowa w ust. 4 i 5. W sytuacji gdy podatnik osiąga za rok podatkowy 
stratę lub wielkość dochodu z pozarolniczej działalności podatnika jest niższa od kwoty 
przysługujących mu odliczeń, odliczenia odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej 
części dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie trzy lata podatkowe 
licząc od końca roku, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków 
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

7. Odliczenia związane z nabyciem nowej technologii nie mogą przekroczyć 50% 
kwoty ustalonej zgodnie z ust. 4 i 5.

8. Podatnik traci prawo do odliczeń związanych z nabyciem nowej technologii, jeżeli 
przed upływem trzech lat podatkowych licząc od końca roku podatkowego, w którym 
wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerial-
nych i prawnych:

Art. 18b. [Odliczenie na nabycie nowej technologii]
uchylony
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8. Podatnik traci prawo do odliczeń związanych z nabyciem nowej technologii, jeżeli 
przed upływem trzech lat podatkowych licząc od końca roku podatkowego, w którym 
wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerial-
nych i prawnych:
1)  udzieli w jakiejkolwiek formie lub części innym podmiotom prawa do nowej techno-

logii; nie dotyczy to przeniesienia prawa w wyniku przekształcenia formy prawnej 
oraz łączenia lub podziału dotychczasowych przedsiębiorców – dokonywanych na 
podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, albo

2)  zostanie ogłoszona jego upadłość obejmująca likwidację majątku, lub zostanie po-
stawiony w stan likwidacji, albo

3)  otrzyma zwrot wydatków na tę technologię w jakiejkolwiek formie.
9. W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 8, podatnik jest obowią-

zany w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym wystąpiły te okoliczności, 
do zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę dokonanych odliczeń, do których 
utracił prawo, a w razie poniesienia straty – do jej zmniejszenia o tę kwotę. W przypadku, 
o którym mowa w ust. 8 pkt 3, kwotę odliczeń, do której podatnik utracił prawo, określa 
się proporcjonalnie do udziału zwróconych wydatków w wartości początkowej nowej 
technologii.

10. Przepisy ust. 9 stosuje się odpowiednio w razie utraty przez podatkową grupę 
kapitałową statusu podatnika. Obowiązek, o którym mowa w ust. 9, ciąży wówczas na 
spółce, która wprowadziła nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz war-
tości niematerialnych i prawnych.

11. Do odliczeń, o których mowa w ust. 1, nie mają zastosowania przepisy art. 16 
ust. 1 pkt 48.

Komentarz: Od 1 stycznia 2016 r. został uchylony art. 18b updop. Przepisy te umożliwiały odliczenie części wydatków od podstawy opodatkowania na nabycie wartości niemate-
rialnych i prawnych, które nie są stosowane na świecie dłużej niż pięć lat. Z ulgi tej korzystali m.in. przedsiębiorcy, którzy kupowali nowe rozwiązania informatyczne dla swoich firm. 
Z prawa do tej ulgi skorzystają jeszcze tylko ci podatnicy, którzy nie później niż do końca roku podatkowego rozpoczętego przed 1 stycznia 2016 r.:

�� dokonają wydatku objętego ulgą i
�� wpiszą nabyte nowe technologie do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Przepis został uchylony ustawą z 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (Dz.U. z 2015 r., poz. 1767). Zmiana obowiązuje od 
1 stycznia 2016 r. 
W opracowaniu pominięto zmianę, która została wprowadzona w uchylonym przepisie ustawą z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 978).

Brak odpowiednika Art. 18d. [Ulga na działalność badawczo-rozwojową]
1. Od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, odlicza się koszty uzy-

skania przychodów poniesione przez podatnika na działalność badawczo-rozwojową, 
zwane dalej „kosztami kwalifikowanymi”.

2. Za koszty kwalifikowane uznaje się:
1) należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. 

o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz składki z tytułu tych należno-
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      ści określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, jeżeli te należności 
i składki dotyczą pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badaw-
czo-rozwojowej;

2) nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działal-
nością badawczo-rozwojową;

3)  ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników 
badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez 
jednostkę naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 
finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268) na po-
trzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej;

4)  odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w pro-
wadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy 
zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4.
3. Za koszty kwalifikowane uznaje się także dokonywane w danym roku podatko-

wym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od środków 
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej 
działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz bu-
dowli, budynków i lokali będących odrębną własnością. Do kosztów, o których mowa 
w zdaniu pierwszym, przepisu art. 16 ust. 1 pkt 48 nie stosuje się.

4. Koszty kwalifikowane ponoszone w ramach badań podstawowych podlegają od-
liczeniu wyłącznie pod warunkiem, że badania te są prowadzone na podstawie umo-
wy lub porozumienia z jednostką naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 
2010 r. o zasadach finansowania nauki.

5. Koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwró-
cone w jakiejkolwiek formie.

6. Prawo do odliczenia nie przysługuje podatnikowi, jeżeli w roku podatkowym 
prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie ze-
zwolenia.

7. Kwota kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć:
1)  w odniesieniu do kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 – 30% tych kosztów;
2)  w odniesieniu do kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 2–4 i ust. 3:

a)  20% tych kosztów – jeżeli podatnik jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim 
przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

b) 10% tych kosztów – w przypadku pozostałych podatników.
8. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono 

koszty kwalifikowane. W przypadku gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę lub 
wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odli-
czenia – odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części – dokonuje się w zezna-
niach za kolejno następujące po sobie trzy lata podatkowe następujące bezpośrednio 
po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia.
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Komentarz: Od 1 stycznia 2016 r. w updop pojawiło się nowe odliczenie od podstawy opodatkowania (nowo dodany art. 18d updop). 
Uprawnieni do odliczenia. 
Przedsiębiorcy mogą odliczyć od podstawy opodatkowania część kosztów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową. Ustawodawca określił te koszty jako „koszty kwali-
fikowane”. Przy czym wydatki, które można uznać za kwalifikowane, wymieniono w samych ustawach. 
Prawo do odliczenia nie będzie przysługiwało jedynie tym przedsiębiorcom, którzy w roku podatkowym prowadzili działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na pod-
stawie zezwolenia.

Koszty podlegające odliczeniu. 
Odliczeniu podlegają koszty kwalifikowane poniesione w ramach działalności badawczo-rozwojowej (zarówno w ramach prac rozwojowych, jak i badań naukowych: stosowanych 
i przemysłowych). W przypadku badań podstawowych z odliczenia można skorzystać jedynie, gdy badania te będą prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką 
naukową. W praktyce odliczenie obejmie m.in. wydatki na opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych. Koszty kwalifikowane będą podlegały odliczeniu, jeżeli nie zostaną 
podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie.

Maksymalna wielkość odliczeń. 
Odliczenie nie będzie równe kwocie poniesionych wydatków. Przedsiębiorcy mogą odliczyć od podstawy opodatkowania:

�� 30% kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej; 
�� 20% pozostałych kosztów – w przypadku mikro, małych albo średnich przedsiębiorców oraz 
�� 10% pozostałych kosztów – w przypadku przedsiębiorców nieuprawnionych do odliczeń w wysokości 20% tzw. pozostałych kosztów. 

Takie pozostałe koszty mogą stanowić np. wydatki na nabycie surowców i materiałów, ekspertyz, usług doradczych, wyników badań naukowych, czy odpłatne korzystanie z apa-
ratury naukowo-badawczej związane z pracami innowacyjnymi. Do pozostałych kosztów będą się również zaliczały odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości nie-
materialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących 
odrębną własnością.

Moment dokonania odliczenia. 
Odliczenia przedsiębiorcy mogą dokonać w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. Natomiast w sytuacji gdy przedsiębiorca poniesie za rok 
podatkowy stratę lub wielkość jego dochodu będzie niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia będzie mógł dokonać w kolejnych latach podatkowych. W takich 
przypadkach odliczenia – odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części – można dokonać w zeznaniach za kolejno następujące po sobie trzy lata podatkowe bezpośrednio 
po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia.
Przepis został wprowadzony ustawą z 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (Dz.U. z 2015 r., poz. 1767). Zmiana  obowiązuje 
od 1 stycznia 2016 r.

Brak odpowiednika Art. 18e. [Ewidencja kosztów kwalifikowanych]
Podatnicy korzystający z odliczenia, o którym mowa w art. 18d, są obowiązani wy-

kazać w zeznaniu koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu.

Komentarz: Przedsiębiorcy prowadzący działalność badawczo-rozwojową, którzy chcą skorzystać z odliczenia przewidzianego w art. 18d, są obowiązani w ewidencji rachunko-
wej wyodrębnić koszty działalności badawczo-rozwojowej. Podatnicy korzystający z odliczenia są obowiązani wykazać w zeznaniu koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu. 
Przepis został wprowadzony ustawą z 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (Dz.U. z 2015 r., poz. 1767). Zmiana obowiązuje 
od 1 stycznia 2016 r.

Brak odpowiednika Art. 22c. [Wyłączenie zwolnienia z dywidend]
1. Przepisów art. 20 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4 nie stosuje się, jeżeli:

1)  osiągnięcie dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu 
udziału w zyskach osób prawnych następuje w związku z zawarciem umowy lub
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      dokonaniem innej czynności prawnej, lub wielu powiązanych czynności prawnych, 
których głównym lub jednym z głównych celów było uzyskanie zwolnienia od po-
datku dochodowego na podstawie art. 20 ust. 3 lub art. 22 ust. 4, a uzyskanie tego 
zwolnienia nie skutkuje wyłącznie wyeliminowaniem podwójnego opodatkowania 
tych dochodów (przychodów), oraz

2) czynności, o których mowa w pkt 1, nie mają rzeczywistego charakteru.
2. Dla celów ust. 1 uznaje się, że umowa lub inna czynność prawna nie ma rze-

czywistego charakteru w zakresie, w jakim nie jest dokonywana z uzasadnionych 
przyczyn ekonomicznych. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy w drodze 
czynności, o których mowa w ust. 1, przenoszona jest własność udziałów (akcji) 
spółki wypłacającej dywidendę lub spółka osiąga przychód (dochód), wypłacany 
następnie w formie dywidendy lub innego przychodu z tytułu udziału w zyskach 
osób prawnych.

Komentarz: Od 31 grudnia 2015 r. zwolnienie z podatku od dywidend nie obejmie przypadków, gdy zostaną one wypłacone w wyniku fikcyjnych uzgodnień, nieodzwierciedlają-
cych rzeczywistości gospodarczej. Jeżeli więc głównym celem wypłaty dywidendy będzie uzyskanie zwolnienia z podatku, organy podatkowe będą miały podstawę do opodat-
kowania takiej transakcji. Tym samym podatnikom trudniej będzie wykorzystać zwolnioną z podatku dywidendę do wyprowadzenia zysku spółki poza Polskę. Zmiana ma utrud-
nić transferowanie polskim spółkom ich zysków za granicę. W tym celu wprowadzono dodatkowy warunek stosowania zwolnienia dla dywidend i innych przychodów z tytułu 
udziału w zyskach osób prawnych, przewidzianego w art. 20 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4 updop. Jeżeli podatnik nie spełni tego warunku, nie będzie mógł skorzystać ze zwolnień. 
Ma to zapobiegać unikaniu lub uchylaniu się od opodatkowania przez podatników w przypadkach stosowania fikcyjnych uzgodnień. Zmiana obowiązuje od 31 grudnia 2015 r. 

Art. 25. [Pobór podatku]
(…) 14. Podatnicy, o których mowa w ust. 11, tracą prawo do zwolnienia, jeżeli:

1)  zostali postawieni w stan likwidacji albo ogłoszona została ich upadłość obejmująca 
likwidację majątku w okresie korzystania ze zwolnienia albo w pięciu następnych 
latach podatkowych, albo

Art. 25. [Pobór podatku]
(…) 14. Podatnicy, o których mowa w ust. 11, tracą prawo do zwolnienia, jeżeli:

1) zostali postawieni w stan likwidacji albo ogłoszona została ich upadłość w okresie 
korzystania ze zwolnienia albo w pięciu następnych latach podatkowych albo

Komentarz: Z uwagi na zmiany wprowadzone ustawą – Prawo restrukturyzacyjne ustawodawca zrezygnował z pojęcia „upadłość obejmująca likwidację majątku”. Po zmianie 
przepisów dotyczących upadłości nie ma już „upadłości obejmującej likwidację majątku”. Zmiana została wprowadzona ustawą z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. 
z 2015 r., poz. 978), obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Art. 26. [Płatnicy]
Brak odpowiednika

Art. 26. [Płatnicy]
(…) 3aa. W informacji, o której mowa w ust. 3 pkt 2, nie wykazuje się przychodów 

(dochodów) wymienionych w art. 44c ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych, dla których sporządza się informację, o której mowa w art. 44d ust. 3 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 31 grudnia 2015 r. Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1932) art. 26 ust. 3aa ma zastosowanie do dochodów osiągniętych od 1 
stycznia 2016 r. Przepis art. 44c ust. 1 pkt 4 dotyczy dochodów z wypłaty niektórych odsetek. Zobacz też komentarz do art. 44c w ustawie o pdof. 
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Art. 27. [Zeznanie podatkowe]
Brak odpowiednika

Art. 27. [Zeznanie podatkowe]
(…) 6. Podmioty krajowe, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, które:

1) spełniają kryteria jednostki dominującej oraz nie spełniają kryteriów jednostki za-
leżnej, w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości,

2) są jednostką konsolidującą sprawozdanie finansowe w rozumieniu przepisów o ra-
chunkowości,

3) posiadają poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład lub jedną 
lub więcej jednostek zależnych w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości,

4) których skonsolidowane przychody w rozumieniu przepisów o rachunkowości, na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej terytorium, przekroczyły w po-
przednim roku podatkowym równowartość 750 000 000 euro

–  przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie o wysokości dochodów i zapłaco-
nego podatku oraz miejscach prowadzenia działalności, jednostek zależnych i zagra-
nicznych zakładów należących do grupy kapitałowej, w roku podatkowym, w terminie 
12 miesięcy od dnia zakończenia roku podatkowego podmiotu krajowego, za który 
jest składane sprawozdanie.

Brak odpowiednika 7. Wyrażone w euro wielkości, o których mowa w ust. 5 i 6, przelicza się na walutę 
polską po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski, obowiązującym 
w ostatnim dniu roboczym roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, za 
który jest składane sprawozdanie, o którym mowa w ust. 5 i 6.

Brak odpowiednika (…) 9. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozpo-
rządzenia, wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 6, sporządzanego w celu:
1) analizy ryzyka zaniżenia dochodu do opodatkowania w obszarze cen transakcyjnych,
2) wymiany informacji z właściwymi władzami państw obcych,
3) ułatwienia podatnikom sporządzenia poprawnego sprawozdania
– uwzględniający treść ustaleń w zakresie wzoru sprawozdania podjętych przez 
OECD dotyczących dokumentacji cen transakcyjnych.

Komentarz: Od 1 stycznia 2016 r. wprowadzono wymóg sporządzania sprawozdań dla podmiotów o skonsolidowanych przychodach powyżej 750 mln euro. Sprawozdania 
dotyczą wysokości dochodów i zapłaconego podatku oraz miejsc prowadzenia działalności, jednostek zależnych i zagranicznych zakładów należących do grupy kapitało-
wej. Tym samym podatnicy tacy będą zobowiązani do sporządzania tzw. raportu grupowego (country-by-country reporting). Tzw. raportowanie według krajów będzie doty-
czyć jedynie największych podmiotów powiązanych. Wzór sprawozdania zostanie określony przez Ministra Finansów w drodze rozporządzenia i będzie zawierać informacje 
o wielkości dochodu, zapłaconym podatku oraz wielkości działalności prowadzonej przez podmioty w grupie w różnych państwach. Przy czym obowiązek sporządzenia 
sprawozdań dotyczy po raz pierwszy roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2015 r. W przypadku podatników mających kalendarzowy rok podatkowy 
sprawozdania będzie należało złożyć do końca 2017 r. (zob. art. 12 ust. 2 ustawy nowelizującej). Zmiana została wprowadzona ustawą z 9 października 2015 r. o zmianie 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw – obowiązującą od 31 grudnia 2015 r.

Art. 38b. [Odpisy aktualizujące]
(…) 2. Do odpisów aktualizujących, o których mowa w ust. 1, przepisy art. 12 ust. 1 

pkt 4, 6 lit. b, ust. 1a, ust. 4 pkt 15 lit. a–c, art. 15 ust. 1h pkt 2, art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. b 
i c, ust. 2 oraz art. 38a ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Art. 38b. [Odpisy aktualizujące]
(…) 2. Do odpisów aktualizujących, o których mowa w ust. 1, przepisy art. 12 ust. 1 

pkt 4 i pkt 6 lit. b, ust. 1a i ust. 4 pkt 15 lit. a–c, art. 15 ust. 1h pkt 2, art. 16 ust. 1 pkt 25 
lit. b–c i ust. 2 oraz art. 38a ust. 2 stosuje się odpowiednio.
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3. Banki, o których mowa w ust. 1, mogą stosować przepisy art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. b 
i c, pkt 26, ust. 2, ust. 2a pkt 2, ust. 2b–2d, ust. 3, 3c, 3e i 3f do odpisów aktualizujących 
z tytułu utraty wartości kredytów (pożyczek) oraz gwarancji (poręczeń) spłaty kredy-
tów i pożyczek dotyczących rezerw na ryzyko związane z działalnością banków, utwo-
rzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości w brzmieniu obowiązującym do dnia 
31 grudnia 2004 r., a niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

3. Banki, o których mowa w ust. 1, mogą stosować przepisy art. 16 ust. 1 pkt 25 
lit. b-c i pkt 26, ust. 2, ust. 2a pkt 2, ust. 2b–2d, ust. 3, 3c, 3e i 3f do odpisów aktualizu-
jących z tytułu utraty wartości kredytów (pożyczek) oraz gwarancji (poręczeń) spłaty 
kredytów i pożyczek dotyczących rezerw na ryzyko związane z działalnością banków, 
utworzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości w brzmieniu obowiązującym do 
dnia 31 grudnia 2004 r., a niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

Komentarz: Zmiana została wprowadzona ustawą z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., 
poz. 1259) – obowiązującą od 1 stycznia 2016 r. Zmiany mają charakter redakcyjny.

ZAŁĄCZNIK Nr 4
LISTA PODMIOTÓW, DO KTÓRYCH MA ZASTOSOWANIE ART. 20 UST. 14  

I ART. 22 UST. 6 USTAWY

ZAŁĄCZNIK Nr 4
LISTA PODMIOTÓW, DO KTÓRYCH MA ZASTOSOWANIE ART. 20 UST. 14  

I ART. 22 UST. 6 USTAWY

Komentarz: W załączniku nr 4 zaktualizowana została lista podmiotów, do których znajdują zastosowanie przepisy dyrektywy, przez dodanie w lp. 27 spółek prawa rumuńskiego. 
Zmiana została wprowadzona ustawą z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 
oraz niektórych innych ustaw – obowiązującą od 31 grudnia 2015 r.

27 Rumunia Spółki utworzone według prawa rumuńskiego, określane 
jako: „societăţi pe acţiuni”, „societăţi în comandită pe acţiu-
ni”, „societăţi cu răspundere limitată”

27 Rumunia Spółki prawa rumuńskiego, określane jako: „societăţi pe 
acţiuni”, „societăţi în comandită pe acţiuni”, „societăţi cu 
răspundere limitată”, „societăţi în nume colectiv”, „societăţi 
în comandită simplă”
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poDatek DocHoDowy oD osÓB prawnycH – przepisy wykonawcze

wejście w życie

1
stycznia
2016 r.

Wzory deklaracji, zeznań, 
oświadczeń i informacji

Potrzeba wydania rozporządzenia jest podyktowana koniecznością wykonania delegacji ustawowej zawartej w art. 28a ust. 1 
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Rozporządzenie określa wzory zeznań, deklaracji, oświadczeń i informacji, do składania których są zobowiązani płatnicy i po-
datnicy podatku dochodowego od osób prawnych.
Formularze mają zastosowanie do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) od 1 stycznia 2015 r. Wymienione wzory formu-
larzy stosują również płatnicy i podatnicy, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed 1 stycznia 
2015 r. oraz zakończył się po 31 grudnia 2014 r. Obowiązek stosowania nowych formularzy nie dotyczy deklaracji, zeznań, 
oświadczeń i informacji podatkowych złożonych przed 1 stycznia 2016 r. 

Rozporządzenie Ministra Finansów z 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadcze-
nia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych – Dz.U. z 2015 r., 
poz. 1995

wejście w życie

1
stycznia
2016 r.

Zagraniczne spółki  
kontrolowane

Potrzeba wydania rozporządzenia jest podyktowana koniecznością wykonania delegacji ustawowej zawartej w art. 28a ust. 2 
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Rozporządzenie określiło wzór zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podat-
nika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-CFC). 

Rozporządzenie Ministra Finansów z 12 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru zeznania o wysokości dochodu z za-
granicznej spółki kontrolowanej obowiązującego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych – Dz.U. z 2015 r., 
poz. 1980
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Ustawa
z 26 lipca 1991 r.

o podatku dochodowym od osób fizycznych
(j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 361; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1992)*

* Tabela uwzględnia zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzone:
–  ustawą z 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1333) –  obowiązujące od 23 września 2015 r.,
–  ustawą z 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 1322) –  obowiązujące od 1 października 2015 r.,
–  ustawą z 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz.U. z 2015 r., poz. 1569) –  obowiązujące od 9 listopada 2015 r.,
–  ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 

1607) –  obowiązujące od 13 listopada 2015 r.,
–  ustawą z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw 

(Dz.U. z 2015 r., poz. 1932) –  obowiązujące od 31 grudnia 2015 r.,
–  ustawą z 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym (Dz.U. z 2014 r., poz. 1215) –  obowiązujące od 1 stycznia 2016 r.,
–  ustawą z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy –  Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1197) –  obowiązujące od 1 stycznia 2016 r.,
–  ustawą z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1217) –  obowiązujące od 1 stycznia 2016 r.,
–  ustawą z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1259) – obowiązujące od 

1 stycznia 2016 r.,
–  ustawą z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1296) 

–  obowiązujące od 1 stycznia 2016 r.,
–  ustawą z 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2015 r., poz. 1321) –  obowiązujące od 1 stycznia 2016 r.
–  ustawą z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 699; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1595) 

–  obowiązujące od 1 stycznia 2016 r.,
–  ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz.U. z 2015 r., poz. 1595) – obowiązujące od 

1 stycznia 2016 r.,
–  ustawą z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1688) –  obowiązujące od 1 stycznia 2016 r.,
–  ustawą z 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (Dz.U. z 2015 r., poz. 1767) –  obowiązujące od 1 stycznia 2016 r.,
–  ustawą z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1844) –  obowiązujące od 1 stycznia 2016 r.,
–  ustawą z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw 

(Dz.U. z 2015 r., poz. 1932) –  obowiązujące od 1 stycznia 2016 r.,
–  ustawą z 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1992) –  obowiązujące od 1 stycznia 2016 r.,
–  ustawą z 16 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 251) – obowiązujące od 

1 stycznia 2016 r.,
–  ustawą z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015 r., poz. 478) –  obowiązujące od 1 stycznia 2016 r.,
–  ustawą z 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 933) – obowiązujące od 

1 stycznia 2016 r.,
–  ustawą z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 978) –  obowiązujące od 1 stycznia 2016 r.,
–  ustawą z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540) –  obowiązuje od 2 stycznia 2016 r.,
–  ustawą z 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy (Dz.U. z 2015 r., poz. 1925) 

–  obowiązujące od 19 lutego 2016 r.
–  ustawą z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1893) – obowiązujące od 19 maja 2016 r.
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Art. 2. [Wyłączenie stosowania przepisów ustawy]
Brak odpowiednika

Art. 2. [Wyłączenie stosowania przepisów ustawy]
(…) 6. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że przychody pocho-

dzą z czynności, które mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 16 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy 
– Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 251). Przepisów updof nie stosuje się do przychodów wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej 
umowy (art. 2 ust. 1 pkt 4 updof). Przepis ten jest wykorzystywany przez podatników do powoływania się w toku prowadzonych w ich sprawach postępowań w zakresie przychodów 
nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach na okoliczności, których weryfikacja przez organy podatkowe jest niemożliwa wobec braku jakichkolwiek dowodów. Podatnicy 
często twierdzą np., że kwestionowane przez organy podatkowe przychody pochodzą z przestępstw. W takim przypadku postępowanie wyjaśniające organów podatkowych jest 
długotrwałe i uciążliwe, jednocześnie w znikomym stopniu przyczynia się do ustalenia stanu faktycznego i ujawnienia rzeczywistego źródła przychodów. W związku z tym zdecydo-
wano się wprowadzić do przepisów updof domniemanie, że uzyskane przez podatnika przychody pochodzą z czynności, które mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy, 
a co za tym idzie, podlegać opodatkowaniu updof. Przyjęto jednocześnie możliwość obalenia tego domniemania poprzez wykazanie przez podatnika, że osiągnął przychód, o któ-
rym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 updof, wyłączony z zakresu stosowania updof. 

Art. 5a. [Definicje]
Ilekroć w ustawie jest mowa o:

(…) 14)  funduszach kapitałowych – oznacza to fundusze inwestycyjne oraz fundusze 
zagraniczne, o których mowa w przepisach o funduszach inwestycyjnych, oraz 
ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe działające na podstawie przepisów 
ustawy o działalności ubezpieczeniowej, z wyjątkiem funduszy emerytalnych, 
o których mowa w przepisach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emery-
talnych;

Art. 5a. [Definicje]
Ilekroć w ustawie jest mowa o:

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

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2015 r., 
poz. 844). Zmiana związana z wejściem w życie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, która zastąpiła dotychczas obowiązującą ustawę z 22 maja 2003 r. 
o działalności ubezpieczeniowej. 

Art. 5a. [Definicje]
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
Brak odpowiednika

Art. 5a. [Definicje]
Ilekroć w ustawie jest mowa o:

(…) 37)  postępowaniu restrukturyzacyjnym – oznacza to postępowanie restrukturyza-
cyjne w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne 
(Dz.U. poz. 978);

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 978). Zmiana polega na 
dodaniu do przepisów updof definicji postępowania restrukturyzacyjnego i jest związana z wydzieleniem postępowania restrukturyzacyjnego w nowej ustawie – Prawo restruktu-
ryzacyjne.

Art. 5a. [Definicje]
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
Brak odpowiednika

Art. 5a. [Definicje]
Ilekroć w ustawie jest mowa o:

(…) 38)  działalności badawczo-rozwojowej – oznacza to działalność twórczą obejmu-
jącą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób syste-
matyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów 
wiedzy do tworzenia nowych zastosowań;
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Brak odpowiednika 39)  badaniach naukowych – oznacza to:
a) badania podstawowe – oryginalne prace badawcze, eksperymentalne lub te-

oretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy 
o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpo-
średnie zastosowanie komercyjne,

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

c) badania przemysłowe – badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz 
umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub 
wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów 
i usług; badania te uwzględniają tworzenie elementów składowych systemów 
złożonych, budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub w środo-
wisku symulującym istniejące systemy, szczególnie do oceny przydatności 
danych rodzajów technologii, a także budowę niezbędnych w tych badaniach 
linii pilotażowych, w tym do uzyskania dowodu w przypadku technologii ge-
nerycznych;

Brak odpowiednika 40)  pracach rozwojowych – oznacza to nabywanie, łączenie, kształtowanie i wyko-
rzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, techno-
logii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania 
produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych 
produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okre-
sowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwór-
czych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany 
mają charakter ulepszeń, w szczególności:
a) opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, 

testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub 
usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjo-
nowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne 
produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt nie został 
okreś lony,

b) opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzy-
stać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażo-
wy stanowi produkt końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego 
produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt 
kosztowna.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1767). Od 1 stycznia 2016 r. podatnicy pdof mają możliwość odliczania od podstawy opodatkowania części kosztów poniesionych na działalność badawczo-
-rozwojową (tzw. koszty kwalifikowane) – art. 26e updof. W związku z tym do art. 5a updof dodano definicje działalności badawczo-rozwojowej, badań naukowych oraz prac roz-
wojowych. Definicje tych pojęć zostały oparte na definicjach zawartych w ustawie z 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. 
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Art. 6. [Opodatkowanie małżonków]
(…) 2. Małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 

ust. 1, między którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa, pozo-
stający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy mogą być, z zastrzeżeniem 
ust. 8, na wspólny wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym, opodatkowani łącznie od 
sumy swoich dochodów określonych zgodnie z art. 9 ust. 1 i 1a, po uprzednim odlicze-
niu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot określonych w art. 26 i art. 26c; w tym 
przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości po-
datku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków.

Art. 6. [Opodatkowanie małżonków]
(…) 2. Małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa 

w art. 3 ust. 1, między którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa, 
pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy mogą być, z zastrzeżeniem 
ust. 8, na wspólny wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym, opodatkowani łącznie 
od sumy swoich dochodów określonych zgodnie z art. 9 ust. 1 i 1a, po uprzednim 
odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot określonych w art. 26 i art. 26e; 
w tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości 
podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1767). Zmiana wynika z uchylenia z dniem 1 stycznia 2016 r. art. 26c updof, który regulował zasady korzystania z ulgi na nabycie nowych technologii, oraz doda-
nia art. 26e updof, który przewiduje możliwość odliczania przez podatników pdof od podstawy opodatkowania części kosztów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową 
(tzw. koszty kwalifikowane).

Art. 9. [Przedmiot opodatkowania]
(…) 1a. Jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, przedmiotem 

opodatkowania w danym roku podatkowym jest, z zastrzeżeniem art. 29–30c, art. 30e, 
art. 30f oraz art. 44 ust. 7e i 7f, suma dochodów z wszystkich źródeł przychodów.

Art. 9. [Przedmiot opodatkowania]
(…) 1a. Jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, przedmiotem 

opodatkowania w danym roku podatkowym jest, z zastrzeżeniem art. 25e, art. 29–30c, 
art. 30e, art. 30f oraz art. 44 ust. 7e i 7f, suma dochodów z wszystkich źródeł przychodów.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 16 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy 
– Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 251). Zmiana ma charakter porządkowy i jest związana z dodaniem art. 25e updof, w którym określono, że od przychodów nieznaj-
dujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych zryczałtowany podatek dochodowy wynosi 75% podstawy opodatkowania. Kompleksowe 
uregulowania tego rodzaju przychodów jako niepodlegających łączeniu z innymi przychodami (dochodami) nastąpiło w dodanym od 1 stycznia 2016 r. do przepisów updof rozdzia-
le 5a „Opodatkowanie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych”. 

Art. 9a. [Zasady opodatkowania]
1. Dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 

pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, 
chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wnio-
sek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zry-
czałtowanym podatku dochodowym. Podatnicy podejmujący działalność gospodarczą 
wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie 
o zryczałtowanym podatku dochodowym mogą złożyć na podstawie przepisów o swo-
bodzie działalności gospodarczej.

Art. 9a. [Zasady opodatkowania]
1. Dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 

pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 
i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny 
wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie 
o zryczałtowanym podatku dochodowym. Wniosek lub oświadczenie o zastosowanie 
form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym 
podatnicy mogą złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności 
gospodarczej. 

2. Podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania docho-
dów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. 
W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skar-
bowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze 
tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolni-
czej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów 
o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na

2. Podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej 
działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku 
są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 
20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu 
opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności 
gospodarczej w trakcie roku podatkowego, pisemne oświadczenie składa właściwe- 
mu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego
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podstawie tych przepisów – pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi 
urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

przychodu. Oświadczenie o wyborze opodatkowania dochodów z pozarolniczej 
działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c podatnicy mogą 
złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

(…) 4. Wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu, o którym mowa 
w ust. 2, dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 
20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika 
urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złoży w tym ter-
minie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określo-
nych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

(…) 4. Wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu, o którym mowa 
w ust. 2, dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 
20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika 
urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złoży w tym 
terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania 
określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Zawiadomienie 
o rezygnacji ze sposobu opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, podatnik może 
złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Komentarz: Zmiana zacznie obowiązywać od 19 maja 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nie-
których innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1893). W wyniku wprowadzonych zmian (tożsame regulacje wprowadzono w przepisach uzpd) wniosek lub oświadczenie o zastosowanie 
form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym podatnicy mogą złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej 
(na formularzu CEIDG) – art. 9a ust. 1 updof. 
Podatnicy, którzy zdecydują się opodatkowywać osiągane przychody podatkiem liniowym (zarówno rozpoczynający działalność gospodarczą, jak i kontynuujący ją), oświadczenie 
o wyborze tej formy opodatkowania mogą złożyć również na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Dotychczasowe przepisy pozwalały na to tylko podat-
nikom rozpoczynającym działalność gospodarczą. Zawiadomienie o rezygnacji z opodatkowania podatkiem liniowym podatnik może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie 
działalności gospodarczej – art. 9a ust. 2 i 4 updof.

Art. 11. [Przychody]
1. Przychodami, z zastrzeżeniem art. 14–15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie reali-

zacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 
i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym 
pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych 
nieodpłatnych świadczeń.

Art. 11. [Przychody]
1. Przychodami, z zastrzeżeniem art. 14–15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie 

realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b 
i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym 
pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych 
nieodpłatnych świadczeń.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 16 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy 
– Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 251). Zmiana związana z uchyleniem z dniem 1 stycznia 2016 r. art. 20 ust. 3 updof, co jest efektem wyroku Trybunału Konstytucyjnego 
z 29 lipca 2014 r., sygn. akt P 49/13, w którym TK orzekł, że art. 20 ust. 3 updof, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r., jest niezgodny z art. 2 w związku z art. 84 i art. 217 
Konstytucji RP. Jednocześnie Trybunał Konstytucyjny odroczył utratę mocy obowiązującej art. 20 ust. 3 updof, stwierdzając, że przepis ten traci moc obowiązującą z upływem 
osiemnastu miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw. 
Od 1 stycznia 2016 r. dodano do przepisów updof rozdział 5a „Opodatkowanie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nie-
ujawnionych”. W nowo dodanym art. 25b updof zdefiniowano, co należy rozumieć przez przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzące ze źródeł 
nieujawnionych.

Art. 14. [Przychody z działalności gospodarczej]
(…) 1c. Za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się, z zastrze-

żeniem ust. 1e i 1h–1j, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania 
usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:
(…) 

Art. 14. [Przychody z działalności gospodarczej]
(…) 1c. Za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się, 

z zastrzeżeniem ust. 1e, 1h–1j i 1n–1p, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego 
lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień: 
(…)
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Brak odpowiednika (…) 1m. Jeżeli korekta przychodu nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub 
inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie 
przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona 
faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający 
przyczyny korekty.

Brak odpowiednika 1n. Jeżeli w okresie rozliczeniowym, o którym mowa w ust. 1m, podatnik nie 
osiągnął przychodów lub osiągnięte przychody są niższe od kwoty zmniejszenia, 
podatnik jest obowiązany zwiększyć koszty uzyskania przychodów o kwotę, o którą 
nie zostały zmniejszone przychody.

Brak odpowiednika 1o. Przepisów ust. 1m i 1n nie stosuje się, jeżeli korekta dotyczy przychodu 
związanego z zobowiązaniem podatkowym, które uległo przedawnieniu.

Brak odpowiednika 1p. Jeżeli korekta, o której mowa w ust. 1m, następuje po likwidacji pozarolniczej 
działalności gospodarczej, likwidacji działów specjalnych produkcji rolnej albo 
zmianie formy opodatkowania na zryczałtowaną formę opodatkowania określoną 
w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym albo ustawie z dnia 24 sierpnia 
2006 r. o podatku tonażowym lub zmianie zasad ustalania dochodu w odniesieniu 
do działów specjalnych produkcji rolnej, zmniejszenia lub zwiększenia przychodów 
dokonuje się w ostatnim okresie rozliczeniowym przed likwidacją pozarolniczej 
działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, zmianą formy 
opodatkowania lub zmianą zasad ustalania dochodu w odniesieniu do działów 
specjalnych produkcji rolnej.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych me-
tod rozwiązywania sporów (Dz.U. z 2015 r., poz. 1595). Na wprowadzenie do updof przepisów regulujących wprost zasady dokonywania korekty przychodów podatnicy oczekiwali 
od dawna. Dotychczasowy brak ustawowego uregulowania tej kwestii doprowadził do ugruntowanego stanowiska organów podatkowych i sądów, że korekty przychodów należy 
dokonywać zawsze wstecz – bez względu na przyczynę. Dla podatników oznaczało to obowiązek korygowania prowadzonych ewidencji i zeznań podatkowych, niejednokrotnie 
nawet za kilka lat. Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują przepisy regulujące zasady dokonywania korekty przychodów (art. 14 ust. 1m–1p). Z przepisów tych wynika, że każda korekta 
przychodu, która nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub oczywistą omyłką, ma być dokonywana na bieżąco. W praktyce oznacza to, że podatnicy, którzy wystawią faktu-
ry korygujące na skutek otrzymania zwrotu towarów albo udzielenia rabatów, nie będą musieli cofać się z korektą przychodu do rozliczenia za okres, w którym wykazali pierwotny 
przychód. Zrobią to w okresie rozliczeniowym, w którym wystawią dokument korygujący. Korekta przychodów nie dotyczy należności, które uległy przedawnieniu. Jeżeli korekta 
następuje po likwidacji pozarolniczej działalności gospodarczej, likwidacji działów specjalnych produkcji rolnej albo zmianie formy opodatkowania na zryczałtowaną formę opodat-
kowania, zmniejszenia lub zwiększenia przychodów dokonuje się w ostatnim okresie rozliczeniowym przed likwidacją pozarolniczej działalności gospodarczej lub zmianą formy 
opodatkowania. Na podstawie art. 11 ww. ustawy wprowadzone regulacje stosuje się do korekty przychodów uzyskanych przed dniem jej wejścia w życie.

Art. 14. [Przychody z działalności gospodarczej]
(…) 2. Przychodem z działalności gospodarczej są również:

(…) 14)  przychody z odpłatnego zbycia świadectw pochodzenia otrzymanych przez 
przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycz-
nej w odnawialnych źródłach energii na wniosek, o którym mowa w art. 9e ust. 3 
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, 
poz. 625, z późn. zm.);

Art. 14. [Przychody z działalności gospodarczej]
(…) 2. Przychodem z działalności gospodarczej są również:

(…) 14)  przychody uzyskane z tytułu odpłatnego zbycia:
a) świadectw pochodzenia otrzymanych przez podmioty zajmujące się wytwa-

rzaniem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wydawanych 
na wniosek, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. 
o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. poz. 478),
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b) świadectw pochodzenia biogazu rolniczego otrzymanych przez podmioty 
zajmujące się wytwarzaniem biogazu rolniczego wydawanych na wniosek, 
o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy wymienionej w lit. a,

c) świadectw pochodzenia z kogeneracji otrzymanych przez przedsiębior-
stwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej 
w wysokosprawnej kogeneracji na wniosek, o którym mowa w art. 9l ust. 3 
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. 
poz. 1059, z późn. zm.);

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015 r., poz. 478). Celem wpro-
wadzonych zmian było dostosowanie dotychczasowych regulacji art. 14 ust. 2 pkt 14 updof w zakresie opodatkowania przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej do 
przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii. Od 1 stycznia 2016 r. przychodem z działalności gospodarczej są przychody uzyskane z tytułu odpłatnego zbycia:
a)  świadectw pochodzenia otrzymanych przez podmioty zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wydawanych na wniosek, o którym mowa 

w art. 45 ust. 1 ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii,
b)  świadectw pochodzenia biogazu rolniczego otrzymanych przez podmioty zajmujące się wytwarzaniem biogazu rolniczego wydawanych na wniosek, o którym mowa w art. 49 

ust. 1 ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii,
c)  świadectw pochodzenia z kogeneracji otrzymanych przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji na 

wniosek, o którym mowa w art. 9l ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.

Art. 14. [Przychody z działalności gospodarczej]
(…) 3. Do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się:

(…) 6)  kwoty stanowiącej równowartość umorzonych zobowiązań, w tym także umorzo-
nych pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie zobowiązań jest związane z postę-
powaniem upadłościowym z możliwością zawarcia układu w rozumieniu przepi-
sów prawa upadłościowego i naprawczego;

Art. 14. [Przychody z działalności gospodarczej]
(…) 3. Do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się:

(…) 6)  kwoty stanowiącej równowartość umorzonych zobowiązań, w tym także umorzo-
nych pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie zobowiązań jest związane z postę-
powaniem restrukturyzacyjnym lub postępowaniem upadłościowym;

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 978). Zmiana ma charakter 
precyzujący i porządkujący i związana jest z wydzieleniem postępowania restrukturyzacyjnego w nowej ustawie – Prawo restrukturyzacyjne. Celem takiego postępowania jest 
przeprowadzenie restrukturyzacji przedsiębiorstwa dłużnika i zapobieżenie jego likwidacji. W wyniku nowelizacji art. 14 ust. 3 pkt 6 updof nie stanowią dla przedsiębiorcy przy-
chodu z działalności gospodarczej kwoty stanowiące równowartość umorzonych zobowiązań, w tym także umorzonych pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie zobowiązań jest 
związane z postępowaniem restrukturyzacyjnym.

Art. 15. [Przychód z działów specjalnych produkcji rolnej] 
Przychód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się według zasad określo-

nych w art. 14, jeżeli podatnik prowadzi księgi wykazujące te przychody. O zamiarze 
założenia ksiąg podatnik jest obowiązany zawiadomić właściwego naczelnika urzędu 
skarbowego przed rozpoczęciem roku podatkowego albo przed rozpoczęciem prowa-
dzenia działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli nastąpiło ono w ciągu roku.

Art. 15. [Przychód z działów specjalnych produkcji rolnej] 
1. Przychód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się według zasad 

określonych w art. 14, jeżeli podatnik prowadzi księgi wykazujące te przychody. 
O zamiarze założenia ksiąg podatnik jest obowiązany zawiadomić właściwego 
naczelnika urzędu skarbowego przed rozpoczęciem roku podatkowego albo przed 
rozpoczęciem prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli nastąpiło ono 
w ciągu roku, z zastrzeżeniem ust. 2.
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Brak odpowiednika 2. W przypadku gdy obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych wynika 
z przepisów o rachunkowości, przychód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala 
się na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych według zasad określonych 
w art. 14. W takim przypadku nie ma obowiązku zawiadamiania właściwego naczelnika 
urzędu skarbowego o założeniu ksiąg rachunkowych.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 699; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1595). Od 1 stycznia 2016 r. podatnik, który będzie zobowiązany prowadzić księgi rachunkowe według 
przepisów ustawy o rachunkowości, nie będzie miał możliwości wyboru opodatkowania dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej na podstawie norm szacunkowych. Będzie 
musiał opłacać podatek na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych. W takim przypadku nie ma obowiązku zawiadamiania właściwego naczelnika urzędu skarbowego o za-
łożeniu ksiąg rachunkowych (art. 15 ust. 2 updof). W 2016 r. do prowadzenia ksiąg rachunkowych są zobowiązani podatnicy, których przychody z działów specjalnych produkcji 
rolnej za 2015 r. wyniosły co najmniej 5 092 440 zł (równowartość 1 200 000 euro). 
Podatnik, którego przepisy nie zobowiązują do prowadzenia w 2016 r. ksiąg rachunkowych, może na ten rok wybrać opodatkowanie działów specjalnych produkcji rolnej na pod-
stawie pkpir. Może również dobrowolnie zdecydować się na księgi rachunkowe. W obu tych przypadkach ma obowiązek zawiadomienia urzędu skarbowego (art. 15 ust. 1 updof).

Art. 17. [Przychody z kapitałów pieniężnych] 
1. Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się:

(…) 6) należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z:
a) odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych,
b) realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa 

w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 
finansowymi;

Art. 17. [Przychody z kapitałów pieniężnych] 
1. Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się:

(…) 6) przychody z: 
a) odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych,
b) realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa 

w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 
finansowymi;

Brak odpowiednika (…) 1ab. Przychód określony w ust. 1 pkt 6:
1)  z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych powstaje 

w momencie przeniesienia na nabywcę własności udziałów (akcji) oraz papierów 
wartościowych;

2)  z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych powstaje w momencie 
realizacji tych praw.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy 
o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1932). Z dodanego do art. 17 ust. 1ab updof jednoznacznie wynika, że przychód 
z kapitałów pieniężnych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych powstaje w momencie przeniesienia na nabywcę własności udziałów (akcji) oraz 
papierów wartościowych. W przypadku realizacji praw wynikających z papierów wartościowych przychód taki powstaje w momencie realizacji tych praw. 

Art. 20. [Przychody z innych źródeł] 
1. Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się 

w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytal-
nego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumie-
niu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane 
z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty

Art. 20. [Przychody z innych źródeł] 
1. Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się 

w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytal-
nego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumie-
niu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane 
z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty
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z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz 
osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubez-
pieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione 
w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów 
określonych w art. 12–14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych 
źródłach.

z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na 
rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne 
z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż 
wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do 
przychodów określonych w art. 12–14 i art. 17.

Brak odpowiednika 1b. Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się 
także przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzące ze 
źródeł nieujawnionych.

(…) 3. Wysokość przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub 
pochodzących ze źródeł nieujawnionych ustala się na podstawie poniesionych przez 
podatnika w roku podatkowym wydatków i wartości zgromadzonego w tym roku mie-
nia, jeżeli wydatki te i wartości nie znajdują pokrycia w mieniu zgromadzonym przed 
poniesieniem tych wydatków lub zgromadzeniem mienia, pochodzącym z przychodów 
uprzednio opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania.

uchylony

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 16 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz usta-
wy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 251). Od 1 stycznia 2016 r. doprecyzowano, że za przychody z innych źródeł uznaje się także przychody pochodzące ze źródeł 
nieujawnionych – art. 20 ust. 1b updof. Uchylenie art. 20 ust. 3 updof jest efektem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 29 lipca 2014 r., sygn. akt P 49/13, w którym TK orzekł, że 
art. 20 ust. 3 updof, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r., jest niezgodny z art. 2 w związku z art. 84 i art. 217 Konstytucji RP. Jednocześnie Trybunał Konstytucyjny 
odroczył utratę mocy obowiązującej art. 20 ust. 3 updof, stwierdzając, że przepis ten traci moc obowiązującą z upływem osiemnastu miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzien-
niku Ustaw. Jednocześnie od 1 stycznia 2016 r. dodano do przepisów updof nowy rozdział 5a „Opodatkowanie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub 
pochodzących ze źródeł nieujawnionych”, w którym w sposób kompleksowy uregulowano zasady opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach 
lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych.
Na podstawie art. 4 ustawy z 16 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa w okresie od 28 lutego 2015 r. 
do 31 grudnia 2015 r. zobowiązanie podatkowe z tytułu opodatkowania dochodu nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzącego ze źródeł 
nieujawnionych nie powstaje, jeżeli decyzja ustalająca to zobowiązanie została doręczona po upływie 5 lat, licząc od końca roku, w którym poniesiono wydatki lub zgromadzono 
mienie, o których mowa w art. 20 ust. 3, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2015 r.

Art. 20. [Przychody z innych źródeł] 
Brak odpowiednika

Art. 20. [Przychody z innych źródeł] 
(…) 1c. Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uwa-

ża się również przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż prze-
mysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, 
hodowli lub chowu, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzę-
cych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej 
oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym na podstawie odrębnych 
przepisów, jeżeli:
1) sprzedaż nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej lub na rzecz osób fizycznych na potrzeby 
prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej;
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2) przetwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych i ich sprzedaż nie odbywa się 
przy zatrudnieniu osób na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzie-
ło oraz innych umów o podobnym charakterze;

3) sprzedaż następuje wyłącznie:
a) w miejscach, w których produkty te zostały wytworzone,
b) na targowiskach, przez które rozumie się wszelkie miejsca przeznaczone do 

prowadzenia handlu, z wyjątkiem sprzedaży dokonywanej w budynkach lub 
w ich częściach;

4) prowadzona jest ewidencja sprzedaży, o której mowa w ust. 1e;
5)  podatnik nie uzyskał innych przychodów ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3.

Brak odpowiednika 1d. Za produkt roślinny pochodzący z własnej uprawy uważa się również mąkę 
wytworzoną ze zboża pochodzącego z własnej uprawy.

Brak odpowiednika 1e. Podatnicy osiągający przychody, o których mowa w ust. 1c, są obowiązani 
prowadzić odrębnie za każdy rok podatkowy ewidencję sprzedaży produktów 
roślinnych i zwierzęcych zawierającą co najmniej: numer kolejnego wpisu, datę 
uzyskania przychodu, kwotę przychodu, przychód narastająco od początku roku. 
Dzienne przychody ewidencjonowane są w dniu sprzedaży.

Brak odpowiednika 1f. Ewidencję sprzedaży, o której mowa w ust. 1e, należy posiadać w miejscu 
sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 699; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1595).
Od 1 stycznia 2016 r. do updof wprowadzono art. 20 ust. 1c. Z przepisu tego wynika, że przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów ro-
ślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych 
działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, są przychodem z innych źródeł (opodatkowanym wg skali podatkowej). Przychody 
ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu są przychodem z innych 
źródeł, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

�� przetwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych i ich sprzedaż nie odbywa się przy zatrudnieniu osób na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych 
umów o podobnym charakterze;

�� sprzedaż następuje wyłącznie:
– w miejscach, w których produkty te zostały wytworzone,
– na targowiskach, przez które rozumie się wszelkie miejsca przeznaczone do   prowadzenia handlu, z wyjątkiem sprzedaży dokonywanej w budynkach lub w ich częściach;

�� podatnik prowadzi ewidencję sprzedaży;
�� podatnik nie uzyskał innych przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Ewidencja sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych musi zawierać co najmniej: numer kolejnego wpisu, datę uzyskania przychodu, kwotę przychodu, przychód narastająco 
od początku roku. Dzienne przychody należy ewidencjonować w dniu sprzedaży. Ewidencję sprzedaży należy posiadać w miejscu sprzedaży przetworzonych produktów roślin-
nych i zwierzęcych. Ustawodawca nie określił obowiązującego wzoru takiej ewidencji, dlatego każdy podatnik musi sobie stworzyć ją samodzielnie. 

Art. 21. [Zwolnienia] 
1. Wolne od podatku dochodowego są:

(…) 6)  wygrane w kasynach gry, wideoloteriach, grach na automatach, grach na auto-
matach o niskich wygranych oraz grach w bingo pieniężne i fantowe urządzanych

Art. 21. [Zwolnienia] 
1. Wolne od podatku dochodowego są:

(…) 6)  wygrane w kasynach gry oraz w grach bingo pieniężne i fantowe urządzanych 
i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach ha-
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i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach i za-
kładach wzajemnych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej 
lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

zardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w in-
nym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 2 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540), która uchyliła 
ustawę z 29 lipca 1993 r. o grach i zakładach wzajemnych. Zmiana w katalogu wygranych zwolnionych z pdof jest konsekwencją zmian, jakie wprowadziła ustawa o grach hazar-
dowych. Jedną z nich jest usunięcie z katalogu gier losowych regulowanych w art. 2 tej ustawy – wideoloterii. 

Art. 21. [Zwolnienia] 
1. Wolne od podatku dochodowego są:
Brak odpowiednika

Art. 21. [Zwolnienia] 
1. Wolne od podatku dochodowego są:

(…) 8a)  zasiłek macierzyński otrzymany na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. 
o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2015 r., poz. 704, 1066 i 1217);

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1217). W wyniku nowelizacji zwolniono z pdof zasiłek macierzyński otrzymany na podstawie ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Art. 21. [Zwolnienia] 
1. Wolne od podatku dochodowego są:

(…) 10a)  wartość otrzymanego ubioru reprezentacyjnego i sportowego członka polskiej 
reprezentacji olimpijskiej i paraolimpijskiej;

Art. 21. [Zwolnienia] 
1. Wolne od podatku dochodowego są:

(…) 10a)  wartość otrzymanego ubioru reprezentacyjnego i sportowego członka polskiej 
reprezentacji olimpijskiej i paraolimpijskiej oraz członka polskiej reprezentacji 
na igrzyska głuchych i światowe igrzyska Olimpiad Specjalnych;

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (Dz.U. 2015 r., poz. 1321). W wyniku nowelizacji zwolniona z pdof jest wartość otrzymanego ubioru reprezentacyjnego i sportowego nie tylko członka polskiej reprezen-
tacji olimpijskiej i paraolimpijskiej, ale także członka polskiej reprezentacji na igrzyska głuchych i światowe igrzyska Olimpiad Specjalnych.

Art. 21. [Zwolnienia] 
1. Wolne od podatku dochodowego są:
Brak odpowiednika

Art. 21. [Zwolnienia] 
1. Wolne od podatku dochodowego są:

(…) 23c)  dochody marynarzy, którzy są obywatelami państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodar-
czego, uzyskane z tytułu pracy na statkach morskich o polskiej przynależno-
ści używanych do przewozu ładunku lub pasażerów w żegludze międzynaro-
dowej, w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym, 
wykonywanej łącznie przez okres przekraczający 183 dni w roku podatko-
wym, z wyjątkiem marynarzy zatrudnionych na:
a) holownikach, na których mniej niż 50% czasu pracy faktycznie wykonywa-

nej przez holownik w ciągu roku stanowił przewóz ładunku lub pasaże-
rów drogą morską,

b) pogłębiarkach, na których mniej niż 50% czasu pracy faktycznie wyko-
nywanej przez pogłębiarkę w ciągu roku stanowił przewóz wydobytego 
materiału drogą morską;
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Brak odpowiednika (…) 35. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 23c, ma zastosowanie pod wa-
runkiem złożenia urzędowi skarbowemu, o którym mowa w art. 45 ust. 1b, nie 
później niż w terminie określonym w art. 45 ust. 1, zaświadczenia lub zaświadczeń, 
o których mowa w art. 85 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz.U. 
poz. 1569).

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 9 listopada 2015 r. Została wprowadzona ustawą z 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz.U. z 2015 r., poz. 1569). Na podstawie art. 132 tej 
ustawy art. 21 ust. 1 pkt 23c, w brzmieniu nadanym przez ww. ustawę, ma zastosowanie do dochodów uzyskanych począwszy od roku, w którym Komisja Europejska wydała 
pozytywną decyzję o zgodności pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym, i obowiązuje w okresie jej obowiązywania. W wyniku nowelizacji zwolniono z opodatkowania dochody 
marynarzy, którzy są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uzyskane z tytułu pracy na 
statkach morskich o polskiej przynależności używanych do przewozu ładunku lub pasażerów w żegludze międzynarodowej, w rozumieniu ustawy z 24 sierpnia 2006 r. o podatku 
tonażowym, wykonywanej łącznie przez okres przekraczający 183 dni w roku podatkowym, z wyjątkiem marynarzy zatrudnionych na:
a)  holownikach, na których mniej niż 50% czasu pracy faktycznie wykonywanej przez holownik w ciągu roku stanowił przewóz ładunku lub pasażerów drogą morską, 
b)  pogłębiarkach, na których mniej niż 50% czasu pracy faktycznie wykonywanej przez pogłębiarkę w ciągu roku stanowił przewóz wydobytego materiału drogą morską.
Celem wprowadzonej zmiany jest obniżenie kosztów pracy marynarzy zatrudnionych na statkach eksploatowanych przez polskich armatorów. Rozwiązanie to ma stanowić prze-
słankę do ograniczenia negatywnego zjawiska przenoszenia statków do rejestrów tzw. tanich bander, gdzie nie obowiązują polskie przepisy dotyczące warunków pracy i życia na 
morzu. 
Zwolnienie ma zastosowanie, pod warunkiem złożenia urzędowi skarbowemu nie później niż do 30 kwietnia roku następującego po roku, za które składane jest zeznanie roczne, 
zaświadczenia wystawianego marynarzowi przez armatora. Zaświadczenie to armator ma obowiązek wystawić nie później niż do końca lutego następującego po roku, za które jest 
składane zeznanie roczne. Zaświadczenie to musi zawierać m.in.:
1) imię i nazwisko marynarza, jego adres zamieszkania i numer PESEL lub w przypadku jego braku – numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
2) liczbę dni przepracowanych w roku, którego dotyczy zaświadczenie, z podaniem okresów zatrudnienia i nazwy statku,
3) kwotę dochodu oraz zaliczek odprowadzonych na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych marynarza przypadających za dni pracy, o których mowa w pkt 2,
4) informacje dotyczące armatora.

Art. 21. [Zwolnienia] 
1. Wolne od podatku dochodowego są:

(…) 40a)  nagrody wypłacane przez Polski Komitet Olimpijski i Polski Komitet Paraolim-
pijski za uzyskanie wyników na igrzyskach olimpijskich i paraolimpijskich;

Art. 21. [Zwolnienia] 
1. Wolne od podatku dochodowego są:

(…) 40a)  nagrody wypłacane przez Polski Komitet Olimpijski i Polski Komitet Paraolim-
pijski za uzyskanie wyników na igrzyskach olimpijskich i paraolimpijskich oraz 
nagrody wypłacane przez Polski Związek Sportu Niesłyszących za uzyska-
nie wyników na igrzyskach głuchych;

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (Dz.U. 2015 r., poz. 1321). Po nowelizacji ze zwolnienia z pdof korzystają nie tylko nagrody wypłacane przez Polski Komitet Olimpijski i Polski Komitet Paraolimpijski za 
uzyskanie wyników na igrzyskach olimpijskich i paraolimpijskich, ale także nagrody wypłacane przez Polski Związek Sportu Niesłyszących za uzyskanie wyników na igrzyskach 
głuchych.

Art. 21. [Zwolnienia] 
1. Wolne od podatku dochodowego są:
Brak odpowiednika

Art. 21. [Zwolnienia] 
1. Wolne od podatku dochodowego są:

(…) 40e)  świadczenie pieniężne ze środków budżetu państwa, przysługujące na pod-
stawie art. 36 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2014 r. 
poz. 715 i 1321);
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Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (Dz.U. 2015 r., poz. 1321). Dodany do art. 21 ust. 1 pkt 40e zwalnia z pdof świadczenia pieniężne ze środków budżetu państwa, przysługujące na podstawie art. 36 ustawy 
z 25 czerwca 2010 r. o sporcie. Świadczenia te przysługują reprezentantom Polski m.in.:
1)  na igrzyskach olimpijskich,
2)  zakwalifikowanym na igrzyska olimpijskie odbywające się w 1984 r. w Los Angeles, którzy wzięli udział w zawodach „Przyjaźń 84”,
3)  zakwalifikowanym na igrzyska paraolimpijskie lub zawody sportowe osób niepełnosprawnych odbywające się przed 1992 r., będące odpowiednikiem igrzysk paraolimpijskich,
4)  zakwalifikowanym na igrzyska głuchych lub zawody sportowe odbywające się przed 2001 r., będące odpowiednikiem igrzysk głuchych.

Art. 21. [Zwolnienia] 
1. Wolne od podatku dochodowego są:
(…) 67a) świadczenia otrzymane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, 

związane z pobytem dzieci osób uprawnionych do tych świadczeń w żłobkach lub klu-
bach dziecięcych;

Art. 21. [Zwolnienia] 
1. Wolne od podatku dochodowego są:

(…) 67a)   świadczenia otrzymane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwią-
zane z pobytem dzieci osób uprawnionych do tych świadczeń w żłobkach, klu-
bach dziecięcych lub przedszkolach;

Brak odpowiednika 67b)  świadczenia, które nie są finansowane z zakładowego funduszu świadczeń so-
cjalnych, otrzymane od pracodawcy z tytułu:
a) objęcia dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna 

lub uczęszczania dziecka pracownika do żłobka lub klubu dziecięcego, do 
wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 400 zł,

b) uczęszczania dziecka pracownika do przedszkola, do wysokości nieprzekra-
czającej miesięcznie kwoty 200 zł

– na każde dziecko, o którym mowa w art. 27f ust. 1;

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz usta-
wy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1296). W wyniku nowelizacji art. 21 ust. 1 pkt 67a updof rozszerzono zakres regulowanego przez niego 
zwolnienia na świadczenia otrzymane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, związane z pobytem dzieci osób uprawnionych do tych świadczeń w przedszkolach. 
Do końca 2015 r. zwolnieniem objęte były jedynie świadczenia związane z pobytem dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych. Wprowadzono również nowe zwolnienie, tj. art. 21 
ust. 1 pkt 67b updof. Na jego podstawie zwolniono z opodatkowania świadczenia otrzymane od pracodawcy sfinansowane z innego źródła niż zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych, z tytułu uczęszczania dziecka pracownika do żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola lub objęcia dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opie-
kuna. Zakresem tego zwolnienia objęte jest każde świadczenie otrzymane od pracodawcy z omawianego tytułu, tj. świadczenie związane z opieką nad dziećmi pracowników 
sfinansowane zarówno w całości, jak i w części przez pracodawcę, z zastrzeżeniem iż świadczenia takie nie są finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 
Na podstawie nowo dodanego przepisu zwolnieniem objęte są nie tylko świadczenia z tytułu uczęszczania dziecka pracownika do żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola 
otrzymane od pracodawcy i sfinansowane z innego źródła niż zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ale także świadczenie związane objęciem dziecka pracownika opieką 
sprawowaną przez dziennego opiekuna. Nowe zwolnienie jest limitowane. I tak, w przypadku:

�� uczęszczania dziecka do żłobka lub klubu dziecięcego lub objęcia go opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna limit zwolnienia będzie wynosić 400 zł miesięcznie na 
każde dziecko, albo

�� uczęszczania dziecka do przedszkola limit zwolnienia będzie wynosić 200 zł miesięcznie na każde dziecko.
Zwolnienie to ma zastosowanie w każdym przypadku uczęszczania dziecka pracownika do wskazanej w przepisie placówki opiekuńczej, bez względu na jej charakter, 
tj. zarówno w przypadku gdy będzie to placówka zakładowa, jak i placówka inna niż zakładowa (np. prywatne przedszkole czy opiekun dzienny zatrudniony przez gminę). 
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Art. 21. [Zwolnienia] 
1. Wolne od podatku dochodowego są:

(…) 77)  równoważniki pieniężne za brak kwatery, wypłacone: funkcjonariuszom Policji 
i Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywia-
du, Straży Granicznej, Służby Celnej, Biura Ochrony Rządu oraz strażakom 
Państwowej Straży Pożarnej – do wysokości nieprzekraczającej kwoty 2280 zł;

Art. 21. [Zwolnienia] 
1. Wolne od podatku dochodowego są:

(…) 77)  równoważniki pieniężne za brak lokalu mieszkalnego, wypłacone: funkcjonariu-
szom Policji i Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agen-
cji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, 
Straży Granicznej, Służby Celnej, Biura Ochrony Rządu oraz strażakom Państwo-
wej Straży Pożarnej, do wysokości nieprzekraczającej kwoty 2280 zł;

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy 
o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1932). Równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego funkcjonariusze Służ-
by Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego otrzymują na podstawie ustawy z 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego 
oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz.U. z 2014 r., poz. 1106 i 1822) oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie upoważnienia ustawowego. Przed nowelizacją tego 
rodzaju równoważnik był wolny od podatku, jeżeli otrzymywali go np. funkcjonariusz Policji, Służby Więziennej czy też Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Natomiast funkcjo-
nariusze Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego ten równoważnik mieli opodatkowany pdof. Celem nowelizacji omawianego przepisu było zrównanie 
sytuacji prawnopodatkowej funkcjonariuszy służb mundurowych, otrzymujących takie same świadczenia na podstawie odrębnych przepisów ustawowych, tj. w postaci równoważ-
nika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego.
Na podstawie art. 8 ustawy z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektó-
rych innych ustaw – art. 21 ust. 1 pkt 77 w brzmieniu ustalonym przez tę ustawę ma zastosowanie do dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2016 r. 

Art. 21. [Zwolnienia] 
1. Wolne od podatku dochodowego są:

(…) 82)  uposażenia funkcjonariuszy Organizacji Narodów Zjednoczonych, organizacji 
wyspecjalizowanych oraz innych międzynarodowych instytucji i organizacji, któ-
rych Rzeczpospolita Polska jest członkiem i których statuty przewidują zwolnie-
nie od podatku wypłacanych przez nie uposażeń, jeżeli funkcjonariusze znajdu-
ją się w wykazie Ministerstwa Spraw Zagranicznych;

Art. 21. [Zwolnienia] 
1. Wolne od podatku dochodowego są:

(…) 82)  uposażenia funkcjonariuszy Organizacji Narodów Zjednoczonych, organizacji 
wyspecjalizowanych oraz innych międzynarodowych instytucji i organizacji, któ-
rych Rzeczpospolita Polska jest członkiem i których statuty przewidują zwolnie-
nie od podatku wypłacanych przez nie uposażeń, pod warunkiem posiadania 
przez podatnika dokumentów stwierdzających, że jest funkcjonariuszem ta-
kiej organizacji lub instytucji;

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy 
o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1932). W wyniku nowelizacji art. 21 ust. 1 pkt 82 updof zwolnienie z opodatkowania 
uposażenia otrzymywanego przez funkcjonariusza organizacji międzynarodowej uzależnione jest od posiadania przez niego dokumentów stwierdzających, że jest funkcjonariu-
szem takiej organizacji lub instytucji.
Na podstawie art. 8 ustawy z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektó-
rych innych ustaw – art. 21 ust. 1 pkt 82 w brzmieniu ustalonym przez tę ustawę ma zastosowanie do dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2016 r.

Art. 21. [Zwolnienia] 
1. Wolne od podatku dochodowego są:
Brak odpowiednika

Art. 21. [Zwolnienia] 
1. Wolne od podatku dochodowego są:

(...) 82a)  kwoty podwyższenia uposażenia, o których mowa w art. 121a ust. 3a ustawy 
z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2015 r. poz. 355, z późn. zm.), w art. 125a 
ust. 3a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2014 r. 
poz. 1402, z późn. zm.), w art. 105a ust. 3a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.   
o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1340, z późn. zm.), w art. 108a



168PODATEK DOChODOWY OD OSób fIZYCZNYCh

Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

ust. 3a ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz.U. z 2014 r. 
poz. 170, z późn. zm.), w art. 136a ust. 3a ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agen-
cji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz.U. z 2010 r. Nr 29, 
poz. 154, z późn. zm.), w art. 90 ust. 1ba ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie 
wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1414, z późn. zm.), w art. 96a 
ust. 3a ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwy-
wiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1106, 
z późn. zm.), w art. 102a ust. 3a ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym 
Biurze Antykorupcyjnym (Dz.U. z 2014 r. poz. 1411, z późn. zm.), w art. 152a ust. 3a 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 990, 1045 
i 1217), w art. 60a ust. 3a ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej 
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1415, z późn. zm.) oraz kwoty podwyższenia zasiłku macie-
rzyńskiego, o których mowa w art. 31 ust. 3a ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. 
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i ma-
cierzyństwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 159 oraz z 2015 r. poz. 1066 i 1217);

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. poz. 1217). Na podstawie dodanego do art. 21 ust. 1 pkt 82a zwolnione z pdof są kwoty podwyższenia uposażenia, o których mowa w wymienionych w tym przepisie usta-
wach oraz kwoty podwyższenia zasiłku macierzyńskiego, o których mowa w art. 31 ust. 3a ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego 
w razie choroby i macierzyństwa.

Art. 21. [Zwolnienia] 
1. Wolne od podatku dochodowego są:

(…) 108)  kwoty pomocy pieniężnej i wartość innych świadczeń finansowanych ze środ-
ków budżetowych przyznawanych repatriantom oraz osobom, które ubiegają 
się o status uchodźcy;

Art. 21. [Zwolnienia] 
1. Wolne od podatku dochodowego są:

(…) 108)  kwoty pomocy pieniężnej i wartość innych świadczeń finansowanych ze środ-
ków budżetowych, przyznawanych repatriantom oraz osobom, które ubiegają 
się o udzielenie ochrony międzynarodowej;

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 13 listopada 2015 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1607). Zmiana polega na dostosowaniu przepisów updof do terminologii przyjętej w wyniku nowelizacji 
ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Art. 21. [Zwolnienia] 
1. Wolne od podatku dochodowego są:
Brak odpowiednika

Art. 21. [Zwolnienia] 
1. Wolne od podatku dochodowego są:

(…) 130a)  odsetki lub dyskonto od listów zastawnych uzyskane przez osoby fizyczne, 
o których mowa w art. 3 ust. 2a;

Brak odpowiednika (…) 130b)  odsetki lub dyskonto od obligacji emitowanych przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego i oferowanych na rynkach zagranicznych, przeznaczonych na 
finansowanie ustawowych celów działalności Banku Gospodarstwa Krajo-
wego, dotyczących wspierania polityki gospodarczej Rady Ministrów, rea-
lizacji rządowych programów społeczno-gospodarczych oraz programów
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samorządności lokalnej i rozwoju regionalnego, oraz dochody z odpłat-
nego zbycia tych obligacji, uzyskane przez podatników, o których mowa 
w art. 3 ust. 2a;

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz nie-
których innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1259). Zmiana polega na wprowadzeniu w katalogu zwolnień z pdof zwolnienia z poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od 
odsetek od listów zastawnych (tzw. podatek u źródła) – art. 21 ust. 1 pkt 130a updof. Ma się to przyczynić do zwiększenia zainteresowania inwestorów zagranicznych polskimi 
listami zastawnymi. Takie rozwiązanie jest dominujące w znacznej większości państw europejskich. W dodanym do art. 21 ust. 1 pkt 130b zwolniono natomiast z pdof odsetki 
lub dyskonto od obligacji emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego i oferowanych na rynkach zagranicznych, przeznaczonych na finansowanie ustawowych celów 
działalności Banku Gospodarstwa Krajowego, dotyczących wspierania polityki gospodarczej Rady Ministrów, realizacji rządowych programów społeczno-gospodarczych oraz 
programów samorządności lokalnej i rozwoju regionalnego, oraz dochody z odpłatnego zbycia tych obligacji, uzyskane przez podatników, którzy nie mają na terenie Polski 
miejsca zamieszkania. 

Art. 21. [Zwolnienia] 
1. Wolne od podatku dochodowego są:
Brak odpowiednika

Art. 21. [Zwolnienia] 
1. Wolne od podatku dochodowego są:

(…) 142)  kwoty umorzonych zobowiązań niezwiązanych z pozarolniczą działalnością 
gospodarczą, jeżeli umorzenie zobowiązań związane jest z postępowaniem 
upadłościowym.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 978). W wyniku dodania do 
art. 21 ust. 1 pkt 142 zwolniono z pdof kwoty umorzonych zobowiązań niezwiązanych z pozarolniczą działalnością gospodarczą, jeżeli umorzenie zobowiązań związane jest z po-
stępowaniem upadłościowym. Jest to efekt wprowadzenia tzw. upadłości konsumenckiej. 

Art. 21. [Zwolnienia] 
1. Wolne od podatku dochodowego są:
Brak odpowiednika

Art. 21. [Zwolnienia] 
1. Wolne od podatku dochodowego są:

(…) 143)  kwoty należności umorzonych na podstawie ustawy z dnia 9 października 
2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finan-
sowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy (Dz.U. poz. 1925).

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 19 lutego 2016 r.  Wprowadzone zwolnienie jest związane z wejściem w życie ustawy z 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdu-
jących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy. Celem tej ustawy jest zapewnienie przez państwo polskie pomocy osobom, które w wyniku sytuacji 
gospodarczej wpływającej na wahania kursów walutowych czy też na rynek pracy zmagają się z trudnościami finansowymi. 

Art. 22. [Koszty uzyskania przychodów]
Brak odpowiednika

Art. 22. [Koszty uzyskania przychodów]
(…) 1p. Kosztami uzyskania przychodów, z uwzględnieniem ust. 8, są także 

koszty poniesione przez pracodawcę, pod warunkiem że nie zostały sfinansowane 
z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych:
1) na utworzenie zakładowego żłobka, zakładowego klubu dziecięcego lub zakłado-

wego przedszkola;
2) z tytułu:

a)  prowadzenia zakładowego żłobka, zakładowego klubu dziecięcego lub zakła-
dowego przedszkola, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie na każde 
dziecko pracownika, o którym mowa w art. 27f ust. 1:
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– uczęszczające do żłobka lub klubu dziecięcego – kwoty 400 zł,
– uczęszczające do przedszkola – kwoty 200 zł,

b)  dofinansowania pracownikowi wydatków, do wysokości nieprzekraczającej kwo-
ty wydatków poniesionych i udokumentowanych przez pracownika, związanych z:
–  objęciem dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna 

lub uczęszczaniem dziecka pracownika do żłobka lub klubu dziecięcego, nie 
więcej niż 400 zł miesięcznie na każde dziecko, o którym mowa w art. 27f ust. 1,

–  uczęszczaniem dziecka pracownika do przedszkola, nie więcej niż 200 zł 
miesięcznie na każde dziecko, o którym mowa w art. 27f ust. 1.

Brak odpowiednika 1q. Przez koszty utworzenia zakładowego żłobka, zakładowego klubu dziecięcego 
lub zakładowego przedszkola, o których mowa w ust. 1p pkt 1, rozumie się koszty 
poniesione do dnia uzyskania wpisu do właściwego rejestru w zakresie spełniania 
warunków wymaganych do utworzenia żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola, 
w tym niezbędne koszty nabycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych 
i prawnych lub wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych, przebudowy, 
rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji, modernizacji, remontu środków trwałych lub na-
bycia innych składników majątku, a także koszty dotyczące środków trwałych oraz 
wartości niematerialnych i prawnych lub innych składników majątku ponoszone po 
uzyskaniu wpisu do właściwego rejestru.

Brak odpowiednika 1r. Przez koszty prowadzenia zakładowego żłobka, zakładowego klubu dziecięce-
go lub zakładowego przedszkola, o których mowa w ust. 1p pkt 2 lit. a, rozumie się 
również odpłatne nabycie przez pracodawcę usługi polegającej na zapewnieniu dzie-
cku pracownika, o którym mowa w art. 27f ust. 1, opieki w żłobku, klubie dziecięcym 
lub przedszkolu.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy 
o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1296). Od 1 stycznia 2016 r. pracodawcy mogą zaliczać do kosztów wydatki poniesione na utworzenie zakładowej 
placówki opiekuńczej dla dzieci (tj. zakładowego żłobka, zakładowego klubu dziecięcego lub zakładowego przedszkola). W celu uniknięcia wątpliwości co do zakresu pojęcia 
„utworzenie” danej placówki, wprowadzono w art. 22 ust. 1q. Wynika z niego, że przez koszty utworzenia zakładowego żłobka, zakładowego klubu dziecięcego lub zakładowego 
przedszkola rozumie się koszty poniesione do dnia uzyskania wpisu do właściwego rejestru w zakresie spełniania warunków wymaganych do utworzenia żłobka, klubu dziecięcego 
lub przedszkola, w tym niezbędne koszty nabycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych, przebu-
dowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji, modernizacji, remontu środków trwałych lub nabycia innych składników majątku, a także koszty dotyczące środków trwałych oraz 
wartości niematerialnych i prawnych lub innych składników majątku ponoszone po uzyskaniu wpisu do właściwego rejestru. Tak określone koszty utworzenia placówki opiekuńczej 
dla dzieci nie są limitowane kwotowo, przy czym w przypadku kosztów dotyczących nabycia lub wytworzenia środków trwałych oraz nabycia wartości niematerialnych i prawnych 
pracodawcy będą zaliczać je do kosztów podatkowych poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z obowiązującymi zasadami. 
Nowe przepisy wprowadzają również maksymalny limit kosztów, które mogą być zaliczone przez pracodawców do kosztów podatkowych z tytułu prowadzenia zakładowej placów-
ki opiekuńczej, w wysokości nie większej niż 400 zł miesięcznie na dziecko uczęszczające do żłobka lub klubu dziecięcego lub 200 zł miesięcznie na każde dziecko uczęszczające 
do przedszkola. Przez koszty prowadzenia placówki opiekuńczej rozumie się również działania pracodawców podejmowane w celu zakupu od podmiotu zewnętrznego usługi 
polegającej na zapewnieniu dzieciom pracowników miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych, przedszkolach (art. 22 ust. 1r updof).
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W wymienionej wcześniej wysokości został również określony poziom wydatków zaliczanych do kosztów podatkowych związanych ze świadczeniem w postaci dofinansowania dla 
pracowników z tytułu uczęszczania ich dzieci do żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola albo objęcia dzieci opieką dziennego opiekuna. Dodatkowo w tym przypadku wprowa-
dzono zastrzeżenie, że kwota podlegająca zaliczeniu do kosztów podatkowych z tytułu takich wydatków odnosi się do kwoty ponoszonej przez pracownika z tytułu uczęszczania 
dziecka do danej placówki. Rozwiązanie to ma na celu wyeliminowanie sytuacji, w której pracownik ponosi koszty z omawianego tytułu w wysokości niższej niż zakładany poziom 
wsparcia lub nie ponosi ich w ogóle, ale pracodawca wspiera go kwotą wyższą. Jednocześnie pracownik musi udokumentować wydatki ponoszone z tego tytułu.

Art. 22. [Koszty uzyskania przychodów]
Brak odpowiednika

Art. 22. [Koszty uzyskania przychodów]
(…) 7c. Jeżeli korekta kosztu uzyskania przychodów, w tym odpisu amortyzacyjnego, 

nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty 
dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów 
poniesionych w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca 
lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty.

Brak odpowiednika 7d. Jeżeli w okresie rozliczeniowym, o którym mowa w ust. 7c, podatnik nie 
poniósł kosztów uzyskania przychodów lub kwota poniesionych kosztów uzyskania 
przychodów jest niższa niż kwota zmniejszenia, podatnik jest obowiązany zwiększyć 
przychody o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone koszty uzyskania przychodów.

Brak odpowiednika 7e. Przepisów ust. 7c i 7d nie stosuje się do korekty kosztów uzyskania przychodów, 
do których ma zastosowanie art. 24d, oraz jeżeli korekta dotyczy kosztu uzyskania 
przychodów związanego z zobowiązaniem podatkowym, które uległo przedawnieniu.

Brak odpowiednika 7f. Jeżeli korekta, o której mowa w ust. 7c, następuje po likwidacji pozarolniczej 
działalności gospodarczej, likwidacji działów specjalnych produkcji rolnej albo zmianie 
formy opodatkowania na zryczałtowaną formę opodatkowania określoną w ustawie 
o zryczałtowanym podatku dochodowym albo ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku 
tonażowym, lub zmianie zasad ustalania dochodu w odniesieniu do działów specjalnych 
produkcji rolnej, zmniejszenia lub zwiększenia kosztów uzyskania przychodów dokonuje 
się w ostatnim okresie rozliczeniowym przed likwidacją pozarolniczej działalności 
gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, zmianą formy opodatkowania lub 
zmianą zasad ustalania dochodu w odniesieniu do działów specjalnych produkcji rolnej.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych me-
tod rozwiązywania sporów (Dz.U. z 2015 r., poz. 1595). Na wprowadzenie do updof przepisów regulujących wprost zasady dokonywania korekty kosztów podatnicy oczekiwali od 
dawna. Dotychczasowy brak ustawowego uregulowania tej kwestii doprowadził do ugruntowanego stanowiska organów podatkowych i sądów, że korekty kosztów należy dokony-
wać zawsze wstecz – bez względu na przyczynę. Dla podatników oznaczało to obowiązek korygowania prowadzonych ewidencji i zeznań podatkowych, niejednokrotnie nawet za 
kilka lat. Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują przepisy regulujące zasady dokonywania korekty kosztów (art. 22 ust. 7c–7e). Z przepisów tych wynika, że każda korekta kosztu, która 
nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub oczywistą omyłką, ma być dokonywana na bieżąco. W praktyce oznacza to, że podatnicy, którzy otrzymają faktury korygujące 
na skutek dokonania zwrotu towarów albo otrzymania rabatów, nie będą musieli cofać się z korektą kosztu do rozliczenia za okres, w którym wykazali pierwotny koszt. Zrobią to 
w okresie rozliczeniowym, w którym otrzymają dokument korygujący. Korekta kosztów nie dotyczy zobowiązań, które uległy przedawnieniu. Jeżeli korekta następuje po likwidacji 
pozarolniczej działalności gospodarczej, likwidacji działów specjalnych produkcji rolnej albo zmianie formy opodatkowania na zryczałtowaną formę opodatkowania, zmniejszenia 
lub zwiększenia kosztów dokonuje się w ostatnim okresie rozliczeniowym przed likwidacją pozarolniczej działalności gospodarczej lub zmianą formy opodatkowania. Na podstawie 
art. 11 ustawy z 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów wprowadzone regulacje mają zastosowanie 
również do korekty kosztów uzyskania przychodów poniesionych przed 1 stycznia 2016 r.
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Art. 22f. [Odpisy amortyzacyjne] 
1. Podatnicy, z wyjątkiem tych, którzy ze względu na ogłoszoną upadłość obejmu-

jącą likwidację majątku nie prowadzą działalności gospodarczej, dokonują odpisów 
amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerial-
nych i prawnych, o których mowa w art. 22a ust. 1 i ust. 2 pkt 1–3 oraz w art. 22b.

Art. 22f. [Odpisy amortyzacyjne] 
1. Podatnicy, z wyjątkiem tych, którzy ze względu na ogłoszoną upadłość nie pro-

wadzą działalności gospodarczej, dokonują odpisów amortyzacyjnych od wartości po-
czątkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa 
w art. 22a ust. 1 i ust. 2 pkt 1–3 oraz w art. 22b.

2. Podatnicy będący armatorami, z wyjątkiem tych, którzy ze względu na ogłoszo-
ną upadłość obejmującą likwidację majątku nie prowadzą działalności gospodarczej, 
mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych od zamówionego przez nich taboru trans-
portu morskiego w budowie, o którym mowa w art. 22a ust. 2 pkt 4.

2. Podatnicy będący armatorami, z wyjątkiem tych, którzy ze względu na ogłoszoną 
upadłość nie prowadzą działalności gospodarczej, mogą dokonywać odpisów amorty-
zacyjnych od zamówionego przez nich taboru transportu morskiego w budowie, o któ-
rym mowa w art. 22a ust. 2 pkt 4.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 978). Zmiana ma charakter 
precyzujący i porządkujący i związana jest z wprowadzeniem nowej ustawy – Prawo restrukturyzacyjne.

Art. 22j. [Indywidualne stawki amortyzacyjne]
Brak odpowiednika

Art. 22j. [Indywidualne stawki amortyzacyjne]
(…) 6. Podatnicy mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla 

wprowadzonych po raz pierwszy do ewidencji:
1)  odwiertów rozpoznawczych lub wydobywczych,
2)  platform wiertniczych lub produkcyjnych
– z tym że okres ich amortyzacji nie może być krótszy niż 60 miesięcy.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z  25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym (Dz.U. z 2014 r., poz. 1215). Na 
podstawie dodanego do art. 22j ust. 6 updof podatnicy mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla wprowadzonych po raz pierwszy do ewidencji:
1)  odwiertów rozpoznawczych lub wydobywczych,
2)  platform wiertniczych lub produkcyjnych.
Ustawodawca zastrzegł jednocześnie, że okres ich amortyzacji nie może być krótszy niż 60 miesięcy.

Art. 23. [Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów]
1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:

(…) 16b)  dodatkowej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów, o której mowa w art. 17 
ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych 
z eksploatacji (Dz.U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.), z tym że kosztem uzyskania 
przychodów są poniesione opłaty, o których mowa w art. 12 ust. 2 i art. 14 tej 
ustawy;

Art. 23. [Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów]
1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:

(…) 16b)  dodatkowej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów, o której mowa w art. 17 
ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych 
z eksploatacji (Dz.U. z 2015 r., poz. 140 i 933), z tym że kosztem uzyska-
nia przychodów są poniesione opłaty, o których mowa w art. 14 ust. 1 oraz 
art. 28a ust. 1 tej ustawy, z wyłączeniem połowy opłaty ustalonej zgodnie 
z art. 28a ust. 4 tej ustawy;

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 933). Zmiana wynika z uchylenia art. 12 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Nadal kosztem jest opłata za brak 
sieci, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. W wyniku wprowadzonej nowelizacji nie stanowi kosztu uzyskania przychodu jedynie 
połowa kwoty opłaty naliczanej zgodnie z art. 28a ust. 4 ustawy o recyklingu pojazdów, a zatem opłaty zwiększonej ze względu na niewywiązywanie się z obowiązku uzyskania 
wymaganych poziomów odzysku i recyklingu w ciągu dwóch kolejnych lat. 
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Art. 23. [Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów]
1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:

(…) 16c)  dodatkowej opłaty produktowej, o której mowa w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 
29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. Nr 
180, poz. 1495, z późn. zm.), z tym że kosztem uzyskania przychodów są po-
niesione opłaty, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 3 oraz art. 64 ust. 2 tej ustawy;

Art. 23. [Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów]
1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:

(…) 16c)  dodatkowej opłaty produktowej, o której mowa w art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 
11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 
poz. 1688), z tym że kosztem uzyskania przychodów jest poniesiona opłata, 
o której mowa w art. 72 ust. 2 tej ustawy;

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r., 
poz. 1688). Zmiana związana z wejściem w życie ustawy z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym i uchyleniem ustawy z 29 lipca 2005 r. o zużytym 
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Nadal kosztem nie jest dodatkowa opłata produktowa, którą obecnie reguluje art. 77 ust. 2 ustawy z o zużytym sprzęcie elektrycznym 
i elektronicznym. Kosztem jest natomiast poniesiona przez podatnika opłata produktowa, o której mowa w art. 72 ust. 2 ustawy z o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. 
Do poniesienia opłaty produktowej zobowiązany jest wprowadzający sprzęt, który nie wykonał obowiązku osiągnięcia minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu, 
poziomu odzysku lub poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu. Opłata ta jest obliczana oddzielnie dla każdej grupy sprzętu, w przypadku 
nieosiągnięcia wymaganego poziomu:
1) zbierania,
2) odzysku,
3) przygotowania do ponownego użycia i recyklingu.

Art. 23. [Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów]
1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:

(…) 40)  umorzonych pożyczek, jeżeli ich umorzenie nie jest związane z postępowaniem 
upadłościowym z możliwością zawarcia układu w rozumieniu przepisów pra-
wa upadłościowego i naprawczego;

Art. 23. [Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów]
1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:

(…) 40)  umorzonych pożyczek, jeżeli ich umorzenie nie jest związane z postępowaniem 
restrukturyzacyjnym lub postępowaniem upadłościowym;

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 978). Zmiana ma charakter 
precyzujący i porządkujący i związana jest z wprowadzeniem nowej ustawy – Prawo restrukturyzacyjne. W wyniku nowelizacji nie stanowią kosztów umorzone pożyczki, jeżeli ich 
umorzenie nie jest związane z postępowaniem restrukturyzacyjnym. Kosztem nie są również umorzone pożyczki, jeżeli ich umorzenie nie jest związane z postępowaniem upad-
łościowym.

Art. 23. [Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów]
1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:

(…) 42)  wydatków pracodawcy na działalność socjalną, o której mowa w przepisach 
o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych; kosztem uzyskania przychodów 
są jednak świadczenia urlopowe wypłacone zgodnie z przepisami o zakładowym 
funduszu świadczeń socjalnych;

Art. 23. [Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów]
1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:

(…) 42)  wydatków pracodawcy na działalność socjalną, o której mowa w przepisach 
o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych; kosztem uzyskania przychodów 
są jednak świadczenia urlopowe wypłacone zgodnie z przepisami o zakłado-
wym funduszu świadczeń socjalnych oraz koszty, o których mowa w art. 22 
ust. 1p pkt 2;

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy 
o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1296). Zmiana związana z wprowadzeniem od 1 stycznia 2016 r. możliwości zaliczania przez pracodawców do 
kosztów wydatków (ponoszonych ze środków innych niż ZFŚS) z tytułu:
a) prowadzenia zakładowego żłobka, zakładowego klubu dziecięcego lub zakładowego przedszkola, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie na każde dziecko pracownika:

– uczęszczające do żłobka lub klubu dziecięcego – kwoty 400 zł,
– uczęszczające do przedszkola – kwoty 200 zł,
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b) dofinansowania pracownikowi wydatków, do wysokości nieprzekraczającej kwoty wydatków poniesionych i udokumentowanych przez pracownika, związanych z:
–  objęciem dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna lub uczęszczaniem dziecka pracownika do żłobka lub klubu dziecięcego, nie więcej niż 400 zł 

miesięcznie na każde dziecko, 
–  uczęszczaniem dziecka pracownika do przedszkola, nie więcej niż 200 zł miesięcznie na każde dziecko.

Usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkol-
nego stanowią działalność socjalną, z tytułu której wydatki, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 42 updof wyłączone są z kosztów uzyskania przychodów. Przez wprowadzenie w art. 23 ust. 1 
pkt 42 updof odwołania do kosztów, o których mowa w przywołanym art. 22 ust. 1p pkt 2 updof, nie budzi wątpliwości, że koszty dotyczące działalności socjalnej w omawianym zakre-
sie będą stanowić koszty uzyskania przychodów, z tym że takim kosztem nie będą, jeżeli zostaną sfinansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Art. 23. [Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów]
1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:

(…) 57)  składek opłaconych przez pracodawcę z tytułu zawartych lub odnowionych 
umów ubezpieczenia na rzecz pracowników, z wyjątkiem umów dotyczących ry-
zyka grupy 1, 3 i 5 działu I oraz grupy 1 i 2 działu II wymienionych w załączniku do 
ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2010 r. 
Nr 11, poz. 66, z późn. zm.), jeżeli uprawnionym do otrzymania świadczenia nie 
jest pracodawca i umowa ubezpieczenia w okresie 5 lat, licząc od końca roku 
kalendarzowego, w którym ją zawarto lub odnowiono, wyklucza:
a) wypłatę kwoty stanowiącej wartość odstąpienia od umowy,
b) możliwość zaciągania zobowiązań pod zastaw praw wynikających z umowy,
c) wypłatę z tytułu dożycia wieku oznaczonego w umowie;

Art. 23. [Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów]
1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:

(…) 57)  składek opłaconych przez pracodawcę z tytułu zawartych lub odnowionych 
umów ubezpieczenia na rzecz pracowników, z wyjątkiem umów dotyczących 
ryzyka, o którym mowa w dziale I w grupach 1, 3 i 5 oraz w dziale II w grupach 1 
i 2 załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpiecze-
niowej i reasekuracyjnej (Dz.U. poz. 1844), jeżeli uprawnionym do otrzymania 
świadczenia nie jest pracodawca i umowa ubezpieczenia w okresie 5 lat, licząc 
od końca roku kalendarzowego, w którym ją zawarto lub odnowiono, wyklucza:
a) wypłatę kwoty stanowiącej wartość odstąpienia od umowy,
b) możliwość zaciągania zobowiązań pod zastaw praw wynikających z umowy,
c) wypłatę z tytułu dożycia wieku oznaczonego w umowie;

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2015 r., 
poz. 1844). Zmiana związana z wejściem w życie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, która zastąpiła dotychczas obowiązującą ustawę z 22 maja 2003 r. 
o działalności ubezpieczeniowej.

Art. 23. [Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów]
1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:
Brak odpowiednika

Art. 23. [Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów]
1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:

(…) 63)  specjalnego podatku węglowodorowego.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym (Dz.U. z 2014 r., poz. 1215). Zmiana 
wyłącza z kosztów specjalny podatek węglowodorowy, który został wprowadzony od 1 stycznia 2016 r. przez ustawę z 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym.

Art. 23. [Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów]
(…) 2. Za wierzytelności, o których mowa w ust. 1 pkt 20, uważa się te wierzytelności, 

których nieściągalność została udokumentowana:
(…) 2) postanowieniem sądu o:

a) oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku, 
gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosz-
tów postępowania lub

Art. 23. [Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów]
(…) 2. Za wierzytelności, o których mowa w ust. 1 pkt 20, uważa się te wierzytelności, 

których nieściągalność została udokumentowana:
(…) 2) postanowieniem sądu o:

a) oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek niewypłacalnego 
dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza 
jedynie na zaspokojenie tych kosztów, lub
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b) umorzeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację mająt-
ku, gdy zachodzi okoliczność, o której mowa w lit. a, lub

c) ukończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację mająt-
ku, albo (…) 

b) umorzeniu postępowania upadłościowego, jeżeli zachodzi okoliczność, o któ-
rej mowa w lit. a, lub

c) zakończeniu postępowania upadłościowego, albo (…)

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 978). Zmiana ma charakter 
precyzujący i porządkujący i związana jest z wprowadzeniem nowej ustawy – Prawo restrukturyzacyjne.

Art. 23. [Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów]
(…) 3. Nieściągalność wierzytelności, w przypadku określonym w ust. 1 pkt 21, uznaje 

się za uprawdopodobnioną, w szczególności gdy:
1)  dłużnik został wykreślony z ewidencji działalności gospodarczej, postawiony w stan 

likwidacji lub została ogłoszona jego upadłość obejmująca likwidację majątku albo

Art. 23. [Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów]
(…) 3. Nieściągalność wierzytelności, w przypadku określonym w ust. 1 pkt 21, uznaje 

się za uprawdopodobnioną, w szczególności gdy:
1)  dłużnik zmarł, został wykreślony z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Go-

spodarczej, postawiony w stan likwidacji lub została ogłoszona jego upadłość albo
2)  zostało wszczęte postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu w ro-

zumieniu przepisów prawa upadłościowego i naprawczego lub na wniosek dłużnika 
zostało wszczęte postępowanie ugodowe w rozumieniu przepisów o restrukturyza-
cji finansowej przedsiębiorstw i banków, albo (…)

2)  zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne lub został złożony wniosek 
o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu, o którym mowa 
w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, lub zostało wszczę-
te postępowanie ugodowe w rozumieniu przepisów o restrukturyzacji finansowej 
przedsiębiorstw i banków, albo (…) 

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 978). Nieściągalność wie-
rzytelności, w przypadku o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 21 updof, uznaje się za uprawdopodobnioną, również gdy dłużnik zmarł. Zmiana art. 23 ust. 3 pkt 2 updof związana 
z wprowadzeniem postępowania restrukturyzacyjnego przez ustawę – Prawo restrukturyzacyjne. 

Art. 24. [Określenie dochodu podatników]
(…) 15. Dochodem z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z umo-

wą ubezpieczenia zawartą na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej, 
w przypadku ubezpieczeń związanych z funduszami kapitałowymi, jest różnica między 
wypłaconą kwotą świadczenia a sumą składek wpłaconych do zakładu ubezpieczeń, 
które zostały przekazane na fundusz kapitałowy.

Art. 24. [Określenie dochodu podatników]
(…) 15. Dochodem z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku 

z umową ubezpieczenia zawartą na podstawie przepisów o działalności ubez- 
pieczeniowej i reasekuracyjnej, w przypadku ubezpieczeń związanych z funduszami 
kapitałowymi, jest różnica między wypłaconą kwotą świadczenia a sumą składek 
wpłaconych do zakładu ubezpieczeń, które zostały przekazane na fundusz kapitałowy.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2015 r., 
poz. 1844). Zmiana związana z wejściem w życie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, która zastąpiła dotychczas obowiązującą ustawę z 22 maja 2003 r. 
o działalności ubezpieczeniowej

Art. 24a. [Obowiązek prowadzenia księgi przychodów i rozchodów]

Brak odpowiednika

Art. 24a. [Obowiązek wyodrębnienia kosztów działalności badawczo-rozwojowej]
(…) 1b. Podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową, którzy zamierzają 

skorzystać z odliczenia, o którym mowa w art. 26e, są obowiązani w prowadzonej 
księdze albo w prowadzonych księgach rachunkowych, o których mowa w ust. 1, 
wyodrębnić koszty działalności badawczo-rozwojowej.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1767). Od 1 stycznia 2016 r. podatnicy pdof mają możliwość odliczania od podstawy opodatkowania części kosztów poniesionych na działalność badawczo-
-rozwojową (tzw. koszty kwalifikowane) – art. 26e updof. Podatnicy, którzy zamierzają skorzystać z tego odliczenia, mają obowiązek w prowadzonej księdze albo w prowadzonych 
księgach rachunkowych wyodrębnić koszty działalności badawczo-rozwojowej.
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Art. 24a. [Obowiązek prowadzenia księgi przychodów i rozchodów]
Brak odpowiednika

Art. 24a. [Obowiązek prowadzenia księgi przychodów i rozchodów]
(…) 3a. Podatnicy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej 

albo w poprzednim roku podatkowym byli opodatkowani na podstawie ustawy 
o zryczałtowanym podatku dochodowym lub prowadzili księgi rachunkowe, są 
obowiązani zawiadomić w formie pisemnej naczelnika urzędu skarbowego właściwego 
według miejsca zamieszkania podatnika o prowadzeniu księgi w terminie 20 dni od 
dnia jej założenia. Jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób 
fizycznych, spółki jawnej osób fizycznych lub spółki partnerskiej, zawiadomienie 
składają wszyscy wspólnicy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według 
miejsca zamieszkania każdego z nich.

Brak odpowiednika 3b. Jeżeli na zlecenie podatnika prowadzenie księgi zostało powierzone biuru 
rachunkowemu, podatnik jest obowiązany w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy 
z biurem rachunkowym zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego, któremu 
zostało złożone zawiadomienie o prowadzeniu księgi, wskazując nazwę i adres biura, 
miejsce (adres) prowadzenia oraz przechowywania księgi i dowodów związanych 
z jej prowadzeniem. Jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona w formie spółki 
cywilnej osób fizycznych, spółki jawnej osób fizycznych lub spółki partnerskiej, 
zawiadomienie składają wszyscy wspólnicy naczelnikowi urzędu skarbowego 
właściwemu według miejsca zamieszkania każdego z nich.

Brak odpowiednika 3c. Zawiadomienie o prowadzeniu księgi oraz zawiadomienie o zawarciu z biurem 
rachunkowym umowy o prowadzenie księgi mogą być złożone na podstawie 
przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

(…) 5. Osoba fizyczna, spółka cywilna osób fizycznych, spółka jawna osób fizycz-
nych lub spółka partnerska może prowadzić księgi rachunkowe również od początku 
następnego roku podatkowego, jeżeli przychody, w rozumieniu art. 14, za poprzedni 
rok podatkowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej kwoty określonej w euro 
w przepisach o rachunkowości. W tym przypadku osoba ta lub wspólnicy spółki przed 
rozpoczęciem roku podatkowego są obowiązani do zawiadomienia o tym naczelnika 
urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym.

(…) 5. Osoba fizyczna, spółka cywilna osób fizycznych, spółka jawna osób fizycznych 
lub spółka partnerska może prowadzić księgi rachunkowe również od początku 
następnego roku podatkowego, jeżeli przychody, w rozumieniu art. 14, za poprzedni 
rok podatkowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej kwoty określonej w euro 
w przepisach o rachunkowości. W tym przypadku osoba ta lub wspólnicy spółki przed 
rozpoczęciem roku podatkowego są obowiązani do zawiadomienia o tym naczelnika 
urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym. 
Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg rachunkowych może być złożone na podstawie 
przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. 

Komentarz: Zmiana zacznie obowiązywać od 19 maja 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1893). Do przepisów updof wprowadzono regulacje dotyczące terminów informowania organów podatkowych o prowadzeniu pkpir. 
Z dodanego do art. 24a ust. 3a updof wynika, że podatnicy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej albo w poprzednim roku podatkowym byli opodatkowani na 
podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub prowadzili księgi rachunkowe, są obowiązani zawiadomić w formie pisemnej naczelnika urzędu skarbowego właściwe-
go według miejsca zamieszkania podatnika o prowadzeniu księgi w terminie 20 dni od dnia jej założenia. Jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, 
spółki jawnej osób fizycznych lub spółki partnerskiej, zawiadomienie składają wszyscy wspólnicy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania każde-
go z nich. Taki sam termin i zasady informowania o prowadzeniu księgi w przypadku wspólników spółek osobowych wynika z § 10 ust. 2 i 3 rozporządzenia z 23 sierpnia w sprawie
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prowadzenia pkpir (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1037). Jeżeli na zlecenie podatnika prowadzenie księgi zostało powierzone biuru rachunkowemu, podatnik jest obowiązany w terminie 7 dni 
od dnia zawarcia umowy z biurem rachunkowym zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego, któremu zostało złożone zawiadomienie o prowadzeniu księgi, wskazując nazwę 
i adres biura, miejsce (adres) prowadzenia oraz przechowywania księgi i dowodów związanych z jej prowadzeniem. Jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona w formie spółki 
cywilnej osób fizycznych, spółki jawnej osób fizycznych lub spółki partnerskiej, zawiadomienie składają wszyscy wspólnicy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według 
miejsca zamieszkania każdego z nich (art. 24a ust. 3b updof). Zawiadomienie o prowadzeniu pkpir oraz zawiadomienie o zawarciu z biurem rachunkowym umowy o prowadzenie pkpir 
mogą być złożone na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej (art. 24a ust. 3c updof). Na podstawie znowelizowanego art. 24a ust. 5 updof również zawiadomie-
nie o prowadzeniu ksiąg rachunkowych będzie mogło być złożone na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Art. 24a. [Obowiązek prowadzenia księgi przychodów i rozchodów]
(…) 6. Wyrażone w euro wielkości, o których mowa w ust. 4 i 5, przelicza się na walutę 

polską według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązu-
jącego w dniu 30 września roku poprzedzającego rok podatkowy.

Art. 24a. [Obowiązek prowadzenia księgi przychodów i rozchodów]
(…) 6. Wyrażone w euro wielkości, o których mowa w ust. 4 i 5, przelicza się na walutę 

polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na 
pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 23 września 2015 r. Została wprowadzona ustawą z 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 
z 2015 r., poz. 1333). Na podstawie art. 6 ust. 3 tej ustawy – art. 24a ust. 6 w zmienionym brzmieniu ma zastosowanie po raz pierwszy do przeliczenia na walutę polską przycho-
dów osiągniętych w 2015 r. Chodzi o przychody obligujące podatników do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób 
fizycznych oraz spółki partnerskie są zobowiązane prowadzić w 2016 r. księgi rachunkowe, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za 
poprzedni rok obrotowy (tj. 2015)  wyniosły co najmniej 5 092 440 zł (równowartość 1 200 000 euro). Średni kurs euro 1 października 2015 r. wynosił 4,2437 zł.
Wprowadzona zmiana jest konsekwencją zmiany art. 3 ust. 3 ustawy o rachunkowości, w którym zmieniono termin, z jakiego należy brać średni kurs euro ogłaszany przez NBP do 
przeliczania równowartości kwot wyrażonych w tej walucie. Po nowelizacji nie jest to –  jak było dotychczas – 30 września, lecz pierwszy dzień roboczy października. 

Art. 24d. [Obowiązek zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów] 
1. W przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikają-

cej z faktury (rachunku), a jeżeli nie istniał obowiązek wystawienia faktury (rachunku) 
– kwoty wynikającej z umowy albo innego dokumentu, i nieuregulowania tej kwo-
ty w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, podatnik jest obowiązany do 
zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tych dokumentów.

2. Jeżeli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, zmniejszenia kosztów uzyskania 
przychodów o kwotę wynikającą z dokumentów, o których mowa w ust. 1, dokonuje się 
z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, o ile 
nie została ona uregulowana w tym terminie.

3. Zmniejszenia, o którym mowa w ust. 1 lub 2, dokonuje się w miesiącu, w którym 
upływa termin określony w tych przepisach.

4. Jeżeli po dokonaniu zmniejszenia, o którym mowa w ust. 1 lub 2, zobowiązanie zo-
stanie uregulowane, podatnik w miesiącu, w którym uregulował zobowiązanie, zwiększa 
koszty uzyskania przychodów o kwotę dokonanego zmniejszenia.

5. Jeżeli w miesiącu, w którym podatnik ma obowiązek dokonać zmniejszenia, o któ-
rym mowa w ust. 1 lub 2, podatnik nie ponosi kosztów uzyskania przychodów lub po-
niesione koszty są niższe od kwoty zmniejszenia, wówczas ma obowiązek zwiększyć 
przychody o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone koszty uzyskania przychodów.

6. Przepisy ust. 1–5 stosuje się odpowiednio, w przypadku nabycia lub wytworzenia 
środków trwałych albo nabycia wartości niematerialnych i prawnych, do tej części odpi-
sów amortyzacyjnych, które podatnik zaliczył do kosztów uzyskania przychodów.

Art. 24d. [Obowiązek zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów] 
uchylony
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7. W przypadku nabycia lub wytworzenia środków trwałych albo nabycia wartości 
niematerialnych i prawnych, jeżeli termin, o którym mowa w ust. 1 lub 2, upływa nie 
później niż w miesiącu następującym po miesiącu wprowadzenia ich do ewidencji, do 
kosztów uzyskania przychodów zalicza się odpisy amortyzacyjne od tych środków 
trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych w części, w jakiej ich cena nabycia 
lub koszt wytworzenia wynikający z dokumentów, o których mowa w ust. 1, zostały 
uregulowane w terminie określonym w ust. 1 lub 2. Jeżeli zobowiązanie zostało uregu-
lowane w terminie późniejszym, podatnik w miesiącu uregulowania tego zobowiązania 
zwiększa koszty uzyskania przychodów o kwotę odpisów amortyzacyjnych, które nie 
zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie zdania pierwsze-
go.

8. Jeżeli zgodnie z art. 22 zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów kwoty wyni-
kającej z dokumentów, o których mowa w ust. 1, nastąpi po upływie terminu określone-
go w ust. 1 lub 2, to zaliczenie tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów następuje 
z uwzględnieniem art. 22, z tym że nie wcześniej niż w miesiącu jej uregulowania.

9. Przepisy ust. 1–8 stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy zobowiązanie zostało 
zapłacone w części.

10. Przepisy ust. 1–9 stosuje się odpowiednio, jeżeli termin, o którym mowa w ust. 1 
lub 2, upływa po likwidacji pozarolniczej działalności gospodarczej, likwidacji działów spe-
cjalnych produkcji rolnej albo zmianie formy opodatkowania na zryczałtowaną formę opo-
datkowania określoną w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym albo w ustawie 
z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym lub w odniesieniu do działów specjal-
nych produkcji rolnej zmianie zasad ustalania dochodu, z tym że zmniejszenie albo 
zwiększenie kosztów uzyskania przychodów lub zwiększenie przychodów następuje 
za rok podatkowy, w którym nastąpiła likwidacja tej działalności lub działów specjal-
nych produkcji rolnej albo za rok podatkowy poprzedzający rok podatkowy, w którym 
nastąpiła zmiana formy opodatkowania lub zmiana zasad ustalania dochodu.

11. Przepisy ust. 1–10 stosują podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność go-
spodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1197). Od 1 stycznia 2013 r. w przepisach updof istniał obowiązek korekty kosztów uzyskania przychodów w przypadku niezapłacenia w terminie kwoty wy-
nikającej z faktury lub innego dokumentu, będącego podstawą zaliczenia wydatku do kosztów. Od 1 stycznia 2016 r. przepisy te przestały obowiązywać. Z tym dniem uchylono 
art. 24d updof. Pozostała jednak kwestia rozliczenia w 2016 r. zapłaty kosztów, które zostały skorygowane do końca 2015 r. Na podstawie przepisów przejściowych podatnik ma 
prawo do „powrotnego” zwiększenia kosztów w miesiącu, w którym uregulował zobowiązanie (art. 5 ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz 
niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2015 r., poz. 1197). 

Brak odpowiednika Rozdział 5a
Opodatkowanie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub 
pochodzących ze źródeł nieujawnionych
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Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 16 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy 
– Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 251). Zmiana polega na dodaniu do przepisów updof nowego rozdziału 5a „Opodatkowanie przychodów nieznajdujących pokrycia 
w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych”, w którym w sposób kompleksowy uregulowano zasady opodatkowania przychodów nieznajdujących pokry-
cia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych. Zmiana jest efektem uchylenia art. 20 ust. 3 updof w wyniku wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 29 lipca 
2014 r., sygn. akt P 49/13. W wyroku tym TK orzekł, że art. 20 ust. 3 updof, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r., jest niezgodny z art. 2 w związku z art. 84 i art. 217 
Konstytucji RP. Jednocześnie Trybunał Konstytucyjny odroczył utratę mocy obowiązującej art. 20 ust. 3 updof, stwierdzając, że przepis ten traci moc obowiązującą z upływem 
osiemnastu miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw.

Brak odpowiednika Art. 25b. [Przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach lub pocho-
dzące ze źródeł nieujawnionych] 

1. Za przychody, o których mowa w art. 20 ust. 1b, uważa się przychody:
1)  nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach obejmujące przychody ze źródeł 

wskazanych przez podatnika, ujawnione w nieprawidłowej wysokości,
2)  ze źródeł nieujawnionych obejmujące przychody ze źródeł niewskazanych przez 

podatnika i nieustalonych przez organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej
– w kwocie odpowiadającej nadwyżce wydatku nad przychodami (dochodami) opo-
datkowanymi lub przychodami (dochodami) nieopodatkowanymi, uzyskanymi przed 
poniesieniem tego wydatku.

2. Za wydatek uznaje się wartość zgromadzonego w roku podatkowym mienia lub 
wysokość wydatkowanych w roku podatkowym środków, w przypadku gdy nie jest 
możliwe ustalenie roku podatkowego, w którym zgromadzono te środki.

3. Za przychody (dochody) opodatkowane uznaje się wartości pozostające w dyspo-
zycji podatnika przed poniesieniem wydatku, spełniające łącznie następujące warunki:
1)  ich pochodzenie zostało ustalone co do tytułu, kwoty i okresu uzyskania;
2)  jest możliwe określenie lub ustalenie zobowiązania podatkowego w odniesieniu do 

wartości, które mają wpływ na ustalenie takiego zobowiązania, albo zobowiązanie 
takie zostało określone lub ustalone, albo zostały zgłoszone do opodatkowania.
4. Za przychody (dochody) nieopodatkowane uznaje się wartości pozostające 

w dyspozycji podatnika przed poniesieniem wydatku, których pochodzenie zostało 
ustalone co do tytułu, kwoty i okresu uzyskania, oraz które:
1)  były wolne od podatku lub zwolnione od opodatkowania na podstawie przepisów 

ustawy innych niż przepisy niniejszego rozdziału lub przepisów odrębnych ustaw albo
2)  nie podlegały opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy innych niż przepisy 

niniejszego rozdziału lub przepisów odrębnych ustaw, albo
3)  były objęte obowiązkiem podatkowym w zakresie właściwego podatku, jednak zo-

bowiązanie podatkowe nie powstało albo wygasło wskutek:
a) zaniechania poboru podatku,
b) umorzenia zaległości podatkowej,
c) zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku,
d) przedawnienia.
5. Do wydatków, przychodów (dochodów) opodatkowanych lub przychodów (do-

chodów) nieopodatkowanych, stosuje się odpowiednio przepisy art. 8 ust. 1–2.
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Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 16 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 
ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 251). W dodanym art. 25b updof zdefiniowano pojęcia mające kluczowe znaczenie dla opodatkowania przychodów 
nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych. Zdefiniowanie w art. 25b updof przychodów nieznajdujących pokrycia 
w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych realizuje postulat Trybunału Konstytucyjnego, który w wyroku z 29 lipca 2014 r., sygn. akt P 49/13, 
wskazał, że art. 20 ust. 3 updof w dotychczasowym brzmieniu nie określa przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach oraz przychodów pochodzących 
ze źródeł nieujawnionych.
Na potrzeby postępowania w zakresie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych zdefiniowano również wydatek. 
Wydatkiem jest wartość zgromadzonego w roku podatkowym mienia (np. nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe, papiery wartościowe, środki finansowe) lub wysokość 
wydatkowanych w roku podatkowym środków, w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie roku podatkowego, w którym zgromadzono te środki. Ponieważ postępowanie w za-
kresie opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych dotyczy danego roku podatkowego, to również 
wydatek będzie określany na dany rok podatkowy będący przedmiotem postępowania. Nowe przepisy zakładają również, że w przypadku braku przeciwnego dowodu udziały we 
wspólnych wydatkach, przychodach (dochodach) opodatkowanych lub przychodach (dochodach) nieopodatkowanych są równe (art. 25b ust. 5 updof). W tym zakresie odpowied-
nie zastosowanie znajdą przepisy art. 8 ust. 1–2 updof. Regulacja ta jest konieczna z uwagi na możliwość wspólnego ponoszenia wydatków oraz dysponowania wspólnymi przy-
chodami (dochodami) opodatkowanymi lub nieopodatkowanymi. Regulacja ta znajdzie zastosowanie do wszystkich osób, które będą ponosiły wspólnie wydatki, osiągały wspólnie 
przychody (dochody) opodatkowane lub nieopodatkowane, w tym również do małżonków, którzy np. będą ponosili wspólnie wydatki.

Brak odpowiednika Art. 25c. [Powstanie obowiązku podatkowego] 
Obowiązek podatkowy z tytułu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnio-

nych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych powstaje na ostatni dzień
roku podatkowego, w którym powstał przychód w kwocie odpowiadającej nadwyżce 
wydatku nad przychodami (dochodami) opodatkowanymi lub przychodami (dochoda-
mi) nieopodatkowanymi.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 16 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy 
– Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 251). Obowiązek podatkowy z tytułu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nie-
ujawnionych powstanie na ostatni dzień roku podatkowego, w którym powstał przychód w kwocie odpowiadającej nadwyżce wydatków nad przychodami (dochodami) opodatko-
wanymi lub przychodami (dochodami) nieopodatkowanymi. Skoro postępowanie w przedmiocie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących 
ze źródeł nieujawnionych dotyczy roku podatkowego, to zasadne jest, żeby obowiązek podatkowy powstawał w ostatnim dniu roku podatkowego (rok podatkowy to rok kalen-
darzowy), w którym powstał przychód odpowiadający nadwyżce wydatków nad przychodami (dochodami) opodatkowanymi lub nieopodatkowanymi. W większości przypadków 
dopiero bowiem z chwilą ujawnienia „znamion zewnętrznych” świadczących o poziomie zamożności podatnika, znacznie odbiegającego od stanu oficjalnego, organ podatkowy 
uzyskuje informacje uzasadniające podjęcie działań w przedmiocie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych. 

Brak odpowiednika Art. 25d. [Podstawa opodatkowania] 
Podstawę opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych 

źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych stanowi w roku podatkowym 
przychód odpowiadający kwocie nadwyżki wydatku nad przychodami (dochodami) 
opodatkowanymi lub przychodami (dochodami) nieopodatkowanymi. W przypadku 
wystąpienia w roku podatkowym więcej niż jednej nadwyżki, podstawę opodatko-
wania stanowi suma przychodów odpowiadających kwocie nadwyżek wydatków nad 
przychodami (dochodami) opodatkowanymi lub przychodami (dochodami) nieopo-
datkowanymi.
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Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 16 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 
oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 251). Podstawą opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących 
ze źródeł nieujawnionych jest występujący w roku podatkowym przychód odpowiadający kwocie nadwyżki wydatków nad przychodami (dochodami) opodatkowanymi lub 
przychodami (dochodami) nieopodatkowanymi. Jeżeli w roku podatkowym wystąpi więcej niż jedna nadwyżka, to podstawą opodatkowania będzie suma tych przychodów 
odpowiadających kwocie nadwyżek. Jak wskazano w uzasadnieniu do ustawy z 16 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy 
– Ordynacja podatkowa: Więcej niż jedna nadwyżka w roku podatkowym wystąpi w przypadku, w którym podatnik poniesie wydatek np. w lutym danego roku podatkowego 
na zakup nieruchomości i w maju tego samego roku na zakup jachtu i jednocześnie nie będzie dysponował przed poniesieniem każdego z tych wydatków przychodami (do-
chodami) opodatkowanymi lub nieopodatkowanymi w odpowiedniej wysokości na ich pokrycie. Dysproporcje, jakie powstaną pomiędzy wydatkiem na zakup nieruchomości 
w lutym i na zakup jachtu w maju a przychodami (dochodami) opodatkowanymi lub nieopodatkowanymi na ich pokrycie, spowodują powstanie nadwyżek. Suma wartości tych 
nadwyżek jako podstawa opodatkowania będzie podlegała opodatkowaniu 75% stawką podatku. Tak ustalana podstawa opodatkowania jest konsekwencją przyjętej zasady, 
zgodnie z którą dla stwierdzenia przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych konieczne będzie ustalenie w uję-
ciu chronologicznym wydatków i przychodów. 

Brak odpowiednika Art. 25e. [Zryczałtowany podatek dochodowy] 
Od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzą-

cych ze źródeł nieujawnionych, z zastrzeżeniem art. 25g ust. 7, zryczałtowany poda-
tek dochodowy wynosi 75% podstawy opodatkowania.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z  z 16 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 
ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 251). Stawka opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł 
nieujawnionych nie ulegnie zmianie w stosunku do stawki obowiązującej do końca 2015 r. i wynosi 75% podstawy opodatkowania. Stosunkowo wysoka, 75% stawka podatku pełni 
m.in. funkcję prewencyjną, ma zniechęcać do oszustw podatkowych, szczególnie trudnych do wykrycia przez organy podatkowe.

Brak odpowiednika Art. 25f. [Ustalenie podatku od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnio-
nych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych] 

Podatek od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub po-
chodzących ze źródeł nieujawnionych ustala, w drodze decyzji, za rok podatkowy, 
w którym powstał przychód odpowiadający kwocie nadwyżki lub nadwyżek, właściwy 
organ podatkowy lub właściwy organ kontroli skarbowej.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z z 16 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 
ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 251). Podatek od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych 
ustalany jest  w drodze decyzji właściwego organu podatkowego lub właściwego organu kontroli skarbowej. Decyzja dotyczy roku podatkowego, w którym wystąpiła nadwyżka 
lub nadwyżki, i ma charakter konstytutywny.

Brak odpowiednika Art. 25g. [Ciężar dowodu w zakresie wykazania przychodów (dochodów) opodat-
kowanych lub przychodów (dochodów) nieopodatkowanych stanowiących pokrycie 
wydatku] 

1. W toku postępowania podatkowego albo w toku postępowania kontrolnego or-
ganu kontroli skarbowej ciężar dowodu w zakresie wykazania przychodów (docho-
dów) opodatkowanych lub przychodów (dochodów) nieopodatkowanych stanowią-
cych pokrycie wydatku spoczywa na podatniku.
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2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do przychodów (dochodów) opodatkowanych lub 
przychodów (dochodów) nieopodatkowanych znanych organowi z urzędu lub możli-
wych do ustalenia przez organ na podstawie:
1)  posiadanych przez niego ewidencji, rejestrów lub innych danych;
2)  rejestrów publicznych posiadanych przez inne podmioty publiczne, do których or-

gan ma dostęp drogą elektroniczną na zasadach określonych w przepisach ustawy 
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zada-
nia publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114).
3. Jeżeli w toku postępowania podatkowego lub postępowania kontrolnego organu 

kontroli skarbowej podatnik nie udowodni uzyskania przychodów (dochodów) opodat-
kowanych lub przychodów (dochodów) nieopodatkowanych, o których mowa w art. 25b 
ust. 4 pkt 3, stanowiących pokrycie wydatku i nastąpiło przedawnienie zobowiązania 
podatkowego w stosunku do tych przychodów (dochodów), to ich uzyskanie podatnik 
może uprawdopodobnić. W przypadku nieudowodnienia lub nieuprawdopodobnienia 
przychodów (dochodów), o których mowa w zdaniu pierwszym, przychody (dochody) 
te uznaje się za przychody, o których mowa w art. 25b ust. 1.

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do przychodów (dochodów) nieopodatko-
wanych, o których mowa w art. 25b ust. 4 pkt 1 i 2.

5. W postępowaniu prowadzonym w zakresie przychodów nieznajdujących pokrycia 
w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych przy ustalaniu nad-
wyżki wydatku nad przychodami (dochodami) opodatkowanymi lub przychodami (do-
chodami) nieopodatkowanymi podatnik wskazuje przychody (dochody) opodatkowane 
lub przychody (dochody) nieopodatkowane, którymi pokrywa poszczególne wydatki. 
Jeżeli podatnik nie wskazał, którymi przychodami (dochodami) opodatkowanymi lub 
przychodami (dochodami) nieopodatkowanymi pokrył poszczególne wydatki, stosuje 
się zasadę, że najwcześniejszy wydatek jest pokrywany najwcześniejszymi przychoda-
mi (dochodami) opodatkowanymi lub przychodami (dochodami) nieopodatkowanymi.

6. Jeżeli podatnik nie dysponuje dowodami potwierdzającymi wartość zgromadzo-
nego w roku podatkowym mienia, wartość tę określa się na dzień poniesienia wydatku, 
stosując odpowiednio przepis art. 19.

7. W przypadku ustalenia w postępowaniu podatkowym albo w postępowaniu kon-
trolnym organu kontroli skarbowej źródła pochodzenia nieujawnionych uprzednio przy-
chodów (dochodów) i ich wysokości, przychody (dochody) te podlegają opodatkowaniu 
podatkiem na zasadach określonych w przepisach ustawy innych niż przepisy niniejsze-
go rozdziału lub w przepisach odrębnych ustaw.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 16 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy 
– Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 251). W dodanym art. 25g ust. 1 updof przyjęto zasadę, że ciężar dowodu w zakresie wykazania przychodów (dochodów) opodatko-
wanych lub nieopodatkowanych spoczywa na podatniku. Podatnik, jako podmiot najlepiej orientujący się co do źródeł finansowania czynionych wydatków i gromadzonego mienia, 
ma w tym zakresie najpełniejszą wiedzę, której zdobycie przez organy podatkowe, bez współpracy podatnika, może okazać się niemożliwe. Zasada ta nie znajdzie zastosowania



183IFK � MONITOR�księgowego�nr�1/2016������www.mk.infor.plwww.inforfk.pl

do przychodów (dochodów) opodatkowanych lub nieopodatkowanych znanych organowi z urzędu lub możliwych do ustalenia na podstawie posiadanych przez niego ewiden-
cji, rejestrów lub innych danych, a także rejestrów publicznych posiadanych przez inne podmioty publiczne, do których organ ma dostęp w drodze elektronicznej na zasadach 
określonych w przepisach ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (art. 25g ust. 2 updof). Jeżeli podatnik nie będzie 
dysponował dowodami potwierdzającymi przychody (dochody) opodatkowane lub nieopodatkowane, którymi pokrył wydatek, a w odniesieniu do tych przychodów (dochodów) 
nastąpiło przedawnienie zobowiązania, to nie będzie wymagane ich udowodnienie; wystarczające będzie ich uprawdopodobnienie (art. 25g ust. 3 updof). W postępowaniu po-
datnik będzie miał możliwość wskazania, w jakiej kolejności pokrywał określone wydatki poszczególnymi przychodami (dochodami) opodatkowanymi lub nieopodatkowanymi 
(art. 25g ust. 5 updof). Jak wskazano w uzasadnieniu do ustawy z 16 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Ordynacja 
podatkowa: Jeżeli podatnik poniósł wydatki np. w 2012 r. i w 2014 r., a przychody (dochody) uzyskał w 2011 r., to wskazuje, które wydatki, tj. z 2012 r. czy z 2014 r., zostały po-
kryte przychodami (dochodami) uzyskanymi w 2011 r. Dopiero w sytuacji, w której podatnik nie wskaże, którymi przychodami (dochodami) pokrył poszczególne wydatki z lat 
2012 i 2014, to organ podatkowy przyjmuje zasadę, że w pierwszej kolejności pokrywane są wcześniejsze wydatki, tj. przychodami (dochodami) z 2011 r. zostaną w pierwszej 
kolejności pokryte wydatki z 2012 r.

Art. 26c. [Odliczenia od podstawy opodatkowania]
1. Od podstawy obliczenia podatku (opodatkowania), ustalonej zgodnie z art. 26 

ust. 1, odlicza się wydatki poniesione przez podatnika na nabycie nowych technologii.
2. Za nowe technologie, w rozumieniu ust. 1, uważa się wiedzę technologiczną w po-

staci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań i prac rozwo-
jowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług 
i która nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat, co potwier-
dza opinia niezależnej od podatnika jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 
30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r. 
Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092).

2a. Przez nabycie nowej technologii rozumie się nabycie praw do wiedzy technolo-
gicznej, o której mowa w ust. 2, w drodze umowy o ich przeniesienie, oraz korzystanie 
z tych praw, z wyjątkiem nabycia w drodze wkładu niepieniężnego.

3. Prawo do odliczeń przysługuje podatnikowi uzyskującemu przychody ze źródła 
określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3. Kwota odliczeń nie może w roku podatkowym prze-
kroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z tego źródła.

4. Prawo do odliczeń nie przysługuje podatnikowi, jeżeli w roku podatkowym lub 
w roku poprzedzającym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicz-
nej na podstawie zezwolenia.

5. Podstawą ustalenia wielkości odliczenia jest kwota wydatków poniesionych przez 
podatnika na nabycie nowej technologii, uwzględnionych w wartości początkowej, 
w części, w jakiej została zapłacona podmiotowi uprawnionemu w roku podatkowym, 
w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz warto-
ści niematerialnych i prawnych lub w roku następującym po tym roku, oraz w której nie 
została zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

6. Jeżeli podatnik dokonał przedpłat (zadatków) na poczet wydatków określonych 
w ust. 5 w roku poprzedzającym rok, w którym wprowadził nową technologię do ewi-
dencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, uznaje się je za po-
niesione w roku jej wprowadzenia do tej ewidencji.

Art. 26c. [Odliczenia od podstawy opodatkowania]
uchylony
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7. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wy-
datki, o których mowa w ust. 5 i 6. W sytuacji gdy podatnik osiąga za rok podatkowy 
stratę lub wielkość dochodu z pozarolniczej działalności podatnika jest niższa od kwoty 
przysługujących mu odliczeń, odliczenia odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej 
części dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie trzy lata podatkowe 
licząc od końca roku, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków 
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

8. Odliczenia związane z nabyciem nowej technologii nie mogą przekroczyć 50% 
kwoty ustalonej zgodnie z ust. 5 i 6.

9. Podatnik traci prawo do odliczeń związanych z nabyciem nowej technologii, jeżeli 
przed upływem trzech lat podatkowych licząc od końca roku podatkowego, w którym 
wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerial-
nych i prawnych: 
1) udzieli w jakiejkolwiek formie lub części innym podmiotom prawa do nowej techno-

logii; nie dotyczy to przeniesienia prawa w wyniku przekształcenia formy prawnej 
oraz łączenia lub podziału dotychczasowych przedsiębiorców – dokonywanych na 
podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, albo

2) zostanie ogłoszona jego upadłość obejmująca likwidację majątku, lub zostanie posta-
wiony w stan likwidacji, albo

3) otrzyma zwrot wydatków na tę technologię w jakiejkolwiek formie.
10. W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 9, podatnik jest obowiązany 

w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym wystąpiły te okoliczności, do zwięk-
szenia podstawy obliczenia podatku (opodatkowania) o kwotę dokonanych odliczeń, do któ-
rych utracił prawo, a w razie poniesienia straty – do jej zmniejszenia o tę kwotę. W przypadku, 
o którym mowa w ust. 9 pkt 3, kwotę odliczeń, do której podatnik utracił prawo, określa się 
proporcjonalnie do udziału zwróconych wydatków w wartości początkowej nowej technologii.

11. Do odliczeń, o których mowa w ust. 1, nie mają zastosowania przepisy art. 23 
ust. 1 pkt 45.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1767). Od 1 stycznia 2016 r. został uchylony art. 26c updof umożliwiający odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych na nabycie wartości 
niematerialnych i prawnych, które nie są stosowane na świecie dłużej niż pięć lat. Z prawa do tej ulgi skorzystają jeszcze tylko ci podatnicy, którzy nie później niż do końca 2015 r. 
dokonają wydatku objętego ulgą i wpiszą nabyte nowe technologie do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (art. 11 ustawy z 25 września 2015 r. 
o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności).

Brak odpowiednika Art. 26e. [Koszty kwalifikowane] 
1. Podatnik uzyskujący przychody ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 od-

licza od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c 
ust. 2, koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, 
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zwane dalej „kosztami kwalifikowanymi”. Kwota odliczenia nie może w roku podatko-
wym przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika ze źródła określonego 
w art. 10 ust. 1 pkt 3. 

2. Za koszty kwalifikowane uznaje się:
1)  należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1, oraz składki z tytułu tych na-

leżności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, jeżeli te należności 
i składki dotyczą pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badaw-
czo-rozwojowej;

2)  nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnoś-
cią badawczo-rozwojową;

3)  ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników 
badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jed-
nostkę naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finan-
sowania nauki (Dz.U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268) na potrzeby 
prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej;

4)  odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w pro-
wadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy 
zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem w rozumieniu art. 25 ust. 1 i 4.
3. Za koszty kwalifikowane uznaje się także dokonywane w danym roku podatko-

wym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od środków 
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej 
działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz bu-
dowli, budynków i lokali będących odrębną własnością. Do kosztów, o których mowa 
w zdaniu pierwszym, przepisu art. 23 ust. 1 pkt 45 nie stosuje się.

4. Koszty kwalifikowane ponoszone w ramach badań podstawowych podlegają od-
liczeniu wyłącznie pod warunkiem, że badania te są prowadzone na podstawie umo-
wy lub porozumienia z jednostką naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 
2010 r. o zasadach finansowania nauki.

5. Koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwró-
cone w jakiejkolwiek formie.

6. Prawo do odliczenia nie przysługuje podatnikowi, jeżeli w roku podatkowym pro-
wadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia.

7. Kwota kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć:
1)  w odniesieniu do kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 – 30% tych kosztów;
2)  w odniesieniu do kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 2–4 i ust. 3:

a) 20% tych kosztów – jeżeli podatnik jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim 
przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

b) 10% tych kosztów – w przypadku pozostałych podatników.
8. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono 

koszty kwalifikowane. W przypadku gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę 
lub wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, 



186PODATEK DOChODOWY OD OSób fIZYCZNYCh

Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

odliczenia – odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części – dokonuje się w ze-
znaniach za kolejno następujące po sobie trzy lata podatkowe następujące bezpo-
średnio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1767). Od 1 stycznia 2016 r. do przepisów updof dodano art. 26e, który wprowadził nowe odliczenie od podstawy opodatkowania. Podatnicy mogą odliczyć od 
podstawy opodatkowania część kosztów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową, tzw. koszty kwalifikowane. Prawo do odliczenia nie przysługuje podatnikom, którzy 
w roku podatkowym prowadzą działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia. Podatnik nie będzie mógł odliczyć całej kwoty poniesionych wydat-
ków. Będzie mógł odliczyć od podstawy opodatkowania:

�� 30% kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej,
�� 20% pozostałych kosztów – w przypadku mikro, małych albo średnich przedsiębiorców, oraz
�� 10% pozostałych kosztów – w przypadku przedsiębiorców nieuprawnionych do odliczeń w wysokości 20% tzw. pozostałych kosztów.

Takie pozostałe koszty mogą stanowić np. wydatki na nabycie surowców i materiałów, ekspertyz, usług doradczych, wyników badań naukowych, czy odpłatne korzystanie z apa-
ratury naukowo-badawczej związane z działalnością badawczo-rozwojową. Do pozostałych kosztów zalicza się również odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz warto-
ści niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali 
będących odrębną własnością. Odliczenia podatnicy dokonają w zeznaniu za rok podatkowy, w którym ponieśli koszty kwalifikowane. W przypadku gdy podatnik poniósł za rok 
podatkowy stratę lub wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia – odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części – dokonuje 
się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie trzy lata podatkowe następujące bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia.

Brak odpowiednika Art. 26f. [Obowiązek wykazania w zeznaniu kosztów kwalifikowanych podlegają-
cych odliczeniu] 

Podatnicy korzystający z odliczenia, o którym mowa w art. 26e, są obowiązani 
wykazać w zeznaniu koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowa-
cyjności (Dz.U. z 2015 r., poz. 1767). Od 1 stycznia 2016 r. do przepisów updof wprowadzono możliwość odliczania od podstawy opodatkowania wydatków na działalność 
badawczo-rozwojową, tzw. koszty kwalifikowane (patrz art. 26e updof). Podatnicy, którzy będą chcieli skorzystać z tego odliczenia, są obowiązani wykazać w zeznaniu te 
koszty.

Brak odpowiednika Art. 26g. [Odliczenie] 
Odliczenie, o którym mowa w art. 26e, podatnik wykazuje w zeznaniu, w którym 

rozlicza przychody ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1767). Od 1 stycznia 2016 r. do przepisów updof wprowadzono możliwość odliczania od podstawy opodatkowania wydatków na działalność badawczo-
-rozwojową, tzw. koszty kwalifikowane (patrz art. 26e updof). Podatnicy, którzy będą chcieli skorzystać z tego odliczenia, zrobią to w zeznaniu PIT-36. 

Art. 30. [Dochody (przychody) z innych źródeł]
1. Od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy:

(…) 7)  od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia 
w ujawnionych źródłach – w wysokości 75% dochodu;

Art. 30. [Dochody (przychody) z innych źródeł]
1. Od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy:
uchylony
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Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 16 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy 
– Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 251). Zmiana o charakterze porządkowym. Polega na uchyleniu przepisu określającego stawkę podatku w wysokości 75% dochodu od 
dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach. Wynika z kompleksowego uregulowania zasad opodatkowania przychodów 
nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, w tym również dotyczących określenia stawki podatku, w dodanym od 1 stycznia 
2016 r. rozdziale 5a „Opodatkowanie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych”.

Art. 30. [Dochody (przychody) z innych źródeł]
1. Od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy:
Brak odpowiednika

Art. 30. [Dochody (przychody) z innych źródeł]
1. Od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy:

(…) 15)  z tytułu odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie kon-
kurencji, jeżeli zobowiązaną do zapłaty odszkodowania jest spółka, w któ-
rej Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek 
samorządu terytorialnego, państwowa osoba prawna lub komunalna osoba 
prawna dysponują bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgro-
madzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, w tym także na pod-
stawie porozumień z innymi osobami, w części, w której wysokość odszko-
dowania przekracza wysokość wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika 
z tytułu umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług wiążącej go ze spółką 
w okresie sześciu miesięcy poprzedzających pierwszy miesiąc wypłaty od-
szkodowania – w wysokości 70% tej części należnego odszkodowania;

Brak odpowiednika 16)  z tytułu określonych w umowie o pracę lub umowie o świadczenie usług zarzą-
dzania zawartej ze spółką, o której mowa w pkt 15, odpraw lub odszkodowań z ty-
tułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę lub umowy o świadczenie 
usług zarządzania lub rozwiązania jej przed upływem terminu, na który została 
zawarta, w części, w której ich wysokość przekracza trzykrotność miesięcznego 
wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika z tytułu umowy o pracę lub umowy 
o świadczenie usług zarządzania wiążącej go ze spółką – w wysokości 70% na-
leżnej odprawy lub odszkodowania.

Brak odpowiednika (…) 3. Zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 4–5a oraz 13–16, po-
biera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 
z 2015 r., poz. 1992). Celem wprowadzonej nowelizacji było przeciwdziałanie patologiom polegającym na przyznawaniu wyjątkowo wysokich odpraw oraz odszkodowań z tytułu 
zakazu konkurencji członkom zarządów spółek z udziałem Skarbu Państwa. W związku z tym wprowadzono zryczałtowany podatek z tytułu:

�� odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji, jeżeli zobowiązaną do zapłaty odszkodowania jest spółka, w której Skarb Państwa, jednostka samo-
rządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego, państwowa osoba prawna lub komunalna osoba prawna dysponują bezpośrednio lub pośrednio większością 
głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, w tym także na podstawie porozumień z innymi osobami, w części, w której wysokość odszkodowania 
przekracza wysokość wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika z tytułu umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług wiążącej go ze spółką w okresie sześciu miesięcy 
poprzedzających pierwszy miesiąc wypłaty odszkodowania – w wysokości 70% tej części należnego odszkodowania,

�� określonych w umowie o pracę lub umowie o świadczenie usług zarządzania zawartej ze spółką, o której mowa powyżej, odpraw lub odszkodowań z tytułu skrócenia okresu 
wypowiedzenia umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług zarządzania lub rozwiązania jej przed upływem terminu, na który została zawarta, w części, w której ich wyso-
kość przekracza trzykrotność miesięcznego wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika z tytułu umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług zarządzania wiążącej go ze 
spółką – w wysokości 70% należnej odprawy lub odszkodowania.
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Podatek ten będzie pobierany bez pomniejszania przychodu o koszty jego uzyskania. 
Na podstawie art. 2 ustawy z 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1992) art. 30 ust. 1 pkt 15 i 16 ma zastosowanie 
do dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2016 r.

Art. 30a. [Ryczałt 19%] 
(…) 10. Jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, osiąga przychody (dochody) 

określone w art. 42c ust. 5 pkt 1–3 ze źródeł przychodów położonych:
1)  w Republice Austrii, Wielkim Księstwie Luksemburga, Księstwie Andory, Księstwie Liech-

tensteinu, Księstwie Monako, Republice San Marino i Konfederacji Szwajcarskiej lub
2)  na terytoriach zależnych lub terytoriach stowarzyszonych Zjednoczonego Królestwa 

Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Królestwa Niderlandów, z którymi Rzeczpo-
spolita Polska zawarła umowy w sprawie opodatkowania przychodów (dochodów) 
z oszczędności osób fizycznych

– podatek od tych przychodów (dochodów) zapłacony w państwach, o których mowa 
w pkt 1, oraz na terytoriach, o których mowa w pkt 2, podlega odliczeniu od kwoty po-
datku obliczonego zgodnie z ust. 1 i 9.

Art. 30a. [Ryczałt 19%] 
(…) 10. Jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, osiąga przychody 

(dochody) określone w art. 44c ust. 1 pkt 4 lit. a–d ze źródeł przychodów położonych 
w Republice Austrii lub w państwie lub na terytorium, z którym Rzeczpospolita Polska 
jest związana umową w sprawie środków równoważnych do środków określonych 
w rozdziale 7a, podatek od tych przychodów (dochodów) zapłacony w Republice 
Austrii, w tym państwie lub na tym terytorium podlega odliczeniu od kwoty podatku 
obliczonego zgodnie z ust. 1 i 9.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 31 grudnia 2015 r. Została wprowadzona ustawą z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy 
o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1932). Z uwagi na zmiany w zakresie umów o wymianie informacji zaktualizowano 
wykaz państw wymienionych w art. 30a ust. 10 updof. Zdecydowano się na określenie państw (terytoriów), do których zastosowanie ma art. 30a ust. 10, przez odwołanie się do 
istnienia obowiązującej umowy z Rzeczpospolitą Polską w sprawie środków równoważnych do środków zawartych w rozdziale 7a updof.
Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz 
niektórych innych ustaw, art. 30a ust. 10 w brzmieniu ustalonym przez tę ustawę ma zastosowanie do dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2016 r. Do dochodów osiągniętych 
przed 1 stycznia 2016 r. ma zastosowanie art. 30a ust. 10 w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2015 r.

Art. 30b. [Podatek od dochodów z papierów wartościowych]
(…) 5c. Jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, osiąga przychody (dochody) okre-
ślone w art. 42c ust. 5 pkt 4 ze źródeł przychodów położonych:
1)  w Republice Austrii, Wielkim Księstwie Luksemburga, Księstwie Andory, Księstwie Liech-

tensteinu, Księstwie Monako, Republice San Marino i Konfederacji Szwajcarskiej lub
2) na terytoriach zależnych lub terytoriach stowarzyszonych Zjednoczonego Królestwa 

Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Królestwa Niderlandów, z którymi Rzeczpo-
spolita Polska zawarła umowy w sprawie opodatkowania przychodów (dochodów) 
z oszczędności osób fizycznych

– podatek od tych przychodów (dochodów) zapłacony w państwach, o których mowa 
w pkt 1, oraz na terytoriach, o których mowa w pkt 2, podlega odliczeniu od kwoty po-
datku obliczonego zgodnie z ust. 1 oraz z ust. 5a i 5b.

Art. 30b. [Podatek od dochodów z papierów wartościowych]
(…) 5c. Jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, osiąga przychody (dochody) 

określone w art. 44c ust. 1 pkt 4 lit. e i f ze źródeł przychodów położonych w Republi-
ce Austrii lub w państwie lub na terytorium, z którym Rzeczpospolita Polska jest zwią-
zana umową w sprawie środków równoważnych do środków określonych w rozdziale 
7a, podatek od tych przychodów (dochodów) zapłacony w Republice Austrii, w tym 
państwie lub na tym terytorium podlega odliczeniu od kwoty podatku obliczonego 
zgodnie z ust. 1, 5a i 5b.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 31 grudnia 2015 r. Została wprowadzona ustawą z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o po-
datku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1932). Zmiana dostosowująca związana z wprowadzeniem nowego rozdziału i nowych jednostek 
redakcyjnych do ustawy (patrz rozdział 7a „Informacje o wypłatach odsetek”). Ponadto, biorąc pod uwagę zmiany w zakresie umów o wymianie informacji, zaktualizowano wykaz państw
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i zdecydowano się na określenie tych państw (terytoriów), do których zastosowanie ma art. 30b ust. 5c updof, przez odwołanie do istnienia obowiązującej umowy z Rzeczpospolitą 
Polską w sprawie środków równoważnych do środków zawartych w rozdziale 7a updof. Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, art. 30b ust. 5c w brzmieniu ustalonym przez tę ustawę ma 
zastosowanie do dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2016 r. Do dochodów osiągniętych przed 1 stycznia 2016 r. ma zastosowanie art. 30b ust. 5c w brzmieniu obowiązującym 
do 31 grudnia 2015 r.

Art. 35. [Inni płatnicy]
1. Do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy są obowiązane:

(…) 6)  oddziały Wojskowej Agencji Mieszkaniowej – od wypłacanych żołnierzom świad-
czeń pieniężnych wynikających z przepisów ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbroj-
nych Rzeczypospolitej Polskiej,

Art. 35. [Inni płatnicy]
1. Do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy są obowiązane:

(…) 6)  oddziały Agencji Mienia Wojskowego – od wypłacanych żołnierzom świadczeń 
pieniężnych wynikających z przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o za-
kwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2015 r. poz. 746),

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 października 2015 r. Została wprowadzona ustawą z 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 1322). Zmiana zwią-
zana z połączeniem dwóch agencji wykonawczych – Agencji Mienia Wojskowego i Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Po połączeniu powstała agencja nosi nazwę Agencja Mienia 
Wojskowego. Wykonuje ona zadania dotychczasowej Agencji Mienia Wojskowego i Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Art. 41. [Szczególne zasady poboru zaliczek przez płatników]
(…) 4. Płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany 

podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspo-
zycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, 
art. 30 ust. 1 pkt 2, 4–5a, 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Art. 41. [Szczególne zasady poboru zaliczek przez płatników]
(…) 4. Płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany 

podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspo-
zycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, 
art. 30 ust. 1 pkt 2, 4–5a, 13–16 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 
z 2015 r., poz. 1992). Związana z dodaniem pkt 15 i pkt 16 do art. 30 ust. 1 updof wprowadzających 70% zryczałtowany podatek dochodowy od wysokich odpraw oraz odszkodowań 
z tytułu zakazu konkurencji wypłacanych członkom zarządów spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Art. 42. [Termin wpłaty zaliczek]
(…) 7. W informacji, o której mowa w ust. 2 pkt 2, nie wykazuje się przychodów (do-

chodów) wymienionych w art. 42c ust. 5, dla których sporządza się informację, o której 
mowa w art. 42c ust. 1.

Art. 42. [Termin wpłaty zaliczek]
(…) 7. W informacji, o której mowa w ust. 2 pkt 2, nie wykazuje się przychodów 

(dochodów) wymienionych w art. 44c ust. 1 pkt 4, dla których sporządza się informację, 
o której mowa w art. 44d ust. 1 i 3.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 31 grudnia 2015 r. Została wprowadzona ustawą z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy 
o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1932). Zmiana dostosowująca związana z wprowadzeniem nowego rozdziału 7a „Informacje 
o wypłatach odsetek” i nowych jednostek redakcyjnych do ustawy.
Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz 
niektórych innych ustaw art. 42 ust. 7 w brzmieniu ustalonym przez tę ustawę ma zastosowanie do dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2016 r. Do dochodów osiągniętych przed 
1 stycznia 2016 r. ma zastosowanie art. 42 ust. 7 w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2015 r.

Art. 42c. [Przesyłanie informacji] 
1. W terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego 

podmiotu wypłacającego przychody (dochody), o których mowa w ust. 5, podmiot ten 
jest obowiązany przesłać, sporządzone według ustalonego wzoru, imienne informacje 
o tych przychodach (dochodach):

uchylony
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1)  faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy, któremu wypłaca lub stawia do dyspozycji 
przychody (dochody) i który ze względu na miejsce zamieszkania lub odpowiednio 
siedzibę (miejsce prowadzenia działalności) podlega opodatkowaniu podatkiem do-
chodowym od całości swoich dochodów:
a) w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, lub
b) na terytoriach zależnych lub terytoriach stowarzyszonych Zjednoczonego Króle-

stwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Królestwa Niderlandów, z którymi 
Rzeczpospolita Polska zawarła umowy w sprawie opodatkowania przychodów 
(dochodów) z oszczędności osób fizycznych;

2)  urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy 
w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.
2. Podmiotem wypłacającym, o którym mowa w ust. 1, jest:

1)   osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości 
prawnej, która wypłaca, kapitalizuje lub stawia do dyspozycji przychody (dochody), 
o których mowa w ust. 5, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, na 
rzecz faktycznego lub pośredniego odbiorcy;

2)   pośredni odbiorca, mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej, który wypłaca, kapitalizuje lub stawia do dyspozycji przychody 
(dochody), o których mowa w ust. 5, na rzecz faktycznego odbiorcy.
3. Faktycznym odbiorcą, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest osoba fizyczna, która 

osiąga przychody (dochody), o których mowa w ust. 5.
4. Pośrednim odbiorcą, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2, jest podmiot, któ-

remu są wypłacane lub stawiane do dyspozycji przychody (dochody), o których mowa 
w ust. 5, osiągane przez faktycznego odbiorcę, chyba że udokumentuje podmiotowi 
wypłacającemu, że:
1) jest osobą prawną inną niż spółki jawne i komandytowe utworzone według prawa Kró-

lestwa Szwecji (handelsbolag (HB) i kommanditbolag (KB) i Republiki Fińskiej (avoin 
yhtiö (Ay) i kommandiittiyhtiö (Ky)/öppet bolag i kommanditbolag) lub

2) jego dochody podlegają opodatkowaniu na zasadach przewidzianych dla opodatko-
wania dochodów z działalności gospodarczej, lub

3)  jest przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania typu otwartego działającym 
w państwie swojej siedziby na podstawie przepisów o przedsiębiorstwach zbiorowe-
go inwestowania w zbywalne papiery wartościowe, uznanym zgodnie z prawem Unii 
Europejskiej za takie przedsiębiorstwo, lub

4)  na podstawie zaświadczenia wydanego przez właściwy organ jest traktowany jak 
podmiot, o którym mowa w pkt 3.
5. Imienne informacje, o których mowa w ust. 1, obejmują przychody (dochody):

1)  z odsetek wypłacanych, kapitalizowanych lub stawianych do dyspozycji związanych 
z wierzytelnościami wszelkiego rodzaju, bez względu na to, czy są one zabezpieczone
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hipoteką lub czy wiąże się z nimi prawo do udziału w zyskach dłużnika, a w szcze-
gólności odsetek lub dyskonta ze skarbowych papierów wartościowych, z obligacji 
lub skryptów dłużnych, włącznie z premiami i nagrodami mającymi związek z takimi 
papierami, obligacjami i skryptami dłużnymi, z wyjątkiem opłat z tytułu opóźnionej 
zapłaty;

2)  z odsetek naliczonych lub skapitalizowanych w momencie sprzedaży, zwrotu lub 
umorzenia wierzytelności, o których mowa w pkt 1,

3)  uzyskane z odsetek, bezpośrednio lub za pośrednictwem pośredniego odbiorcy, 
wypłacane przez:
a) podmioty, o których mowa w ust. 4 pkt 3 i 4,
b) przedsiębiorstwa wspólnego inwestowania ustanowione poza terytorium Unii 

Europejskiej,
4)  uzyskane w związku ze sprzedażą, zwrotem lub umorzeniem akcji, udziałów lub jed-

nostek w:
a) podmiotach, o których mowa w ust. 4 pkt 3 i 4,
b) przedsiębiorstwach wspólnego inwestowania ustanowionych poza terytorium 

Unii Europejskiej
– jeżeli zainwestowały one bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty lub 
przedsiębiorstwa, ponad 40% swoich aktywów w wierzytelności, o których mowa 
w pkt 1, w zakresie, w jakim przychód (dochód) ten odpowiada zyskom osiąganym 
bezpośrednio lub pośrednio z odsetek w rozumieniu pkt 1 i 2.

6. W przypadku gdy podmiot wypłacający nie posiada informacji dotyczących: 
1) przychodu (dochodu) uzyskanego z odsetek, o którym mowa w ust. 5 pkt 3 i 4, za przy-

chód z odsetek uznaje się całość wypłaconej lub postawionej do dyspozycji kwoty;
2) udziału aktywów zainwestowanych w wierzytelności, akcje, udziały lub jednostki, 

o których mowa w ust. 5 pkt 4, uznaje się, że udział aktywów wynosi ponad 40%; 
jeżeli podmiot wypłacający nie jest w stanie określić kwoty przychodu uzyskanego 
przez faktycznego odbiorcę, uznaje się, że przychód odpowiada zyskom ze sprzeda-
ży, zwrotu lub umorzenia akcji, udziałów lub jednostek.
7. Udział procentowy, określony w ust. 5 pkt 4 oraz ust. 6 pkt 2, od dnia 1 stycznia 

2011 r. wynosi 25%.
8. Przepisy art. 42 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
9. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

wzór imiennych informacji o przychodach (dochodach), o których mowa w ust. 1, wraz 
z objaśnieniami co do sposobu ich wypełniania, terminu i miejsca składania,  w szcze-
gólności w celu umożliwienia podmiotowi wypłacającemu wskazania faktycznego
lub pośredniego odbiorcy, oraz wysokości wypłacanych lub stawianych do dyspozycji 
przychodów (dochodów).

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 31 grudnia 2015 r. Została wprowadzona ustawą z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy 
o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1932). Zmiana porządkowa związana z przeniesieniem materii regulowanej tym 
przepisem do nowego rozdziału 7a „Informacje o wypłatach odsetek”.
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Art. 42d. [Tożsamość odbiorcy]
1. W celu sporządzenia imiennych informacji, o których mowa w art. 42c ust. 1, pod-

miot wypłacający:
1)  ustala tożsamość faktycznego odbiorcy na podstawie przedstawionego przez niego 

dokumentu stwierdzającego tożsamość;
2) przyjmuje, że państwem (terytorium), w którym faktyczny odbiorca podlega opo-

datkowaniu od całości swoich dochodów, jest wskazane w przedstawionym przez 
niego dokumencie stwierdzającym tożsamość państwo (terytorium) miejsca stałego 
zamieszkania, chyba że faktyczny odbiorca wykaże, że podlega takiemu opodatko-
waniu w innym państwie (terytorium).
2. Jeżeli podmiot wypłacający ma uzasadnione wątpliwości, czy osoba fizyczna, której 

wypłaca lub stawia do dyspozycji przychody (dochody), o których mowa w art. 42c ust. 5, 
jest faktycznym odbiorcą, podejmuje czynności w celu ustalenia tożsamości faktycznego 
odbiorcy zgodnie z ust. 1. Jeżeli podmiot wypłacający nie jest w stanie ustalić tożsamości 
faktycznego odbiorcy, traktuje tę osobę fizyczną jako faktycznego odbiorcę.

3. Jeżeli przychody (dochody), o których mowa w art. 42c ust. 5, są wypłacane lub 
stawiane do dyspozycji osobie fizycznej działającej w imieniu faktycznego lub pośred-
niego odbiorcy, to podmiot wypłacający jest obowiązany uzyskać od takiej osoby imię 
i nazwisko albo nazwę oraz adres odpowiednio faktycznego albo pośredniego odbiorcy. 
Jeżeli podmiot wypłacający nie jest w stanie ustalić tożsamości faktycznego odbiorcy, 
traktuje tę osobę fizyczną jako faktycznego odbiorcę.

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządze-
nia, sposób ustalania tożsamości i miejsca stałego zamieszkania faktycznych odbior-
ców, w celu umożliwienia podmiotom wypłacającym dokonywania identyfikacji faktycz-
nych odbiorców przychodów (dochodów), o których mowa w art. 42c ust. 5.

uchylony

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 31 grudnia 2015 r. Została wprowadzona ustawą z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy 
o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1932). Zmiana porządkowa związana z przeniesieniem materii regulowanej tym 
przepisem do nowego rozdziału 7a „Informacje o wypłatach odsetek”.

Art. 43. [Obowiązki podatników z tytułu prowadzenia działów specjalnych produk-
cji rolnej]

1. Podatnicy, którzy osiągają dochody z działów specjalnych produkcji rolnej, są obo-
wiązani składać w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok podatko-
wy urzędowi skarbowemu deklaracje według ustalonego wzoru o rodzajach i rozmia-
rach zamierzonej produkcji w roku następnym.

Art. 43. [Obowiązki podatników z tytułu prowadzenia działów specjalnych produk-
cji rolnej]

1. Podatnicy, którzy dochody z działów specjalnych produkcji rolnej ustalają przy za-
stosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki 
produkcji zwierzęcej, określonych w załączniku nr 2, są obowiązani składać w terminie 
do dnia 20 stycznia roku podatkowego urzędowi skarbowemu deklarację według usta-
lonego wzoru o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w roku podatkowym.

2. Jeżeli dochód z działów specjalnych produkcji rolnej jest ustalany na podsta-
wie ksiąg, podatnicy składają ponadto urzędowi skarbowemu w terminie określonym 
w ust. 1 deklarację o wysokości przewidywanego dochodu w roku następnym.

uchylony
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Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 699; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1595). Od 1 stycznia 2016 r. zmienił się termin oraz zasady składania PIT-6. Podatnicy, którzy 
dochody z działów specjalnych produkcji rolnej chcą ustalić z zastosowaniem norm szacunkowych, są obowiązani złożyć PIT-6 w terminie do 20 stycznia roku podatkowego. 
Nie składają już deklaracji PIT-6 w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego. Na mocy przepisów przejściowych nowy termin składania PIT-6 ma zastosowanie już do 
PIT-6 składanego na 2016 r. (art. 6 ustawy z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw). Oznacza to, że 
deklarację PIT-6 na 2016 r. należy złożyć do 20 stycznia 2016 r. Nie należało tego robić do 30 listopada 2015 r. Deklarację PIT-6 składają wyłącznie podatnicy, którzy dochód 
z działów specjalnych produkcji rolnej w 2016 r. będą ustalać na podstawie norm szacunkowych. Deklaracji tej nie składają podatnicy rozliczający działy specjalne produkcji 
rolnej na podstawie prowadzonych ksiąg. Potwierdziło to Ministerstwo Finansów w wydanym 5 października 2015 r. komunikacie „Nowy termin do złożenia deklaracji PIT-6”. 
Na 2016 r. obowiązuje PIT-6 (wersja 12).

Art. 44. [Obowiązek wpłaty zaliczek na podatek]
(…) 3i. Mali podatnicy, którzy wybrali kwartalny sposób wpłacania zaliczek, są obo-

wiązani do dnia 20 lutego roku podatkowego zawiadomić właściwego naczelnika urzę-
du skarbowego o wyborze tego sposobu wpłacania zaliczek. Podatnicy, którzy rozpo-
czynają prowadzenie działalności w trakcie roku podatkowego, składają zawiadomienie 
w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później 
jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Zawiadomienie dotyczy również 
lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 lutego roku podatkowego, 
zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji 
z kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek.

Art. 44. [Obowiązek wpłaty zaliczek na podatek]
(…) 3i. Mali podatnicy, którzy wybrali kwartalny sposób wpłacania zaliczek, są 

obowiązani do dnia 20 lutego roku podatkowego zawiadomić właściwego naczelnika 
urzędu skarbowego o wyborze tego sposobu wpłacania zaliczek. Podatnicy, którzy 
rozpoczynają prowadzenie działalności w trakcie roku podatkowego, składają 
zawiadomienie w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, 
nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Zawiadomienie 
dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 lutego 
roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu 
skarbowego o rezygnacji z kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek. Zawiadomienie 
o wyborze kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek oraz zawiadomienie o rezygnacji 
z kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek mogą być złożone na podstawie przepisów 
o swobodzie działalności gospodarczej.

Komentarz: Zmiana zacznie obowiązywać od 19 maja 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1893). W wyniku nowelizacji zawiadomienie o wyborze kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek oraz zawiadomienie o rezygnacji 
z kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek podatnicy będą mogli składać na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej (na formularzu CEIDG). W takim przy-
padku nie będą już musieli pisemnie zawiadamiać o tych faktach naczelnika urzędu skarbowego. 

Art. 44. [Obowiązek wpłaty zaliczek na podatek]
(…) 6d. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 6c pkt 1, dotyczy również lat następ-

nych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 lutego roku podatkowego, zawiadomi 
w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z uprosz-
czonej formy wpłacania zaliczek.

Art. 44. [Obowiązek wpłaty zaliczek na podatek]
(…) 6d. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 6c pkt 1, dotyczy również lat 

następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 lutego roku podatkowego, 
zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
o rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek. Zawiadomienie, o którym 
mowa w ust. 6c pkt 1, oraz zawiadomienie o rezygnacji z uproszczonej formy 
wpłacania zaliczek mogą być złożone na podstawie przepisów o swobodzie 
działalności gospodarczej.

Komentarz: Zmiana zacznie obowiązywać od 19 maja 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1893). W wyniku nowelizacji zawiadomienie o wyborze uproszczonej formy wpłaty zaliczek oraz zawiadomienie o rezygnacji z uprosz-
czonej formy wpłacania zaliczek podatnicy będą mogli złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej (na formularzu PIT-36). W takim przypadku nie będą 
już musieli pisemnie zawiadamiać o tych faktach naczelnika urzędu skarbowego. 
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Art. 44. [Obowiązek wpłaty zaliczek na podatek]
(…) 7g. Podatnicy tracą prawo do zwolnienia, jeżeli odpowiednio w roku lub za rok 

korzystania ze zwolnienia albo w pięciu następnych latach podatkowych:
1)  zlikwidowali działalność gospodarczą albo została ogłoszona ich upadłość obejmu-

jąca likwidację majątku lub upadłość obejmująca likwidację majątku spółki niebę-
dącej osobą prawną, której są wspólnikami, lub

Art. 44. [Obowiązek wpłaty zaliczek na podatek]
(…) 7g. Podatnicy tracą prawo do zwolnienia, jeżeli odpowiednio w roku lub za rok 

korzystania ze zwolnienia albo w pięciu następnych latach podatkowych:
1) zlikwidowali działalność gospodarczą albo została ogłoszona ich upadłość lub upad-

łość spółki niebędącej osobą prawną, której są wspólnikami, lub (…) 

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 978). Zmiana ma charakter 
precyzujący i porządkujący i związana jest z wprowadzeniem nowej ustawy – Prawo restrukturyzacyjne.

Art. 44. [Obowiązek wpłaty zaliczek na podatek]
Brak odpowiednika

Art. 44. [Obowiązek wpłaty zaliczek na podatek]
(…) 14. Do podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej 

i ustalających dochód na podstawie prowadzonych ksiąg przepisy ust. 3, 3f–3i, 6 oraz 
6b–6i stosuje się odpowiednio.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 699; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1595). Podatnik prowadzący działy specjalne produkcji rolnej na podstawie pkpir lub ksiąg rachunkowych 
wpłaca zaliczki miesięczne na podatek tak jak podatnik prowadzący działalność gospodarczą. Robi to do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczkę za grudzień 
wpłaca w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego. Jeżeli spełnia warunki przewidziane w przepisach updof, może wpłacać:

�� zaliczki kwartalne (jest np. małym podatnikiem w rozumieniu przepisów updof), albo
�� zaliczki w uproszczonej formie. 

Brak odpowiednika Rozdział 7a
Informacje o wypłatach odsetek

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 31 grudnia 2015 r. Została wprowadzona ustawą z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, usta-
wy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1932). Celem nowelizacji było dostosowanie polskich przepisów podatkowych 
do wprowadzonych zmian w prawie UE w zakresie opodatkowania dochodów z oszczędności. Nowelizacją wdrożono do krajowego porządku prawnego m.in. dyrektywę Rady 
2014/48/UE z 24 marca 2014 r. zmieniającej dyrektywę 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek (Dz. Urz. UE L 111 
z 15.04.2014, str. 50). W wyniku nowelizacji do przepisów updof został dodany nowy rozdział „Informacje o wypłatach odsetek”, w którym w sposób kompleksowy została uregu-
lowana kwestia przekazywania przez podmioty wypłacające informacji o wypłatach odsetek dokonanych lub zabezpieczonych na rzecz właścicieli odsetek. Rozdział obejmuje 
3 nowe jednostki redakcyjne: art. 44c–44e. Zawierają one definicje kluczowych pojęć (art. 44c), określają obowiązki informacyjne poszczególnych podmiotów (art. 44d) oraz zakres 
i sposób ustalania tożsamości faktycznych odbiorców (art. 44e).

Brak odpowiednika Art. 44c. [Definicje] 
1. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o:

1)  podmiocie wypłacającym – oznacza to podmiot gospodarczy mający siedzibę lub 
miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który dokonuje wy-
płaty odsetek lub zabezpiecza wypłatę odsetek:
a) bezpośrednio na rzecz faktycznego odbiorcy,
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b) na rzecz innego podmiotu gospodarczego, w tym swojego zagranicznego za-
kładu lub swojej spółki zależnej, mającego siedzibę lub zarząd poza teryto-
rium Unii Europejskiej lub państwa lub terytorium, z którym Rzeczpospolita 
Polska jest związana umową w sprawie środków równoważnych do środków 
określonych w niniejszym rozdziale, i na podstawie dostępnych mu informa-
cji może domniemywać, że ten podmiot gospodarczy dokona wypłaty odsetek 
lub zabezpieczy wypłatę odsetek bezpośrednio na rzecz faktycznego odbiorcy 
mającego miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpo-
spolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej;

2)  faktycznym odbiorcy – oznacza to osobę fizyczną, na rzecz której są dokonywane wy-
płaty odsetek lub dla której wypłata odsetek jest zabezpieczana, chyba że ta osoba 
udowodni, że:
a) działa jako podmiot wypłacający lub
b) działa w imieniu innego podmiotu i ujawni podmiotowi dokonującemu wypłaty 

lub zabezpieczającemu wypłatę odsetek nazwę, formę prawną, adres siedzi-
by lub zarządu podmiotu, w którego imieniu działa, oraz adres miejsca jego 
faktycznego zarządu – jeżeli to miejsce znajduje się na terytorium innego pań-
stwa, lub

c) działa w imieniu przedsięwzięcia i ujawni podmiotowi dokonującemu wypłaty odse-
tek lub zabezpieczającemu wypłatę odsetek nazwę, formę prawną, adres miejsca 
faktycznego zarządu przedsięwzięcia, oraz nazwę osoby prawnej lub imię i nazwi-
sko osoby fizycznej, o których mowa w pkt 7 lit. b, lub

d) działa w imieniu innej osoby fizycznej będącej faktycznym odbiorcą i ujawni tożsa-
mość tej osoby fizycznej podmiotowi dokonującemu wypłaty odsetek lub zabezpie-
czającemu wypłatę odsetek;

3)  pośrednim odbiorcy – oznacza to podmiot lub przedsięwzięcie, umieszczone na li-
ście, o której mowa w ust. 6 pkt 1, lub inny podmiot lub przedsięwzięcie, mające 
miejsce faktycznego zarządu w państwie członkowskim Unii Europejskiej, które nie 
podlegają faktycznemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym w tym państwie 
albo w państwie siedziby, i które otrzymują wypłatę odsetek lub którym wypłata 
odsetek jest zabezpieczana – chyba że każdy z nich udokumentuje podmiotowi wy-
płacającemu, że:
a) jest instytucją wspólnego inwestowania:

–  zarejestrowaną lub działającą na podstawie przepisów państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej lub innego państwa należącego do Europejskiego Obszaru Go-
spodarczego, lub

–  mającą siedzibę poza obszarem określonym w tiret pierwszym i niebędącą przed-
siębiorstwem zbiorowego inwestowania,

b) na podstawie zaświadczenia wydanego przez właściwy organ państwa członkow-
skiego Unii Europejskiej, w którym ma miejsce faktycznego zarządu, jest traktowa-
ny jako instytucja wspólnego inwestowania,
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c) jest instytucją prowadzącą działalność w zakresie gromadzenia oszczędności 
na cele emerytalne lub działalność ubezpieczeniową lub jest przedsiębior- 
stwem zarządzającym aktywami takiej instytucji, 

d) jest podmiotem zwolnionym z opodatkowania podatkiem dochodowym lub podat-
kiem majątkowym, prowadzącym wyłącznie działalność pożytku publicznego,

e) jest wspólnym przedsięwzięciem obejmującym własność odsetek, w odniesieniu do 
której podmiot gospodarczy dokonujący wypłaty odsetek lub zabezpieczający wy-
płatę odsetek ustalił tożsamość i miejsce zamieszkania wszystkich faktycznych od-
biorców, w wyniku czego ten podmiot gospodarczy jest podmiotem wypłacającym;

4)  wypłacie odsetek – oznacza to:
a) odsetki wypłacone, postawione do dyspozycji lub zapisane na rachunku, w tym 

skapitalizowane, związane z wierzytelnościami wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem 
opłat z tytułu opóźnionej zapłaty, bez względu na to, czy są one zabezpieczo-
ne hipoteką lub czy wiąże się z nimi prawo do udziału w zyskach dłużnika, oraz, 
w szczególności przychód (dochód) ze skarbowych papierów wartościowych, 
z obligacji lub skryptów dłużnych, włącznie z premiami i nagrodami mającymi 
związek z takimi papierami wartościowymi, obligacjami i skryptami dłużnymi,

b) przychód (dochód) wypłacony, uzyskany, w tym postawiony do dyspozycji, lub zapi-
sany na rachunku, związany z papierami wartościowymi wszelkiego rodzaju, jeżeli 
nie uznaje się go bezpośrednio za wypłatę odsetek zgodnie z lit. a i c–e, oraz gdy:
–  zgodnie z warunkami zwrotu kapitału określonymi w dniu emisji inwestor otrzy-

ma w terminie wykupu co najmniej 95% zainwestowanego kapitału, lub
–  warunki określone w dniu emisji przewidują związek, w wysokości co najmniej 

95% dochodu z papieru wartościowego, z odsetkami lub dochodami, o których 
mowa w lit. a lub c–e,

c)  odsetki naliczone lub skapitalizowane w momencie sprzedaży, spłaty lub umorze-
nia wierzytelności, o których mowa w lit. a, oraz przychód (dochód) naliczony lub 
skapitalizowany w momencie sprzedaży, spłaty lub umorzenia papierów wartoś-
ciowych, o których mowa w lit. b,

d)  przychód (dochód) uzyskany z wypłat odsetek, w rozumieniu lit. a–c, bezpośred-
nio lub za pośrednictwem pośredniego odbiorcy, wypłacany przez podmiot lub 
przedsięwzięcie, o których mowa w pkt 3 lit. a i b,

e)  przychód (dochód) uzyskany w związku ze sprzedażą, spłatą lub umorzeniem ak-
cji, udziałów lub jednostek w podmiotach lub w przedsięwzięciach, o których mowa 
w pkt 3 lit. a i b, jeżeli te podmioty lub te przedsięwzięcia, zainwestowały bezpo-
średnio lub pośrednio przez inne takie podmioty, takie przedsięwzięcia lub przez 
podmioty pośredniczące, łącznie ponad 25% swoich aktywów, w wierzytelności, 
o których mowa w lit. a, lub w papiery wartościowe,  o których mowa w lit. b, z wy-
łączeniem tych aktywów, które muszą posiadać jako zabezpieczenie na realizację 
swoich celów inwestycyjnych i w odniesieniu do których inwestor nie ma uprawnień,
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f)  zysk z umowy ubezpieczenia na życie, jeżeli:
– umowa ta obejmuje gwarancję zysku, lub
–  świadczenie wynikające z realizacji tej umowy jest w ponad 25% związane 

z wypłatami odsetek w rozumieniu lit. a–e;
5)  zysku z umowy ubezpieczenia na życie – oznacza to:

a) nadwyżkę kwoty wypłaconej przez ubezpieczyciela lub zakład ubezpieczeń 
z umowy ubezpieczenia na życie, także przed dniem wymagalności wypłaty, 
ponad sumę wszystkich płatności dokonanych na rzecz ubezpieczyciela lub za-
kładu ubezpieczeń na mocy tej samej umowy ubezpieczenia na życie,

b) nadwyżkę wartości praw do świadczeń z tytułu umowy ubezpieczenia na życie 
ponad sumę wszystkich płatności dokonanych na rzecz ubezpieczyciela lub za-
kładu ubezpieczeń – w przypadku cesji, w całości lub w części, tych praw na 
rzecz osoby trzeciej,

c) wypłatę dokonaną przez ubezpieczyciela lub zakład ubezpieczeń lub cesję 
praw do świadczeń z tytułu umowy ubezpieczenia na życie na rzecz osoby trze-
ciej, które nastąpiły przed końcem okresu 5 lat – w przypadku umowy ubezpie-
czenia na życie, która przewiduje wyłącznie wypłatę przez okres co najmniej 
5 lat emerytury lub stałych okresowych świadczeń

– z wyjątkiem kwot wypłaconych wyłącznie w związku ze śmiercią, niepełnospraw-
nością lub chorobą;

6)  podmiocie gospodarczym – oznacza to instytucję kredytową lub finansową, inną 
osobę prawną, jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej lub osobę 
fizyczną, które w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą dokonują wy-
płaty odsetek lub zabezpieczają wypłatę odsetek;

7)  miejscu faktycznego zarządu – oznacza to:
a) miejsce, w którym podejmowane są istotne decyzje dotyczące zarządzania pod-

miotem, lub miejsce, w którym podejmowana jest większość istotnych decyzji do-
tyczących zarządzania w odniesieniu do aktywów skutkujących wypłatą odsetek,

b) w przypadku przedsięwzięcia:
–  miejsce zamieszkania osoby fizycznej będącej główną osobą odpowiedzialną 

za podejmowanie istotnych decyzji dotyczących zarządzania aktywami tego 
przedsięwzięcia lub będącej odpowiedzialną za podejmowanie największej 
części istotnych decyzji dotyczących zarządzania w odniesieniu do aktywów 
skutkujących wypłatą odsetek, lub

–  miejsce siedziby lub faktycznego zarządu osoby prawnej będącej główną 
osobą odpowiedzialną za zarządzanie aktywami lub będącej odpowiedzialną 
za podejmowanie największej części istotnych decyzji dotyczących zarzą-
dzania w odniesieniu do aktywów skutkujących wypłatą odsetek;

8)  podleganiu faktycznemu opodatkowaniu – oznacza to podleganie obowiązkowi 
podatkowemu od całości swoich dochodów lub części tych dochodów przypadają-
cej niebędącym rezydentami osobom uprawnionym do części dochodu podmiotu 
lub uczestnikom przedsięwzięcia, w tym od wypłat odsetek.
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2. Za podmiot wypłacający uznaje się również podmiot gospodarczy, będący insty-
tucją obowiązaną w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
1)  dokonuje on wypłaty odsetek lub zabezpiecza wypłatę odsetek na rzecz podmiotu 

lub przedsięwzięcia, umieszczonego na liście, o której mowa w ust. 6 pkt 2, lub innego 
podmiotu lub przedsięwzięcia, które nie podlegają faktycznemu opodatkowaniu, ma-
jących siedzibę lub miejsce faktycznego zarządu poza terytorium Unii Europejskiej lub 
państwa lub terytorium, z którym Rzeczpospolita Polska jest związana umową w spra-
wie środków równoważnych do środków określonych w niniejszym rozdziale;

2)  ustali on z zastosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego wobec klientów, 
zgodnie z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terrory-
zmu, tożsamość faktycznego odbiorcy, za którego uznaje się beneficjenta rzeczywi-
stego w rozumieniu tych przepisów, posiadającego miejsce zamieszkania dla celów 
podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Euro-
pejskiej.
3. Za faktycznego odbiorcę wypłaty odsetek dokonanej lub zabezpieczonej na 

rzecz pośredniego odbiorcy uznaje się osobę fizyczną, która:
1)  jest uprawniona do otrzymania dochodu pochodzącego z aktywów skutkujących 

wypłatą odsetek lub do otrzymania innych aktywów stanowiących wypłatę odse-
tek – w części odpowiadającej przysługującemu uprawnieniu;

2)  wniosła bezpośredni lub pośredni wkład do aktywów tego pośredniego odbior-
cy – w części dochodu pochodzącego z aktywów skutkujących wypłatą odsetek 
lub z innych aktywów stanowiących wypłatę odsetek, do której nie są uprawnione 
osoby fizyczne, o których mowa w pkt 1;

3)  w późniejszym okresie uzyskuje prawo do całości lub części aktywów skutku-
jących wypłatą odsetek lub do innych aktywów stanowiących wypłatę odsetek 
– w części odpowiadającej temu uprawnieniu, jeżeli w momencie otrzymania lub 
zabezpieczenia wypłaty na rzecz pośredniego odbiorcy, osoby fizyczne, o których 
mowa w pkt 1 lub 2, nie są uprawnione łącznie lub oddzielnie do całości dochodu 
pochodzącego z aktywów skutkujących wypłatą odsetek lub do innych aktywów 
stanowiących wypłatę odsetek.
4. Kwota, o której mowa w ust. 3 pkt 3, którą uznaje się za należną tej osobie fizycz-

nej, nie może przekraczać kwoty wypłaty odsetek dokonanej lub zabezpieczonej na 
rzecz pośredniego odbiorcy pomniejszonej o część, która została przypisana osobie 
fizycznej, o której mowa w ust. 3 pkt 1 lub 2.

5. Przychodu (dochodu) z papierów wartościowych wyemitowanych po raz pierw-
szy przed dniem 1 lipca 2014 r. oraz zysku z umowy ubezpieczenia na życie zawartej 
po raz pierwszy przed dniem 1 lipca 2014 r. nie uznaje się za wypłatę odsetek, o któ-
rej mowa w ust. 1 pkt 4 lit. b lub f. Papierów wartościowych wyemitowanych po raz 
pierwszy przed dniem 1 lipca 2014 r. nie uwzględnia się również do określenia udziału 
procentowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. e.
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6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporzą-
dzenia:
1)  listę podmiotów i przedsięwzięć, które uznaje się za niepodlegające faktycznemu 

opodatkowaniu, do celów ustalenia pośredniego odbiorcy,
2)  listę podmiotów i przedsięwzięć, które uznaje się za niepodlegające faktycznemu 

opodatkowaniu, do celów ustalenia podmiotu wypłacającego, o którym mowa ust. 2
– uwzględniając wymagania określone prawem Unii Europejskiej regulującym opo-
datkowanie dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 31 grudnia 2015 r. Została wprowadzona ustawą z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy 
o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1932). W art. 44c updof zawarto definicje kluczowych pojęć. Należą do nich m.in. definicje: 

�� podmiotu wypłacającego. Takim podmiotem jest podmiot gospodarczy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium RP, który dokonuje wypłaty odsetek lub zabez-
piecza taką wypłatę bezpośrednio na rzecz faktycznego odbiorcy. Również w przypadku gdy podmiot gospodarczy dokonuje takiej wypłaty (zabezpieczenia) na rzecz innego 
podmiotu gospodarczego, mającego siedzibę poza państwem lub terytorium, na którym stosuje się dyrektywę 2003/48/WE lub środki równoważne środkom w niej zawartym, 
będzie uznany za podmiot wypłacający – o ile na podstawie dostępnych informacji może domniemywać, iż tak naprawdę wypłata jest dokonywana na rzecz osoby fizycznej 
będącej rezydentem podatkowym innego państwa członkowskiego, 

�� faktycznego odbiorcy. Pojęcie to jest odpowiednikiem występującego w dyrektywie 2003/48/WE pojęcia właściciela odsetek. Ustawa, w ślad za dyrektywą, przyjmuje domnie-
manie, iż jest nim osoba fizyczna, na rzecz której dokonywana jest wypłata odsetek lub taka wypłata jest zabezpieczana,

�� pośredniego odbiorcy. Pojęcie to jest odpowiednikiem występującego w dyrektywie 2003/48/WE, i zdefiniowanego w jej art. 4 ust. 2, pojęcia „podmiotu wypłacającego w przy-
padku otrzymania wypłaty odsetek lub zabezpieczenia takiej wypłaty” (paying agent upon receipt). Jest to szczególna forma podmiotu wypłacającego, którym staje się podmiot 
lub przedsięwzięcie – rozumiane jako wszelkiego rodzaju konstrukcje prawne – w momencie otrzymania wypłaty odsetek lub otrzymania zabezpieczenia takiej wypłaty, o ile nie 
podlegają one opodatkowaniu podatkiem dochodowym w państwie faktycznego zarządu lub w państwie siedziby. 

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz 
niektórych innych ustaw – art. 44c dodany przez tę ustawę ma zastosowanie do dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2016 r.

Brak odpowiednika Art. 44d. [Obowiązek przesłania informacji dotyczącej wypłaty odsetek lub zabez-
pieczenia wypłaty odsetek] 

1. Podmiot wypłacający, w terminie do końca miesiąca następującego po zakończe-
niu jego roku podatkowego, jest obowiązany przesłać, sporządzoną według ustalone-
go wzoru, informację dotyczącą wypłaty odsetek lub zabezpieczenia wypłaty odsetek:
1)  faktycznemu odbiorcy, któremu dokonuje wypłaty odsetek lub zabezpiecza wypła-

tę odsetek, i który ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż 
Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, lub w państwie 
lub na terytorium zależnym lub terytorium stowarzyszonym Zjednoczonego Kró-
lestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Królestwa Niderlandów, z którym 
Rzeczpospolita Polska jest związana umową w sprawie środków równoważnych do 
środków określonych w niniejszym rozdziale;

2)  za pomocą środków komunikacji elektronicznej urzędowi skarbowemu, przy po-
mocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania 
osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.
2. W przypadku gdy podmiot wypłacający nie posiada informacji w zakresie:

1)  kwoty przychodu (dochodu), o którym mowa w art. 44c ust. 1 pkt 4 lit. b, kwoty 
odsetek lub przychodu (dochodu), o którym mowa w art. 44c ust. 1 pkt 4 lit. c, oraz
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      zysku, o którym mowa w art. 44c ust. 1 pkt 4 lit. f – wskazuje całość wypłaconej 
lub uzyskanej kwoty;

2)  części przychodu (dochodu) uzyskanego z wypłat, o którym mowa w art. 44c ust. 1 
pkt 4 lit. d i e – wskazuje cały przychód (dochód);

3)  udziału aktywów zainwestowanych w wierzytelności, papiery wartościowe, akcje, 
udziały lub jednostki, o których mowa w art. 44c ust. 1 pkt 4 lit. e – przyjmuje, że 
udział aktywów wynosi ponad 25%, a w przypadku gdy podmiot wypłacający nie 
jest w stanie określić kwoty przychodu uzyskanego przez faktycznego odbiorcę 
– przyjmuje, że dochód odpowiada wpływom ze sprzedaży, spłaty lub umorzenia 
akcji, udziałów lub jednostek;

4)  części, w jakiej świadczenie wynikające z realizacji umowy ubezpieczenia na życie 
jest związane z wypłatą odsetek w rozumieniu art. 44c ust. 1 pkt 4 lit. a–e – przyj-
muje, że część ta wynosi ponad 25%.
3. Podmiot gospodarczy dokonujący wypłaty odsetek lub zabezpieczający wypłatę 

odsetek, na rzecz pośredniego odbiorcy mającego miejsce faktycznego zarządu w in-
nym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w pań-
stwie lub na terytorium zależnym lub terytorium stowarzyszonym Zjednoczonego 
Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Królestwa Niderlandów, z którym 
Rzeczpospolita Polska jest związana umową w sprawie środków równoważnych do 
środków określonych w niniejszym rozdziale:
1)  sporządza, według ustalonego wzoru, informację obejmującą:

a) nazwę i formę prawną pośredniego odbiorcy,
b) miejsce faktycznego zarządu pośredniego odbiorcy,
c)  całkowitą kwotę wypłat odsetek wypłaconą lub zabezpieczoną na rzecz po-

średniego odbiorcy,
d) datę ostatniej wypłaty odsetek;

2)  przesyła informację, o której mowa w pkt 1, w terminie do końca miesiąca następu-
jącego po zakończeniu jego roku podatkowego:
a) pośredniemu odbiorcy,
b)  za pomocą środków komunikacji elektronicznej urzędowi skarbowemu, przy 

pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodat-
kowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

4. Obowiązek sporządzenia i przesłania informacji, o której mowa w ust. 1, dotyczy 
również pośredniego odbiorcy, mającego miejsce faktycznego zarządu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, a jeżeli pośredni odbiorca jest przedsięwzięciem – osoby 
fizycznej lub osoby prawnej określonej w art. 44c ust. 1 pkt 7 lit. b. Przepisy ust. 1 i 2 
stosuje się odpowiednio.

5. W przypadku, o którym mowa w art. 44c ust. 3 pkt 3, pośredni odbiorca przez 
okres 10 lat, ale nie dłużej niż do dnia wypłaty odsetek faktycznemu odbiorcy, przeka-
zuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej urzędowi, o którym mowa w ust. 1
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pkt 2, informację, o której mowa w ust. 1, za rok podatkowy, w którym otrzymał wypłatę 
odsetek lub w którym zabezpieczono wypłatę odsetek.

6. Okres, o którym mowa w ust. 5, liczony jest od późniejszego z dni:
1)  dnia ostatniej wypłaty odsetek otrzymanej lub zabezpieczonej przez pośredniego od-

biorcę;
2)  ostatniego dnia, w którym osoba fizyczna, o której mowa w art. 44c ust. 3 pkt 3, uzy-

skała prawo do aktywów skutkujących taką wypłatą odsetek lub do innych aktywów 
stanowiących wypłatę odsetek.
7. Pośredni odbiorca przesyła, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, urzę-

dowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, informację o zmianie swojego miejsca faktycznego 
zarządu w terminie 14 dni od dnia tej zmiany.

8. Podmiot wypłacający i pośredni odbiorca ustalają wartość procentową, o której 
mowa w art. 44c ust. 1 pkt 4 lit. e, na podstawie polityki inwestycyjnej lub strategii i celów 
inwestycyjnych, określonych w dokumentach regulujących funkcjonowanie wymienio-
nych w tym przepisie podmiotów, a w przypadku braku takiej polityki lub strategii i celów 
inwestycyjnych – na podstawie rzeczywistej struktury aktywów. Rzeczywista struktura 
aktywów odpowiada średniej z wartości aktywów na początku okresu sprawozdawcze-
go lub w dniu pierwszego półrocznego sprawozdania oraz na końcu ostatniego okresu 
sprawozdawczego przed dniem dokonania lub zabezpieczenia wypłaty odsetek na rzecz 
faktycznego odbiorcy przez podmiot wypłacający lub pośredniego odbiorcę. W przy-
padku nowo powstałych podmiotów rzeczywista struktura aktywów odpowiada średniej 
z wartości aktywów w dniu rozpoczęcia działalności i w dniu pierwszej oceny aktywów, 
zgodnie z dokumentami regulującymi funkcjonowanie tych podmiotów. Struktura akty-
wów określana jest zgodnie z przepisami państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
innego państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym pod-
miot jest zarejestrowany lub którego prawo reguluje zasady jego funkcjonowania.

9. Przepisy art. 42 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
10. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządze-

nia, wzór informacji, o których mowa w ust. 1 i 3, z uwzględnieniem wymagań określonych 
przez Komisję Europejską dotyczących wspólnych formatów i praktycznych procedur nie-
zbędnych do celów elektronicznej wymiany tych informacji, wraz z objaśnieniami co do 
sposobu wypełniania tych informacji oraz terminu i miejsca ich składania, w celu umoż-
liwienia jednolitego i poprawnego przekazywania tych informacji przez podmiot wypła-
cający, pośredniego odbiorcę oraz podmiot gospodarczy, o którym mowa w ust. 3.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 31 grudnia 2015 r. Została wprowadzona ustawą z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy 
o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1932). W art. 44d updof określono obowiązek informacyjny spoczywający na pod-
miotach wypłacających odsetki, pośrednich odbiorcach i zasady jego wykonywania. Przykładowo, w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego 
podmiotu wypłacającego, podmiot ten przesyła imienne informacje faktycznemu odbiorcy, któremu wypłaca lub zabezpiecza wypłatę odsetek i który jest rezydentem podatkowym 
w innym niż RP państwie członkowskim oraz, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego wykonuje swoje zadania naczelnik 
urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Przesyłanie imiennych informacji faktycznemu odbiorcy nie jest wymagane przez dyrektywę 
2003/48/WE, niemniej stanowi standard przyjęty w polskim prawie podatkowym. Informacje te sporządza się według ustalonego wzoru na formularzach załączonych do rozpo-
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rządzenia Ministra Finansów wydanego na podstawie art. 44d ust. 10 updof. Obowiązek informacyjny nie powstaje w przypadku wypłat odsetek lub ich zabezpieczenia na rzecz 
faktycznego odbiorcy, który ma rezydencję podatkową poza wskazanym wyżej terytorium.
Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz 
niektórych innych ustaw – art. 44d dodany przez ww. ustawę ma zastosowanie do dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2016 r.

Brak odpowiednika Art. 44e. [Sporządzanie informacji, o której mowa w art. 44d] 
1. Sporządzając informację, o której mowa w art. 44d ust. 1, podmiot wypłacający:

1)  ustala tożsamość faktycznego odbiorcy w zakresie:
a) imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, daty i miejsca urodzenia – na podstawie 

przedstawionego przez niego paszportu lub urzędowego dokumentu potwierdza-
jącego tożsamość, a w przypadku gdy dane te nie są zawarte w wymienionych do-
kumentach – na podstawie innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

b) numeru identyfikacji podatkowej lub jego odpowiednika, nadanego przez państwo 
członkowskie Unii Europejskiej, w którym faktyczny odbiorca ma miejsce zamiesz-
kania dla celów podatkowych – na podstawie urzędowych dokumentów zawierają-
cych ten numer lub jego odpowiednik;

2)  przyjmuje, że faktyczny odbiorca ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych, 
w państwie lub na terytorium wskazanym w przedstawionym przez niego certyfika-
cie rezydencji, wydanym w okresie 3 lat poprzedzających dzień wypłaty odsetek lub 
dzień, w którym wypłata odsetek przysługiwała faktycznemu odbiorcy, o którym mowa 
w art. 44c ust. 3, pod warunkiem że okres ważności certyfikatu obejmuje odpowiednio 
dzień wypłaty odsetek lub dzień, w którym wypłata odsetek przysługiwała faktycz-
nemu odbiorcy, a w razie nieprzedstawienia takiego certyfikatu – w państwie lub na 
terytorium, w którym ma on miejsce stałego zamieszkania;

3)  ustala miejsce stałego zamieszkania, o którym mowa w pkt 2, na podstawie adresu 
zamieszkania ustalonego zgodnie z pkt 1 lit. a, a w przypadku faktycznego odbior-
cy przedstawiającego paszport lub inny urzędowy dokument potwierdzający toż-
samość wydany przez organy państwa lub terytorium, o których mowa  w art. 44d 
ust. 1 pkt 1, który deklaruje, że ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych 
w innym państwie lub na innym terytorium, niż określone w art. 44d ust. 1 pkt 1 – na 
podstawie:
a)  przedstawionego przez niego certyfikatu rezydencji wydanego przez właści-

wy organ podatkowy zadeklarowanego państwa lub terytorium w okresie 3 lat, 
o którym mowa w pkt 2, a jeżeli faktyczny odbiorca nie przedstawi certyfikatu 
rezydencji, podmiot wypłacający uznaje, że państwem lub terytorium, w którym 
faktyczny odbiorca ma miejsce stałego zamieszkania jest państwo lub terytorium, 
które wydało paszport lub inny urzędowy dokument potwierdzający tożsamość,

b)  urzędowej dokumentacji, wskazującej miejsce zamieszkania dla celów podatko-
wych faktycznego odbiorcy, w związku z jego statusem dyplomatycznym lub inny-
mi przywilejami ustalonymi zgodnie z prawem międzynarodowym, w innym pań-



203IFK � MONITOR�księgowego�nr�1/2016������www.mk.infor.plwww.inforfk.pl

      stwie niż państwo, w którym ma miejsce stałego zamieszkania – jeżeli podmiot 
wypłacający dysponuje taką dokumentacją.

2. W odniesieniu do wypłat odsetek dokonanych lub zabezpieczonych na podstawie 
umów zawartych przed dniem 1 stycznia 2004 r., podmiot wypłacający może ustalić, na 
podstawie posiadanych informacji, tożsamość faktycznego odbiorcy tylko w zakresie 
imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania.

3. W odniesieniu do wypłat odsetek dokonanych lub zabezpieczonych na podstawie 
umów zawartych w okresie od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 30 czerwca 2015 r., a w przy-
padku braku umów – do wypłat odsetek dokonanych lub zabezpieczonych w okresie od 
dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 30 czerwca 2015 r., podmiot wypłacający ustala datę i miej-
sce urodzenia faktycznego odbiorcy wyłącznie w przypadku, gdy nie jest dostępny numer 
identyfikacji podatkowej lub jego odpowiednik.

4. Jeżeli podmiot wypłacający ma uzasadnione wątpliwości, czy osoba fizyczna, któ-
rej dokonuje wypłaty odsetek lub dla której wypłata odsetek jest zabezpieczona, jest 
faktycznym odbiorcą oraz gdy nie ma do niej zastosowania art. 44c ust. 1 pkt 2 lit. a–c, 
podejmuje czynności w celu ustalenia tożsamości faktycznego odbiorcy zgodnie z ust. 1. 
Jeżeli podmiot wypłacający nie jest w stanie ustalić tożsamości faktycznego odbiorcy, 
traktuje osobę fizyczną, której dokonuje wypłaty odsetek lub dla której wypłata odsetek 
jest zabezpieczona, jako faktycznego odbiorcę.

5. Podmiot gospodarczy będący instytucją obowiązaną, o której mowa w art. 44c ust. 2:
1)  ustala formę prawną podmiotu lub przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 44c 

ust. 2 pkt 1, oraz miejsce jego siedziby lub miejsce faktycznego zarządu – na 
podstawie danych ujawnionych przez osobę fizyczną działającą w imieniu tego 
podmiotu lub przedsięwzięcia, chyba że ten podmiot gospodarczy posiada wia-
rygodne informacje wskazujące na to, że dane ujawnione są nieprawdziwe lub 
niekompletne;

2)  w przypadku gdy podmiot lub przedsięwzięcie, umieszczone na liście, o której mowa 
w art. 44c ust. 6 pkt 2, twierdzą, że podlegają faktycznemu opodatkowaniu, ten pod-
miot gospodarczy ustala okoliczność faktycznego opodatkowania – na podstawie 
ogólnie uznanych faktów lub dokumentów urzędowych przedstawionych przez ten 
podmiot lub przedsięwzięcie, lub tych dokumentów dostępnych w wyniku zastoso-
wania środków bezpieczeństwa finansowego wobec klientów zgodnie z przepisami 
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; w ten sam spo-
sób podmiot gospodarczy będący instytucją obowiązaną ustala, czy inne podmio-
ty lub przedsięwzięcia, o których mowa w art. 44c ust. 2 pkt 1, podlegają faktycz-
nemu opodatkowaniu.
6. Jeżeli podmiot gospodarczy dokonuje lub zabezpiecza wypłatę odsetek na rzecz 

podmiotu lub przedsięwzięcia, umieszczonego na liście, o której mowa w art. 44c 
ust. 6 pkt 1, które twierdzą, że podlegają faktycznemu opodatkowaniu albo na rzecz 
innego podmiotu lub przedsięwzięcia, ten podmiot gospodarczy ustala okoliczność 
faktycznego opodatkowania – na potrzeby art. 44c ust. 1 pkt 3 – na podstawie ogólnie 
uznanych faktów lub dokumentów urzędowych przedstawionych przez podmiot lub
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przedsięwzięcie, lub tych dokumentów dostępnych w wyniku zastosowania środków 
bezpieczeństwa finansowego wobec klientów zgodnie z przepisami o przeciwdziała-
niu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 31 grudnia 2015 r. Została wprowadzona ustawą z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1932). W art. 44e updof określono zakres i sposób ustalania tożsa-
mości faktycznych odbiorców. Przykładowo, podmiot wypłacający odsetki ustala tożsamość faktycznego odbiorcy w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, 
daty i miejsca urodzenia oraz numeru identyfikacji podatkowej lub jego odpowiednika nadanego przez państwo członkowskie UE, w którym faktyczny odbiorca ma miejsce 
zamieszkania dla celów podatkowych. Dane te ustala się na podstawie paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość – przedstawionego przez 
faktycznego odbiorcę. Wymagane dane, które nie są zawarte w tych dokumentach, ustala się na podstawie jakiegokolwiek innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, 
przedstawionego przez faktycznego odbiorcę. Podmiot wypłacający odsetki przyjmuje ponadto, że faktyczny odbiorca ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych 
w państwie (terytorium) wskazanym w przedstawionym przez niego zaświadczeniu o miejscu zamieszkania do celów podatkowych (certyfikacie rezydencji). W odniesieniu 
do wypłat odsetek dokonanych lub zabezpieczonych na podstawie umów zawartych w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 30 czerwca 2015 r., a w przypadku braku umów – do 
wypłat odsetek dokonanych lub zabezpieczonych w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 30 czerwca 2015 r., podmiot wypłacający ustala datę i miejsce urodzenia faktycznego 
odbiorcy wyłącznie w przypadku, gdy nie jest dostępny numer identyfikacji podatkowej lub jego odpowiednik. Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z 9 października 2015 r. 
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw – art. 44e dodany przez ww. 
ustawę ma zastosowanie do dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2016 r.

Brak odpowiednika Art. 52f. [Zasiłek macierzyński, a także kwoty podwyższenia uposażenia oraz kwo-
ty podwyższenia zasiłku macierzyńskiego zwolnione od podatku] 

Zwalnia się od podatku dochodowego:
1)  zasiłek macierzyński przyznany na podstawie art. 20,
2)  kwoty podwyższenia uposażenia oraz kwoty podwyższenia zasiłku macierzyńskie-

go przyznane na podstawie art. 21
– ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1217).

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. poz. 1217). W wyniku nowelizacji zwolniono z pdof m.in. zasiłek macierzyński przyznany na podstawie art. 20 ustawy z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach 
rodzinnych oraz niektórych innych ustaw. Od 1 stycznia 2016 r. możliwość otrzymania zasiłku macierzyńskiego na podstawie tego przepisu mają bezrobotni rodzice, osoby wyko-
nujących pracę na podstawie umów o dzieło, studenci i rolnicy. Świadczenie to przysługuje im przez 12 miesięcy po urodzeniu dziecka, a w przypadku urodzenia większej liczby 
dzieci – odpowiednio dłużej. Przysługujący tym osobom miesięcznie zasiłek macierzyński jest zwolniony z opodatkowania w następującej wysokości: 
1)  705,00 zł – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub przyjęcia na wychowanie jednego dziecka,
2)  528,00 zł – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub przyjęcia na wychowanie dwojga dzieci,
3)  313,00 zł – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub przyjęcia na wychowanie trojga dzieci,
4)  110,00 zł – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub przyjęcia na wychowanie czworga dzieci.
Zwolnione z pdof jest również przysługujące na podstawie art. 21 ustawy z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw podwyż-
szenie zasiłku lub uposażenia do kwoty świadczenia rodzicielskiego (jeżeli osoba uprawniona do tych świadczeń otrzymuje je w niższej kwocie niż 1000 zł – po pomniejszeniu 
o zaliczkę na podatek dochodowy).
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pDoF – przepisy wykonawcze

wejście w życie

1
stycznia
2016 r.

Zeznania roczne PIT  
za 2015 r.

Dla zeznań rocznych PIT za 2015 r. obowiązują następujące wzory formularzy:
�� rocznego obliczenia podatku PIT-40(22) oraz zeznań rocznych PIT-37(22), PIT-36(22), PIT-38(11), PIT-36L(11), PIT-39(7),

�� załączników do zeznań PIT-37, PIT-36, PIT-38 i PIT-36L: PIT/D(25), PIT/O(21), PIT/M(7), PIT/B(14), PIT/Z(6), PIT/ZG(5).

Rozporządzenie Ministra Finansów z 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz 
zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych – Dz.U. z 2015 r., poz. 2001

wejście w życie

1
stycznia
2016 r.

Formularze  
płatników PIT

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe wzory formularzy PIT. Większość z nich ma zastosowanie do przychodów, dochodów 
(strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2015 r. Są to:

�� oświadczenia składane dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek (PIT-2(4), PIT-2A(4), PIT-3(4)),
�� oświadczenie PIT-12(6) dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez po-

datnika w roku podatkowym,
�� deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R(6),
�� informacja o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych 

PIT-8C(8),
�� deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym PIT-8AR(6),
�� informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek PIT-11(23),
�� informacja o wypłaconych podatnikom kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych obywatelskich PIT-R(18),
�� informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania 

IFT-1/IFT-1R(13).

Tylko deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych 
przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu PIT-6(12) ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2016 r. 

Rozporządzenie Ministra Finansów z 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji 
i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych – Dz.U. z 2015 r., poz. 1998
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Ustawa
z 20 listopada 1998 r.

o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
(Dz.U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1893)*

* Tabela uwzględnia zmiany w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wprowadzone:
– ustawą z 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1333) – obowiązujące od 23 września 2015 r.,
–  ustawą z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 699; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1595) 

– obowiązujące od 1 stycznia 2016 r.,
–  ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz.U. z 2015 r., poz. 1595) – obowiązujące od 

1 stycznia 2016 r.,
– ustawą z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 978) – obowiązujące od 1 stycznia 2016 r.,
– ustawą z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1893) – obowiązujące od 19 maja 2016 r.

Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

Art. 1. [Zakres regulacji]
1. Ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektó-

rych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne:
Brak odpowiednika

Art. 1. [Zakres regulacji]
1. Ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektó-

rych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne:
(…) 4)  osiągające przychody ze sprzedaży, o której mowa w art. 20 ust. 1c ustawy 

z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 
z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o podatku dochodowym”.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 699; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1595).
Zmiana polega na rozszerzeniu katalogu czynności podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Od 1 stycznia 2016 r. zakresem tej ustawy zostały 
objęte przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, z wyjąt-
kiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem 
akcyzowym, o której mowa w art. 20 ust. 1c updof.

Art. 2. [Formy podatku dochodowego]
Brak odpowiednika

Art. 2. [Formy podatku dochodowego]
(…) 1b. Osoby fizyczne osiągające przychody ze sprzedaży, o której mowa w art. 20 

ust. 1c ustawy o podatku dochodowym, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewi-
dencjonowanych.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 699; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1595). Od 1 stycznia 2016 r. do updof wprowadzono art. 20 ust. 1c. Z przepisu tego wynika, że przychody ze 
sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, z wyjątkiem przetworzonych 
produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, są przy-
chodem z innych źródeł (opodatkowanym według skali podatkowej). Jednocześnie ustawodawca umożliwił podatnikom osiągającym ww. przychody opodatkowanie ich w formie 
ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
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Art. 3. [Zakaz łączenia przychodów (dochodów)] 
Przychodów (dochodów) opodatkowanych w formach zryczałtowanych nie łączy 

się z przychodami (dochodami) z innych źródeł podlegającymi opodatkowaniu na 
podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, 
Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324 oraz z 2001 r. Nr 4, poz. 27, 
Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, 
poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 
i Nr 134, poz. 1509), zwanej dalej „ustawą o podatku dochodowym”.

Art. 3. [Zakaz łączenia przychodów (dochodów)]
Przychodów (dochodów) opodatkowanych w formach zryczałtowanych nie łączy się 

z przychodami (dochodami) z innych źródeł podlegającymi opodatkowaniu na podsta-
wie ustawy o podatku dochodowym.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 699; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1595). Zmiana o charakterze redakcyjnym. 

Art. 4. [Definicje]
(…) 2. Kwoty wyrażone w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu 

euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu 1 październi-
ka roku poprzedzającego rok podatkowy.

Art. 4. [Definicje]
(…) 2. Kwoty wyrażone w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu 

euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy październi-
ka roku poprzedzającego rok podatkowy.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 23 września 2015 r. Została wprowadzona ustawą z 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 
z 2015 r., poz. 1333). Na podstawie art. 6 ust. 3 tej ustawy art. 4 ust. 2 uzpd w brzmieniu ustalonym przez tę ustawę ma zastosowanie po raz pierwszy do przeliczenia na walutę 
polską przychodów osiągniętych w 2015 r. W wyniku nowelizacji kwoty wyrażone w euro będą przeliczane na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez Naro-
dowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, a nie jak dotychczas według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP, obo-
wiązującego w dniu 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy. Zmiana ma na celu ujednolicenie zasad przeliczania kwot wyrażonych w euro w ustawach podatkowych. 

Art. 6. [Warunki opłacania ryczałtu od przychodów] 
1. Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przy-

chody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa 
w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest pro-
wadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, 
zwanych dalej „spółką”.

Art. 6. [Warunki opłacania ryczałtu od przychodów] 
1. Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przy-

chody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa 
w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również, 
gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki 
jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”.

Brak odpowiednika (…) 1e. Jeżeli w okresie rozliczeniowym, w którym podatnik ma obowiązek dokonać 
zmniejszenia przychodów na podstawie art. 14 ust. 1m ustawy o podatku dochodo-
wym, podatnik nie osiągnął przychodów lub osiągnięte przychody są niższe od kwoty 
zmniejszenia, podatnik dokonuje zmniejszenia w kolejnych okresach rozliczeniowych.

Brak odpowiednika 1f. Jeżeli korekta, o której mowa w art. 14 ust. 1m ustawy o podatku dochodowym, 
następuje po zmianie formy opodatkowania na opodatkowanie w formie karty podat-
kowej albo opodatkowanie na zasadach ogólnych, albo opodatkowanie na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (Dz.U. z 2014 r. 
poz. 511 oraz z 2015 r. poz. 211), zmniejszenia lub zwiększenia przychodów dokonuje 
się w ostatnim okresie rozliczeniowym przed zmianą formy opodatkowania.
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Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.  Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych 
metod rozwiązywania sporów (Dz.U. z 2015 r., poz. 1595). Od 1 stycznia 2016 r. do updof wprowadzono przepis regulujący zasady dokonywania korekty przychodów (patrz art. 14 
ust. 1m updof). Z przepisu tego wynika, że każda korekta przychodu, która nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub oczywistą omyłką, powinna być dokonywana na bie-
żąco, tj. w okresie, w którym została wystawiona faktura korygująca lub inny dokument potwierdzający dokonanie korekty. W praktyce oznacza to, że podatnicy, którzy wystawili 
faktury korygujące na skutek otrzymania zwrotu towarów albo udzielenia rabatów, nie muszą cofać się z korektą przychodu do rozliczenia za okres, w którym wykazali pierwotny 
przychód. Zrobią to w okresie rozliczeniowym, w którym wystawią dokument korygujący. Do tej korekty odwołuje się dodany do art. 6 ust. 1e uzpd. Doprecyzowuje jednocześnie, 
że  podatnik, który będzie miał obowiązek zmniejszyć przychód na skutek dokonywanej korekty, a nie osiągnął przychodów lub osiągnięte przychody są niższe od kwoty zmniej-
szenia, dokonuje zmniejszenia w kolejnych okresach rozliczeniowych. Jeżeli korekta przychodu będzie następowała po zmianie formy opodatkowania na opodatkowanie w formie 
karty podatkowej albo opodatkowanie na zasadach ogólnych, albo opodatkowanie na zasadach określonych w ustawie z 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym, zmniejszenia 
lub zwiększenia przychodów podatnik będzie musiał dokonać w ostatnim okresie rozliczeniowym przed zmianą formy opodatkowania.

Art. 6. [Warunki opłacania ryczałtu od przychodów] 
Brak odpowiednika

Art. 6. [Warunki opłacania ryczałtu od przychodów] 
(…) 1d. Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają 

również przychody, o których mowa w art. 20 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym.
Brak odpowiednika (…) 7. W przypadku osiągania przychodów, o których mowa w ust. 1d, w tym rów-

nież w ramach wspólnej własności, wspólnego posiadania, wspólnego użytkowania 
upraw, hodowli lub chowu lub w ramach wspólnego przedsięwzięcia, przepisy ust. 4 
i 5 stosuje się odpowiednio.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 699; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1595). Od 1 stycznia 2016 r. do updof wprowadzono art. 20 ust. 1c. Z przepisu tego wynika, że przychody ze sprzedaży przetworzo-
nych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzę-
cych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, są przychodem z innych źródeł (opodatkowanym 
według skali podatkowej). Jednocześnie ustawodawca umożliwił podatnikom osiągającym ww. przychody opodatkowanie ich w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W przy-
padku gdy przychody te są osiągane w ramach wspólnej własności, wspólnego posiadania, wspólnego użytkowania upraw, hodowli lub chowu lub w ramach wspólnego przedsięwzięcia, 
stosuje się przepisy dotyczące limitów przychodów uprawniających do korzystania z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, o których mowa w art. 6 ust. 4 i 5 uzpd.

Art. 9. [Oświadczenie o wyborze opodatkowania]
1. Pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przycho-

dów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu 
skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż do 
dnia 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarol-
niczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów 
o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na 
podstawie tych przepisów – pisemne oświadczenie składa naczelnikowi urzędu skarbo-
wego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż w dniu uzy-
skania pierwszego przychodu. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik 
nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opo-
datkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu 
od przychodów ewidencjonowanych.

Art. 9. [Oświadczenie o wyborze opodatkowania]
1. Pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przycho-

dów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu 
skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż do dnia 
20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej 
działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego, pisemne oświadczenie składa na-
czelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie 
później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Oświadczenie o wyborze opodat-
kowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy 
podatnik może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. 
Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności 
gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal pro-
wadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
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2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, w przypadku prowadzenia działalności 
w formie spółki składają wszyscy wspólnicy naczelnikom urzędów skarbowych właści-
wym według miejsca zamieszkania każdego ze wspólników. Wspólnicy spółki cywilnej 
osób fizycznych rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej oświadcze-
nie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 
mogą złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, w przypadku prowadzenia działalności 
w formie spółki składają wszyscy wspólnicy naczelnikom urzędów skarbowych właści-
wym według miejsca zamieszkania każdego ze wspólników. Wspólnicy spółki cywilnej 
osób fizycznych mogą złożyć oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczał-
tu od przychodów ewidencjonowanych na podstawie przepisów o swobodzie działal-
ności gospodarczej. 

Komentarz: Zmiana zacznie obowiązywać od 19 maja 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1893). Oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik będzie 
mógł w każdym przypadku złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej (wypełniając formularz CEIDG). W ten sam sposób oświadczenie mogą złożyć 
wspólnicy spółki cywilnej osób fizycznych. W takim przypadku składanie oświadczenia w formie pisemnej do właściwego naczelnika urzędu skarbowego nie będzie już konieczne. 

Art. 9. [Oświadczenie o wyborze opodatkowania]
Brak odpowiednika

Art. 9. [Oświadczenie o wyborze opodatkowania]
(…) 5. W przypadku osiągania przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1d, przepi-

sy dotyczące oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przycho-
dów ewidencjonowanych przez podatników prowadzących pozarolniczą działalność 
gospodarczą stosuje się odpowiednio.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.  Została wprowadzona ustawą z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 699; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1595). Warunkiem opodatkowania  ryczałtem przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży przetworzonych 
w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu jest złożenie do urzędu skarbowego oświadczenia o wy-
borze ryczałtu na dany rok podatkowy nie później niż do 20 stycznia danego roku (na 2016 r. do 20 stycznia 2016 r.). Jeżeli podatnik rozpocznie tego rodzaju działalność w trakcie 
roku podatkowego, pisemne oświadczenie powinien złożyć nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Art. 11. [Odliczanie wydatków od przychodu] 
1. Podatnik uzyskujący przychody wymienione w art. 6 ust. 1 i 1a, opłacający ryczałt od 

przychodów ewidencjonowanych, może odliczyć od przychodów stratę, o której mowa 
w art. 9 ust. 3 i 3a ustawy o podatku dochodowym, oraz wydatki określone w art. 26 ust. 1 
ustawy o podatku dochodowym, jeżeli nie zostały odliczone od dochodu lub nie zostały 
zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie przepisów ustawy o podatku 
dochodowym.

Art. 11. [Odliczanie straty oraz wydatków od przychodu] 
1. Podatnik uzyskujący przychody wymienione w art. 6 ust. 1, 1a i 1d, opłacający ry-

czałt od przychodów ewidencjonowanych, może odliczyć od przychodów stratę, o któ-
rej mowa w art. 9 ust. 3 i 3a ustawy o podatku dochodowym, oraz wydatki określone 
w art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, jeżeli nie zostały odliczone od dochodu 
lub nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie przepisów 
ustawy o podatku dochodowym.

(…) 3. Jeżeli podatnik uzyskuje przychody wymienione w art. 6 ust. 1 lub 1a, opodat-
kowane różnymi stawkami, i dokonuje odliczeń od przychodów, odliczeń tych dokonuje 
od każdego rodzaju przychodu w takim stosunku, w jakim w roku podatkowym po-
zostają poszczególne przychody opodatkowane różnymi stawkami w ogólnej kwocie 
przychodów.

(…) 3. Jeżeli podatnik uzyskuje przychody wymienione w art. 6 ust. 1, 1a lub 1d, opo-
datkowane różnymi stawkami, i dokonuje odliczeń od przychodów, odliczeń tych do-
konuje od każdego rodzaju przychodu w takim stosunku, w jakim w roku podatkowym 
pozostają poszczególne przychody opodatkowane różnymi stawkami w ogólnej kwocie 
przychodów.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 699; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1595). Zmiana polega na umożliwieniu odliczania od przychodów poniesionej straty oraz składek na ubez-
pieczenie społeczne przez podatników, którzy zdecydują się opodatkowywać ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przychody uzyskiwane ze sprzedaży przetworzonych 
w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu. 



210ZRYCZAŁTOWANY PODATEK DOChODOWY

Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

Art. 12. [Wysokość ryczałtu]
1. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:
Brak odpowiednika

Art. 12. [Wysokość ryczałtu]
1. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

(…) 6) 2% przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1d.
Brak odpowiednika (…) 5a. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio w przypadku osiągania przychodów, 

o których mowa w art. 6 ust. 1d, w ramach wspólnej własności, wspólnego posia-
dania, wspólnego użytkowania upraw, hodowli lub chowu lub w ramach wspólnego 
przedsięwzięcia.

Brak odpowiednika (…) 9a. Przepisy ust. 6–9 stosuje się odpowiednio do podatników osiągających 
przychody, o których mowa w art. 6 ust. 1d.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz nie-
których innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 699; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1595). Zmiana polega na wprowadzeniu nowej stawki ryczałtu w wysokości 2% dla podatników, którzy 
zdecydują się opodatkowywać ryczałtem przychody uzyskiwane ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących 
z własnej uprawy, hodowli lub chowu. W przypadku gdy ww. przychody są osiągane w ramach wspólnej własności, wspólnego posiadania, wspólnego użytkowania upraw, ho-
dowli lub chowu lub w ramach wspólnego przedsięwzięcia, to osiągane przychody w odniesieniu do każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego udziału we wspólnej 
własności. Zasada ta ma również zastosowanie do małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa, osiągających ww. przychody, chyba że złożą pisemne oświadczenie 
o opodatkowaniu całości przychodu przez jednego z nich. W takim przypadku oświadczenie składa się właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego najpóźniej do 20 stycznia 
roku podatkowego, a w przypadku rozpoczęcia osiągania przychodów w trakcie roku podatkowego – w terminie pierwszej wpłaty na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. 
Wybór zasady opodatkowania całości przychodu przez jednego z małżonków dotyczy również lat następnych, chyba że w terminie do 20 stycznia roku podatkowego małżonkowie 
zawiadomią w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z opodatkowania całości przychodu przez jednego z małżonków.

Art. 15. [Ewidencja przychodów] 
(…) 1a. Podatnicy będący przedsiębiorcami żeglugowymi w rozumieniu ustawy z dnia 

24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (Dz.U. Nr 183, poz. 1353, z 2008 r. Nr 209, 
poz. 1316 oraz z 2012 r. poz. 1540), prowadzący działalność opodatkowaną podatkiem 
tonażowym oraz inną działalność opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjo-
nowanych są obowiązani w ewidencji wyodrębnić przychody podlegające opodatkowa-
niu podatkiem tonażowym i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Art. 15. [Ewidencja przychodów] 
(…) 1a. Podatnicy będący przedsiębiorcami żeglugowymi w rozumieniu ustawy z dnia 

24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym prowadzący działalność opodatkowaną podat-
kiem tonażowym oraz inną działalność opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewi-
dencjonowanych są obowiązani w ewidencji wyodrębnić przychody podlegające opo-
datkowaniu podatkiem tonażowym i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod 
rozwiązywania sporów (Dz.U. z 2015 r., poz. 1595). Zmiana o charakterze redakcyjnym.

Art. 15. [Ewidencja przychodów] 
(…) 3. Obowiązek prowadzenia ewidencji nie dotyczy podatników osiągających przy-

chody, o których mowa w art. 6 ust. 1a, jeżeli ich wysokość wynika z umowy zawartej 
w formie pisemnej.

Art. 15. [Ewidencja przychodów] 
(…) 3. Obowiązek prowadzenia ewidencji nie dotyczy podatników osiągających przycho-

dy, o których mowa w art. 6 ust. 1a, jeżeli ich wysokość wynika z umowy zawartej w formie 
pisemnej, oraz podatników osiągających przychody, o których mowa w art. 6 ust. 1d.

3a. Obowiązek prowadzenia ewidencji wyposażenia nie dotyczy podatników osiąga-
jących przychody, o których mowa w art. 6 ust. 1a. W przypadku gdy podatnicy ci rów-
nocześnie osiągają przychody, o których mowa w art. 6 ust. 1, ewidencją wyposażenia 
obejmuje się wyłącznie wyposażenie związane z prowadzoną pozarolniczą działalnoś-
cią gospodarczą.

3a. Obowiązek prowadzenia ewidencji wyposażenia nie dotyczy podatników osią-
gających przychody, o których mowa w art. 6 ust. 1a i 1d. W przypadku gdy podatnicy 
ci równocześnie osiągają przychody, o których mowa w art. 6 ust. 1, ewidencją wy-
posażenia obejmuje się wyłącznie wyposażenie związane z prowadzoną pozarolniczą 
działalnością gospodarczą.
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Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 699; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1595). Podatnicy, którzy zdecydują się opodatkowywać ryczałtem przychody uzyskiwane ze sprzedaży 
przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, nie mają obowiązku prowadzenia ewi-
dencji przychodów i ewidencji wyposażenia, o których mowa w art. 15 ust. 1 uzpd. Są natomiast zobowiązani prowadzić odrębnie za każdy rok podatkowy ewidencję sprzedaży 
produktów roślinnych i zwierzęcych zawierającą co najmniej: numer kolejnego wpisu, datę uzyskania przychodu, kwotę przychodu, przychód narastająco od początku roku. 
Dzienne przychody ewidencjonują w dniu sprzedaży (patrz art. 15 ust. 8 uzpd).

Art. 15. [Ewidencja przychodów] 
(…) 4. Ewidencję oraz dowody, na podstawie których są dokonywane wpisy do ewi-

dencji, a także dowody zakupu, o których mowa w ust. 1, należy przechowywać w miej-
scu wykonywania działalności lub, jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki, 
w miejscu wskazanym przez podatnika lub podatników – jako ich siedziba, albo w biurze 
rachunkowym, któremu zostało powierzone prowadzenie ewidencji. Jeżeli na zlecenie 
podatnika prowadzenie ewidencji zostało powierzone biuru rachunkowemu, podatnik 
jest obowiązany w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z biurem rachunkowym zawia-
domić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego, wskazując w zawiadomieniu 
nazwę i adres biura oraz miejsce (adres) przechowywania ewidencji i dowodów związa-
nych z jej prowadzeniem.

Art. 15. [Ewidencja przychodów] 
(…) 4. Ewidencję oraz dowody, na podstawie których są dokonywane wpisy do ewi-

dencji, a także dowody zakupu, o których mowa w ust. 1, należy przechowywać w miej-
scu wykonywania działalności lub, jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki, 
w miejscu wskazanym przez podatnika lub podatników – jako ich siedziba, albo w biurze 
rachunkowym, któremu zostało powierzone prowadzenie ewidencji. Jeżeli na zlecenie 
podatnika prowadzenie ewidencji zostało powierzone biuru rachunkowemu, podatnik 
jest obowiązany w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z biurem rachunkowym zawia-
domić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego, wskazując w zawiadomieniu 
nazwę i adres biura oraz miejsce (adres) przechowywania ewidencji i dowodów związa-
nych z jej prowadzeniem. Podatnik może złożyć zawiadomienie na podstawie przepi-
sów o swobodzie działalności gospodarczej.

Komentarz: Zmiana zacznie obowiązywać od 19 maja 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1893). Podatnik może złożyć zawiadomienie o powierzeniu prowadzenia ewidencji przychodów biuru rachunkowemu, na podstawie 
przepisów o swobodzie działalności gospodarczej (wypełniając formularz CEIDG). W takim przypadku składanie takiej informacji w formie pisemnej do właściwego naczelnika 
urzędu skarbowego nie będzie już konieczne.

Art. 15. [Ewidencja przychodów] 
Brak odpowiednika

Art. 15. [Ewidencja przychodów] 
(…) 8. Podatnicy osiągający przychody, o których mowa w art. 6 ust. 1d, są obowią-

zani prowadzić odrębnie za każdy rok podatkowy ewidencję sprzedaży produktów 
roślinnych i zwierzęcych zawierającą co najmniej: numer kolejnego wpisu, datę uzy-
skania przychodu, kwotę przychodu, przychód narastająco od początku roku. Dzien-
ne przychody ewidencjonowane są w dniu sprzedaży.

Brak odpowiednika 9. Ewidencję sprzedaży, o której mowa w ust. 8, należy posiadać w miejscu sprze-
daży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.  Została wprowadzona ustawą z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 699; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1595). Podatnicy, którzy zdecydują się opodatkowywać ryczałtem przychody uzyskiwane ze 
sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, są zobowiązani prowa-
dzić odrębnie za każdy rok podatkowy ewidencję sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych zawierającą co najmniej: numer kolejnego wpisu, datę uzyskania przychodu, 
kwotę przychodu, przychód narastająco od początku roku. Dzienne przychody ewidencjonują w dniu sprzedaży. Ewidencję sprzedaży należy posiadać w miejscu sprzedaży 
przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych. Podatnicy ci nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji przychodów i ewidencji wyposażenia, o których mowa w art. 15 
ust. 1 uzpd.
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Art. 17. [Oszacowanie przychodu]
Brak odpowiednika

Art. 17. [Oszacowanie przychodu]
(…) 3. W przypadku nieprowadzenia ewidencji sprzedaży, o której mowa w art. 15 

ust. 8, lub prowadzenia jej niezgodnie z warunkami wymaganymi do uznania jej za 
dowód w postępowaniu podatkowym, organ podatkowy określi wartość niezewiden-
cjonowanego przychodu, w tym również w formie oszacowania, i określi od tej kwoty 
ryczałt w wysokości pięciokrotności stawki, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 6.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz nie-
których innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 699; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1595). Jeżeli podatnik nie będzie prowadził ewidencji sprzedaży, o której mowa w art. 15 ust. 8 uzpd, 
lub będzie ją prowadził niezgodnie z warunkami wymaganymi do uznania jej za dowód w postępowaniu podatkowym, organ podatkowy określi wartość niezewidencjonowanego 
przychodu, w tym również w formie oszacowania, i określi od tej kwoty ryczałt w wysokości 10%, tj. pięciokrotności stawki w wysokości 2%.

Art. 21. [Obowiązki podatników]
(…) 1c. Podatnicy, którzy wybrali opłacanie ryczałtu co kwartał, są obowiązani do 

dnia 20 stycznia roku podatkowego zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego 
właściwego według miejsca zamieszkania podatnika. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku 
podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej, nie dokonał 
wyboru innej formy opodatkowania lub nie zawiadomił naczelnika urzędu skarbowego 
o zaprzestaniu opłacania ryczałtu co kwartał, uważa się, że nadal opłaca ryczałt w ten 
sposób.

Art. 21. [Obowiązki podatników]
(…) 1c. Podatnicy, którzy wybrali opłacanie ryczałtu co kwartał, są obowiązani do 

dnia 20 stycznia roku podatkowego zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego 
właściwego według miejsca zamieszkania podatnika. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku 
podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej, nie dokonał 
wyboru innej formy opodatkowania lub nie zawiadomił naczelnika urzędu skarbowego 
o zaprzestaniu opłacania ryczałtu co kwartał, uważa się, że nadal opłaca ryczałt w ten 
sposób. Podatnik może złożyć zawiadomienie na podstawie przepisów o swobodzie 
działalności gospodarczej.

Komentarz: Zmiana zacznie obowiązywać od 19 maja 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1893). Podatnicy, którzy wybrali opłacanie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych co kwartał, mogą poinformować o tym na 
podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej (wypełniając formularz CEIDG). W takim przypadku składanie takiej informacji w formie pisemnej do właściwego 
naczelnika urzędu skarbowego nie będzie już konieczne.

Art. 21. [Obowiązki podatników]
(…) 11. Podatnicy tracą prawo do zwolnienia, jeżeli odpowiednio w roku lub za rok 

korzystania ze zwolnienia albo w pięciu następnych latach podatkowych:
1)  zlikwidowali działalność gospodarczą albo została ogłoszona ich upadłość obejmu-

jąca likwidację majątku lub upadłość spółki obejmująca likwidację majątku spółki, 
w której są wspólnikami, lub (…)

Art. 21. [Obowiązki podatników]
(…) 11. Podatnicy tracą prawo do zwolnienia, jeżeli odpowiednio w roku lub za rok 

korzystania ze zwolnienia albo w pięciu następnych latach podatkowych:
1)  zlikwidowali działalność gospodarczą albo została ogłoszona ich upadłość lub upad-

łość spółki, w której są wspólnikami lub (…)

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 978). Zmiana związana ze 
zmianami dotyczącymi upadłości.

Art. 22. [Utrata warunków opodatkowania ryczałtem]
Brak odpowiednika

Art. 22. [Utrata warunków opodatkowania ryczałtem]
(…) 3. Za utratę warunków do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjo-

nowanych, o której mowa w ust. 1, uważa się również niespełnienie, w trakcie roku 
podatkowego, warunków określonych w art. 20 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym.
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Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 699; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1595). Przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów 
roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu są przychodami z innych źródeł, jeżeli są spełnione łącznie warunki wskazane w art. 20 ust. 1c 
updof, tj.: 

�� przetwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych i ich sprzedaż nie odbywa się przy zatrudnieniu osób na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych 
umów o podobnym charakterze,

�� sprzedaż następuje wyłącznie:
– w miejscach, w których produkty te zostały wytworzone,
– na targowiskach, przez które rozumie się wszelkie miejsca przeznaczone do prowadzenia handlu, z wyjątkiem sprzedaży dokonywanej w budynkach lub w ich częściach,

�� podatnik prowadzi ewidencję sprzedaży,
�� podatnik nie uzyskał innych przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Jeżeli podatnik przestaje spełniać któryś z ww. warunków w trakcie roku, uznaje się, że traci on prawo do opodatkowania przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób 
inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu ryczałtem pod przychodów ewidencjonowanych w wysokości 2%.

Art. 29. [Wniosek] 
1. Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, według 

ustalonego wzoru, na dany rok podatkowy, podatnik składa właściwemu naczelnikowi 
urzędu skarbowego, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli po-
datnik rozpoczyna działalność, wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty 
podatkowej składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego przed rozpoczęciem 
działalności lub może dołączyć do wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej składanego na podstawie przepisów o swobodzie dzia-
łalności gospodarczej. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgło-
sił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowa-
nia, uważa się, że prowadzi nadal działalność opodatkowaną w tej formie. W przypadku 
prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej wniosek 
o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składa jeden ze wspólników.

Art. 29. [Wniosek] 
1. Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, według 

ustalonego wzoru, na dany rok podatkowy, podatnik składa właściwemu naczelnikowi 
urzędu skarbowego, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Jeże-
li podatnik rozpoczyna działalność, wniosek o zastosowanie opodatkowania w for-
mie karty podatkowej składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego przed 
rozpoczęciem działalności. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik 
nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy 
opodatkowania, uważa się, że prowadzi nadal działalność opodatkowaną w tej formie. 
W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki 
cywilnej wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składa 
jeden ze wspólników. Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podat-
kowej podatnik może dołączyć do wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Infor-
macji o Działalności Gospodarczej składanego na podstawie przepisów o swobo-
dzie działalności gospodarczej.

2. Podatnicy, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze 
czasu pracy w służbie weterynaryjnej organów administracji publicznej i wykonują rów-
nocześnie działalność, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 9, są obowiązani dołączyć do 
wniosku oświadczenie w formie pisemnej o tym zatrudnieniu.

2. Podatnicy, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze 
czasu pracy w służbie weterynaryjnej organów administracji publicznej i wykonują rów-
nocześnie działalność, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 9, są obowiązani dołączyć do 
wniosku oświadczenie w formie pisemnej o tym zatrudnieniu. Oświadczenie to, wraz 
z wnioskiem o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, podatnik 
może dołączyć do wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, o którym mowa w ust. 1. 

Komentarz: Zmiana zacznie obowiązywać od 19 maja 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1893). Podatnicy, którzy wybrali opodatkowanie w formie karty podatkowej, do wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej składanego na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej mogą dołączyć wniosek o zastosowanie opodatkowa-
nia w formie karty podatkowej. Podatnicy, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w służbie weterynaryjnej organów administracji
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publicznej i wykonują równocześnie działalność, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 9 uzpd (tj. w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu przez lekarzy weterynarii 
usług weterynaryjnych, w tym również sprzedaży preparatów weterynaryjnych, sklasyfikowanych pod symbolami PKWiU ex 21.10.51.0, ex 21.20.13.0, ex 21.20.21.0 oraz ex 
21.20.23.0), do wniosku o wpis do CEIDG oprócz wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej są obowiązani dołączyć oświadczenie w formie pisem-
nej o tym zatrudnieniu.

Od 1 stycznia 2016 r. stawki karty podatkowej oraz kwartalne stawki ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy wynikają z obwieszczenia Ministra Finansów z 22 paździer-
nika 2015 r. (M.P. z 2015 r., poz. 1120).

Stawki podatku dochodowego w formie karty podatkowej oraz stawki ryczałtu od przychodów osób duchownych obowiązujące w 2016 r. są dostępne na www.inforfk.pl.

ryczaŁt ewiDencJonowany – przepisy wykonawcze

wejście w życie

1
stycznia
2016 r.

Zeznania roczne  
za 2015 r. 

Dla zeznań rocznych za 2015 r. składanych przez podatników podlegających opodatkowaniu ryczałtem ewidencjonowanym obowią-
zują następujące wzory formularzy:

�� PIT-28(19) – zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów 
ewidencjonowanych,

�� PIT-16A(9) – deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszcze-
gólnych miesiącach roku,

�� PIT-19A(8) – deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku 
dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego,

�� PIT-28/A(16), PIT-28/B(13), PIT/O(21), PIT/D(25) – stanowiące załączniki do zeznania PIT-28.

Rozporządzenie Ministra Finansów z 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatko-
wych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby 
fizyczne – Dz.U. z 2015 r., poz. 1993
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Ustawa
z 9 września 2000 r.

o podatku od czynności cywilnoprawnych
(j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 626; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1322)*

* Tabela uwzględnia zmiany w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych wprowadzone:
– ustawą z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1045) – obowiązujące od 1 stycznia 2016 r.,
– ustawą z 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 1322) – obowiązujące od 1 października 2015 r.

Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

Art. 1. [Zakres ustawy]
(…) 2. Przepisy ustawy o:
Brak odpowiednika

Art. 1. [Zakres ustawy]
(…) 2. Przepisy ustawy o:

(…) 3)  umowie o dziale spadku oraz umowie o zniesieniu współwłasności - stosuje 
się odpowiednio do:
a)  nabycia własności rzeczy wspólnej lub wspólnego prawa majątkowego albo 

ich części przez niektórych dotychczasowych współwłaścicieli na dalszą 
współwłasność – w części spłat lub dopłat,

b)  odpłatnego wyodrębnienia własności lokali na rzecz niektórych lub wszyst-
kich współwłaścicieli.

3. W przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się:
1)  przy spółce osobowej – wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość 

powoduje zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego, 
pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika 
spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania;

3. W przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się:
1)  przy spółce osobowej – wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość po-

woduje zwiększenie majątku spółki, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, 
dopłaty oraz oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nie-
odpłatnego używania;

(…) 3)  przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku 
spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego;

4)  przeniesienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa niebędą-
cego państwem członkowskim:
(…)

(…) 3)  przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku 
spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej;

4)  Czynności cywilnoprawne podlegają podatkowi, z zastrzeżeniem ust. 4a i 5, jeżeli ich 
przedmiotem są: (…)

Brak odpowiednika (…) 4a. Umowa zamiany podlega także podatkowi, jeżeli co najmniej jedna z rzeczy 
znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jedno z praw majątkowych 
jest wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Komentarz: Od 1 stycznia 2016 r. objęto opodatkowaniem odpłatne częściowe zniesienie współwłasności i odpłatne wyodrębnienie własności lokali na rzecz niektórych lub wszyst-
kich współwłaścicieli (art. 1 ust. 2 pkt 3 ustawy o PCC). Opodatkowane będą także przypadki skutkujące niepełnym zniesieniem współwłasności, obejmujące przyznanie rzeczy 
wspólnej albo jej części na dalszą współwłasność kilku (niektórym) dotychczasowym współwłaścicielom z obowiązkiem spłaty pozostałych.
Umowa zamiany podlega także PCC, jeżeli co najmniej jedna z zamienianych rzeczy jest położona na terytorium RP lub jedno z praw majątkowych jest wykonywane na terytorium 
RP (art. 1 ust. 4a ustawy o PCC). Do końca 2015 r. PCC nie podlegały umowy zamiany, jeżeli tylko jedna z zamienianych rzeczy znajdowała się na terytorium RP lub tylko jedno 
z zamienianych praw majątkowych było wykonywane na terytorium RP.
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Art. 2. [Czynności cywilnoprawne niepodlegające opodatkowaniu]
Nie podlegają podatkowi:

(…) 2a)  umowy sprzedaży lokali mieszkalnych, których stroną jest Wojskowa Agencja 
Mieszkaniowa;

Art. 2. [Czynności cywilnoprawne niepodlegające opodatkowaniu]
Nie podlegają podatkowi:
uchylony

Komentarz: Umowy sprzedaży lokali mieszkalnych, których stroną jest Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, mogą podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Zmiana 
obowiązuje od 1 października 2015 r.

Art. 2. [Czynności cywilnoprawne niepodlegające opodatkowaniu]
Nie podlegają podatkowi:

(…) 3)  umowy sprzedaży rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym;

Art. 2. [Czynności cywilnoprawne niepodlegające opodatkowaniu]
Nie podlegają podatkowi:
uchylony

4)  czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej 
jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:
a)  opodatkowana podatkiem od towarów i usług,
b)  zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:

–  umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej 
część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe pra-
wo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej 
lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział 
w tych prawach,

–  (uchylone)
–  umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych;

4)  czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:
a)  w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,
b)  jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług 

z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:
–  umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej 

część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo 
do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub 
prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych 
prawach,

– umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych;

Komentarz: Od 1 stycznia 2016 r. wprowadzono opodatkowanie sprzedaży rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym (art. 2 pkt 3 ustawy o PCC).
Nowelizacja doprecyzowuje także warunek wyłączenia obowiązku zapłaty PCC, jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od VAT z tytułu dokonywanej czynności (art. 2 
pkt 4 ustawy o PCC).

Art. 3. [Obowiązek podatkowy]
1. Obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem ust. 2, powstaje:
Brak odpowiednika

Art. 3. [Obowiązek podatkowy]
1. Obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem ust. 2, powstaje:

(…) 1a)  z chwilą każdorazowej wypłaty środków pieniężnych, jeżeli umowa pożyczki 
określa, że wypłata środków pieniężnych nastąpi niejednokrotnie i ich suma 
nie jest znana w chwili zawarcia umowy; 

Komentarz: Od 1 stycznia 2016 r. wprowadzono przepis precyzujący, jak powstaje obowiązek w podatku od czynności cywilnoprawnych dla pożyczek odnawialnych. Do tej pory 
przy umowie pożyczki obowiązywała jedynie generalna zasada wynikająca z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o PCC: Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cy-
wilnoprawnej. Po zmianie, jeżeli:

�� kwota pożyczki nie jest wypłacana jednokrotnie oraz
�� suma wypłat nie jest znana w chwili zawarcia umowy

– obowiązek podatkowy powstanie z chwilą każdorazowej wypłaty środków.
Przepisy przejściowe są nieprecyzyjne, nie jest więc jasne, czy występuje konieczność rozpoznania dodatkowego zobowiązania podatkowego w przypadku wypłaty środków 
pieniężnych po 1 stycznia 2016 r. na podstawie umowy zawartej przed 1 stycznia 2016 r. W tej kwestii warto wystąpić o interpretację podatkową.
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Art. 6. [Podstawa opodatkowania]
1. Podstawę opodatkowania stanowi:

(…) 7)  przy umowie pożyczki i umowie depozytu nieprawidłowego – kwota lub wartość 
pożyczki albo depozytu;

Art. 6. [Podstawa opodatkowania]
1. Podstawę opodatkowania stanowi:

(…) 7)  przy umowie pożyczki i umowie depozytu nieprawidłowego – kwota lub wartość 
pożyczki albo depozytu, a w przypadku umowy określającej, że wypłata środków 
pieniężnych nastąpi niejednokrotnie i ich suma nie jest znana w chwili zawarcia 
umowy – kwota każdorazowej wypłaty środków pieniężnych; 

Komentarz: Od 1 stycznia 2016 r. został określony moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu umowy pożyczki odnawialnej (w której ostateczna kwota pożyczki nie 
jest znana w chwili zawarcia umowy, zaś wypłata środków pieniężnych nastąpi niejednokrotnie) – art. 3 ust. 1 pkt 1a ustawy o PCC. Momentem tym będzie chwila każdorazowej 
wypłaty środków pieniężnych na podstawie umowy. Podstawą opodatkowania w przypadku umowy pożyczki odnawialnej jest kwota każdorazowej wypłaty środków pieniężnych 
na podstawie takiej umowy (art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy o PCC).

Art. 9. [Zwolnienia]
Zwalnia się od podatku następujące czynności cywilnoprawne:

(…) 2)  przeniesienie własności nieruchomości lub ich części, wraz z częściami składo-
wymi, z wyjątkiem budynków mieszkalnych lub ich części znajdujących się na 
obszarze miast, w drodze umów:
a)  sprzedaży,
b)  dożywocia,
c)  o dział spadku – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
d)  o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
e)  darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i cię-

żarów albo zobowiązań darczyńcy,
f)  zamiany – do wysokości wartości rynkowej nieruchomości wraz z jej częścia-

mi składowymi,
g)  (uchylona)

pod warunkiem, że w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, w chwili dokonania 
czynności, nabyte grunty stanowią gospodarstwo rolne albo utworzą gospodarstwo 
rolne lub wejdą w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy;

Art. 9. [Zwolnienia]
Zwalnia się od podatku następujące czynności cywilnoprawne:
(…) 2)  sprzedaż własności gruntów, stanowiących gospodarstwo rolne w rozumie-

niu przepisów o podatku rolnym, wraz z będącymi ich częścią składową drzewami i in-
nymi roślinami, pod warunkiem że w wyniku dokonania czynności zostanie utworzone 
lub powiększone gospodarstwo rolne, a powierzchnia gospodarstwa rolnego utwo-
rzonego lub powstałego w wyniku powiększenia będzie nie mniejsza niż 11 ha i nie 
większa niż 300 ha oraz gospodarstwo to będzie prowadzone przez nabywcę przez 
okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia; zwolnienie to stanowi pomoc de minimis w rol-
nictwie, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 
2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europej-
skiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9); 

(…) 10)  pożyczki udzielane:
(…) b)  w formie pieniężnej na podstawie umowy zawartej między osobami, 

o których mowa w art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku 
od spadków i darowizn (Dz.U. z 2015 r. poz. 86 i 211), w wysokości 
przekraczającej kwotę, określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, pod 
warunkiem:
–  złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych 

właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty doko-
nania czynności,

(…) 10) pożyczki udzielane:
(…) b)  w formie pieniężnej na podstawie umowy zawartej między osobami, 

o których mowa w art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od 
spadków i darowizn (Dz.U. z 2015 r. poz. 86 i 211), w wysokości przekra-
czającej kwotę, określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, pod warunkiem:
–  złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych 

właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty do-
konania czynności, z wyłączeniem przypadku, gdy umowa została 
zawarta w formie aktu notarialnego,

–  udokumentowania otrzymania przez biorącego pożyczkę pieniędzy na 
rachunek bankowy, albo jego rachunek prowadzony przez spółdziel-
czą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym, 

–  udokumentowania otrzymania pieniędzy przez biorącego pożyczkę 
dowodem przekazania na jego rachunek płatniczy lub na jego inny 
rachunek w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kre-
dytowej, lub przekazem pocztowym,
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Komentarz: Od 1 stycznia 2016 r. zwolnienie w PCC obejmuje jedynie niektóre przypadki nabycia własności gruntów, stanowiących gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów 
o podatku rolnym, wraz z będącymi ich częścią składową drzewami i innymi roślinami. Sprzedaż własności gruntów będących gospodarstwem rolnym została zwolniona z podatku, 
pod warunkiem że:

�� w wyniku nabycia zostanie utworzone lub powiększone gospodarstwo rolne, a powierzchnia gospodarstwa rolnego utworzonego lub powstałego w wyniku powiększenia będzie 
nie mniejsza niż 11 ha i nie większa niż 300 ha oraz

�� gospodarstwo to będzie prowadzone przez nabywcę przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia (patrz art. 9 pkt 2 ustawy o PCC).
Do opodatkowania nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło przed 1 stycznia 2016 r., należy stosować przepisy dotychczasowe (art. 50 ustawy nowelizacyj-
nej). Do gospodarstwa rolnego nabytego do końca 2015 r. stosuje się zatem stare zwolnienie. Od 1 stycznia 2016 r. w przypadku niewielkich gospodarstw rolnych, jak również tych 
wielkoobszarowych, przeniesienie własności spowoduje naliczenie podatku od czynności cywilnoprawnych. Zwolnienie od PCC w nowej postaci nie dotyczy żadnej innej metody 
przeniesienia własności majątku niż sprzedaż gruntów gospodarstwa rolnego.
Od 1 stycznia 2016 r. zostały także doprecyzowane warunki zwolnienia z PCC pożyczek udzielanych w formie pieniężnej na podstawie umowy zawartej między osobami najbliższy-
mi (art. 9 pkt 10 lit. b tiret drugie ustawy o PCC). Zmiana polega na umożliwieniu dokumentowania przekazania środków pieniężnych z tytułu pożyczki także na rachunek płatniczy.

Art. 10. [Obowiązki podatników i płatników]
(…) 3a. Płatnicy są obowiązani:

(…) 2)  wpłacić pobrany podatek na rachunek organu podatkowego właściwego ze 
względu na siedzibę płatnika, w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym pobrano podatek, a także przekazać w tym terminie deklara-
cję o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika według usta-
lonego wzoru wraz z informacją o kwocie podatku należnego poszczególnym 
gminom;

3)  przekazywać, w terminie, o którym mowa w pkt 2, organowi podatkowemu właści-
wemu ze względu na siedzibę płatnika odpisy sporządzanych aktów notarialnych 
dotyczących czynności cywilnoprawnych stanowiących przedmiot opodatkowania. 

Art. 10. [Obowiązki podatników i płatników]
(…) 3a. Płatnicy są obowiązani:

(…) 2)  wpłacić pobrany podatek na rachunek organu podatkowego właściwego ze 
względu na siedzibę płatnika, w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym pobrano podatek, a także przekazać w tym terminie, w formie 
elektronicznej, deklarację o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez 
płatnika, w tym informację o kwocie podatku należnego poszczególnym gminom;

3)  przekazywać w terminie, o którym mowa w pkt 2, organowi podatkowemu właściwe-
mu ze względu na siedzibę płatnika sporządzoną w formie papierowej albo w formie 
elektronicznej informację zawierającą treść aktów notarialnych lub dane z tych ak-
tów dotyczące czynności, o których mowa w ust. 2. 

Brak odpowiednika (…) 3c. Płatnicy nie odpowiadają za podatek niepobrany, jeżeli wykażą brak swojej 
winy w niepobraniu tego podatku.

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporzą-
dzenia:
1)  wzory deklaracji, o których mowa w ust. 1 i ust. 3a pkt 2, oraz szczegółowy zakres 

zawartych w nich danych, a w szczególności:
a)  w deklaracji, o której mowa w ust. 1 – datę i miejsce dokonania czynności cywilno-

prawnej, dane podatnika, zwięzłe określenie treści i przedmiotu czynności, miejsce 
jego położenia lub wykonywania praw majątkowych, podstawę opodatkowania, od-
liczenia od podstawy opodatkowania, stawkę podatku, kwotę należnego podatku,

b)  w deklaracji, o której mowa w ust. 3a pkt 2 – dane płatnika, kwotę podatku pobra-
nego w danym miesiącu, kwotę podatku pobranego od umowy spółki kapitałowej     
 i jej zmiany, kwotę potrąconego wynagrodzenia z tytułu poboru podatku oraz 
kwotę podatku wpłaconego naczelnikowi urzędu skarbowego,

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporzą-
dzenia:
1)  sposób pobierania i zwrotu podatku, w tym czynności związane z poborem podat-

ku i zakres pouczeń udzielanych podatnikowi przez płatnika oraz treść rejestru 
podatku,

2)  zakres danych zawartych w deklaracji, o której mowa w ust. 3a pkt 2,
3)  zakres informacji, o której mowa w ust. 3a pkt 3, oraz sposób jej przekazywania,
4)  wzór deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych
– uwzględniając konieczność zapewnienia wnikliwości i szybkości postępowania po-
datkowego oraz zmniejszenia kosztów jego prowadzenia, jak również prawidło wego 
poboru podatku przez płatników i wiarygodności informacji przekazywanych organo-
wi podatkowemu.
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c)  sposób sporządzenia informacji o kwocie podatku pobranego przez płatnika na-
leżnego poszczególnym gminom,

2)  szczegółowy sposób pobierania i zwrotu podatku, w tym czynności związane z po-
borem podatku i zakres udzielania przez płatnika pouczeń podatnikowi oraz treść 
rejestru podatku

– uwzględniając konieczność wnikliwości i szybkości postępowania podatkowego oraz 
zmniejszenia kosztów jego prowadzenia, jak również prawidłowy sposób poboru po-
datku przez płatników.

Komentarz: Od 1 stycznia 2016 r. został wprowadzony obowiązek przekazywania przez notariuszy, jako płatników PCC, właściwemu organowi podatkowemu:
�� wyłącznie w formie elektronicznej deklaracji o wysokości pobranego i wpłaconego podatku, której integralną częścią będzie informacja o kwocie podatku należnego poszcze-

gólnym gminom (art. 10 ust. 3a pkt 2 ustawy o PCC),
�� sporządzonych w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej informacji zawierających dane z aktów notarialnych dotyczące tych czynności, z tytułu których są płatnikami, 

lub odpisów tych aktów (art. 10 ust. 3a pkt 3 ustawy o PCC).
Zmiana art. 10 ust. 3c ustawy o PCC oznacza w praktyce, że notariusze ponoszą odpowiedzialność za niepobrany podatek lub pobrany w wysokości niższej od należnej tylko 
w tych przypadkach, gdy ponoszą winę za niepobranie podatku.

Art. 11. [Zwrot podatku]
1. Podatek, z zastrzeżeniem ust. 2, podlega zwrotowi, jeżeli:
Brak odpowiednika

Art. 11. [Zwrot podatku]
1. Podatek, z zastrzeżeniem ust. 2, podlega zwrotowi, jeżeli:

(…) 3a)  spółka nie została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców lub wysokość 
kapitału zakładowego spółki kapitałowej została zarejestrowana w kwocie 
niższej niż określała umowa spółki – w części stanowiącej różnicę między 
podatkiem zapłaconym i podatkiem należnym;

4)  podwyższenie kapitału spółki nie zostanie zarejestrowane lub zostanie zarejestro-
wane w wysokości niższej niż określona w uchwale – w części stanowiącej różni-
cę między podatkiem zapłaconym i podatkiem należnym od podwyższenia kapitału 
ujawnionego w rejestrze przedsiębiorców;

4)  podwyższenie kapitału zakładowego spółki nie zostanie zarejestrowane lub zostanie 
zarejestrowane w wysokości niższej niż określona w uchwale – w części stanowiącej 
różnicę między podatkiem zapłaconym i podatkiem należnym od podwyższenia ka-
pitału zakładowego ujawnionego w rejestrze przedsiębiorców;

Komentarz: Od 1 stycznia 2016 r. r. został wprowadzony zwrot PCC od umowy spółki, w przypadku gdy spółka nie została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców lub gdy 
wysokość kapitału zakładowego spółki kapitałowej została zarejestrowana w kwocie niższej, niż przewidywała umowa spółki (art. 11 ust. 1 pkt 3a ustawy o PCC). Dotychczas zwrot 
podatku nie mógł być dokonany, w przypadku gdy spółka nie została zarejestrowana lub gdy kapitał zakładowy spółki kapitałowej został zarejestrowany w wysokości niższej, niż 
przewidywała umowa spółki. Nowelizacja rozszerza katalog przesłanek dla dokonania zwrotu PCC o te przypadki. Pozostałe zmiany art. 11 mają charakter redakcyjny.

Art. 12. [Właściwość]
1. Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach podatku od czynności 

cywilnoprawnych od umów, których przedmiotem są rzeczy znajdujące się na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane w kraju, jest:
1)  od przeniesienia własności nieruchomości, własnościowego spółdzielczego prawa 

do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynika-
jących z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego i prawa

Art. 12. [Właściwość]
1. Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach podatku od czynności 

cywilnoprawnych od umów, których przedmiotem są rzeczy znajdujące się na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane w kraju, jest:
1)   od przeniesienia własności nieruchomości, własnościowego spółdzielczego prawa 

do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynika-
jących z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego i prawa
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do lokalu w małym domu mieszkalnym lub prawa użytkowania wieczystego – na-
czelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce położenia nierucho-
mości;

2)  od przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych, innych niż wymienione 
w pkt 1, oraz od pozostałych umów – naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze 
względu na miejsce zamieszkania lub adres siedziby podatnika, a w przypadku gdy 
obowiązek zapłaty ciąży solidarnie na kilku podmiotach – naczelnik urzędu skar-
bowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub adres siedziby jednego 
z tych podmiotów;

do lokalu w małym domu mieszkalnym, prawa do miejsca postojowego w garażu 
wielostanowiskowym lub prawa użytkowania wieczystego – naczelnik urzędu skar-
bowego właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości;

2)   od przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych, innych niż wymienione 
w pkt 1, oraz od pozostałych umów – naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze 
względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podatnika, a w przypadku gdy obo-
wiązek zapłaty ciąży solidarnie na kilku podmiotach – naczelnik urzędu skarbowego 
właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę jednego z tych podmio-
tów;

Brak odpowiednika 2a)  od ustanowienia hipoteki – naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu 
na miejsce zamieszkania lub siedzibę składającego oświadczenie woli o usta-
nowieniu tego prawa, a w przypadku gdy oświadczenie woli składane jest przez 
kilka podmiotów – naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce 
zamieszkania lub siedzibę jednego z tych podmiotów;

2. Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej organu podatkowego w sposób, 
o którym mowa w ust. 1 – właściwym organem podatkowym jest naczelnik Drugiego 
Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

2. Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej organu podatkowego w sposób, 
o którym mowa w ust. 1 i 3 – właściwym organem podatkowym jest naczelnik Trzeciego 
Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

3. W sprawach podatku od czynności cywilnoprawnych od umów zamiany:
1)  których przedmiotem jest wyłącznie przeniesienie własności rzeczy lub praw mająt-

kowych wymienionych w ust. 1 pkt 1, organem podatkowym właściwym do ustalenia 
wartości nieruchomości lub prawa majątkowego jest naczelnik urzędu skarbowego 
właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości, a do określenia wysoko-
ści podatku od czynności cywilnoprawnych – naczelnik urzędu skarbowego właś-
ciwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości lub prawa, którego wartość 
jest wyższa;
Brak odpowiednika

3. Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach podatku od czynno-
ści cywilnoprawnych od umów zamiany: 
1)   których przedmiotem jest wyłącznie przeniesienie własności rzeczy lub praw mająt-

kowych wymienionych w ust. 1 pkt 1, jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy 
ze względu na miejsce położenia nieruchomości lub prawa, którego wartość jest 
wyższa, a do określenia wartości nieruchomości lub prawa majątkowego – na-
czelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce położenia nierucho-
mości;

1a)  których przedmiotem jest przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych 
wymienionych w ust. 1 pkt 1 i innych rzeczy lub praw majątkowych, w tym rzeczy 
położonych za granicą i praw tam wykonywanych, jest naczelnik urzędu skarbo-
wego właściwy ze względu na położenie nieruchomości na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej;

2)  w pozostałych przypadkach – naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na 
miejsce zamieszkania lub adres siedziby jednej ze stron.

2)  w pozostałych przypadkach jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu 
na miejsce zamieszkania lub siedzibę jednej ze stron. 

Komentarz: Przedstawione zmiany dotyczą właściwości organów podatkowych. Wprowadzono także zapis, że o właściwości miejscowej organu podatkowego może decydować 
w przypadku prawa do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym miejsce położenia nieruchomości. Zmiany obowiązują od 1 stycznia 2016 r.
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poDatek oD czynnoŚci cywiLnoprawnycH – przepisy wykonawcze

wejście w życie

1
stycznia
2016 r.

Pobór i zwrot  
podatku od czynności 

cywilnoprawnych

Wprowadzone zmiany są konsekwencją zmian ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wprowadzonych ustawą 
z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (zob. komentarz do art. 10 ustawy). 
Rozporządzenie i zmieniony art. 10 ustawy modyfikuje obowiązki notariuszy jako płatników PCC.

Rozporządzenie Ministra Finansów z 25 listopada 2015 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cy-
wilnoprawnych – Dz.U. z 2015 r., poz. 1999
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Ustawa
z 12 stycznia 1991 r.

o podatkach i opłatach lokalnych 
(j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 849; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1890)*

* Tabela uwzględnia zmiany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych wprowadzone:
–  ustawą z 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz.U. z 2015 r., poz. 774; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1688),
– ustawą z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1045),
–  ustawą z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 699; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1595),
– ustawą z 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1283),
– ustawą z 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r., poz. 1777),
– ustawą z 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1890).

W tabeli pominięto zmiany polegające na zastąpieniu nazwy Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa nazwą Agencja Nieruchomości Rolnych.

Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

Art. 1. [Zakres ustawy]
Ustawa normuje: 
Brak odpowiednika

Art. 1. [Zakres ustawy]
Ustawa normuje: 

(…) 5b)  opłatę reklamową;

Komentarz: Od 11 września 2015 r. do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wprowadzono nowy rodzaj opłaty – opłatę reklamową. Zmiana została wprowadzona ustawą  
z 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz.U. z 2015 r., poz. 774, z późn. zm.). Zobacz też komentarz do art. 17a.

Art. 1a. [Definicje]
1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

(…) 3)  grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 
– grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego pod-
miotu prowadzącego działalność gospodarczą, z wyjątkiem budynków miesz-
kalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami, a także gruntów, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b, chyba że przedmiot opodatkowania nie jest 
i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów 
technicznych;

Art. 1a. [Definicje]
1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

(…) 3)  grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 
– grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego pod-
miotu prowadzącego działalność gospodarczą, z zastrzeżeniem ust. 2a;

Komentarz: Ustawodawca zrezygnował ze stosowania kryterium „względów technicznych” w przypadku nieruchomości, których stan uniemożliwia ich wykorzystywanie do prowa-
dzenia w nich działalności gospodarczej (art. 1a ust. 2a pkt 3 upol). Do tej pory posiadacze takich nieruchomości mogli liczyć, że w ich przypadku znajdzie zastosowanie obniżona 
stawka podatku. Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.
Zobacz także komentarz do art. 1a ust. 2a. 
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Art. 1a. [Definicje]
1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
Brak odpowiednika

Art. 1a. [Definicje]
1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

(…) 3a)  reklama, tablica reklamowa, urządzenie reklamowe, szyld – odpowiednio re-
klamę, tablicę reklamową, urządzenie reklamowe, szyld w rozumieniu przepi-
sów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. z 2015 r. poz. 199, 443 i 774); 

Komentarz: Wprowadzenie definicji pojęć „reklama, tablica reklamowa, urządzenie reklamowe, szyld” wynikało z wprowadzenia nowego rodzaju opłaty, jaką jest opłata reklamowa. 
Zmiana obowiązuje od 11 września 2015 r. 
Zobacz także komentarz do art. 17a.

Art. 1a. [Definicje]
1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

(…) 4)  działalność gospodarcza – działalność, o której mowa w przepisach Prawa dzia-
łalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2;

Art. 1a. [Definicje]
1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

(…) 4)  działalność gospodarcza – działalność, o której mowa w ustawie z dnia 2 lip-
ca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 584,  
z późn. zm.), z zastrzeżeniem ust. 2;

Komentarz: Zmiana w art. 1a ust. 1 pkt 4 ma charakter redakcyjny i wynika z konieczności uaktualnienia stanu prawnego. Zmiana ta obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.

Art. 1a. [Definicje]
(…) 2. Za działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy nie uważa się:
Brak odpowiednika

Art. 1a. [Definicje]
(…) 2. Za działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy nie uważa się:

(…) 3)  działalności, o której mowa w art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobo-
dzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 584 i 699).

Komentarz: Zmiana w art. 1a ust. 2 pkt 3 dotyczy działalności rolników w zakresie sprzedaży, o której mowa w art. 20 ust. 1c updof. Przepis ten obejmuje przychody ze sprzedaży 
przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, z wyjątkiem przetworzonych produk-
tów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym. Rolnicy, którzy 
osiągają te przychody, nie muszą się więc obawiać, że ich nieruchomości zostaną opodatkowane podatkiem od nieruchomości jako budynki związane z prowadzoną działalnością 
gospodarczą. Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.

Art. 1a. [Definicje]
Brak odpowiednika

Art. 1a. [Definicje]
(…) 2a. Do gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej nie zalicza się:
1)  budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami;
2)  gruntów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b i d;
3)  budynków, budowli lub ich części, w odniesieniu do których została wydana decy-

zja ostateczna organu nadzoru budowlanego, o której mowa w art. 67 ust. 1 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.), 
lub decyzja ostateczna organu nadzoru górniczego, na podstawie której trwale 
wyłączono budynek, budowlę lub ich części z użytkowania.

Komentarz: Od 1 stycznia 2016 r. obniżona stawka jest stosowana tylko wtedy, gdy przedsiębiorca otrzyma decyzję organu nadzoru budowlanego w sprawie rozbiórki. Przypomnij-
my, że do końca 2015 r. podatnik musiał wykazać, iż stan techniczny budynku jest na tyle zły, że jego remont nie był możliwy. Decyzję w sprawie preferencyjnej stawki podejmowały
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Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

organy podatkowe, tj. wójt, burmistrz czy prezydent miasta. Nie było więc konieczne posiadanie wymienionych decyzji organów nadzoru jak obecnie. Skutkiem zmiany będzie 
w wielu przypadkach wyższy podatek od budynków, które nie nadają się do prowadzenia działalności gospodarczej, a co do których nie wydano jeszcze decyzji o ich rozbiórce.
Pkt 2 został zmieniony ustawą o rewitalizacji. Obowiązująca  nowelizacja tego punktu była konsekwencją nowego brzmienia art. 5 upol. 

Art. 1a. [Definicje]
(…) 3. Przez użyte w ustawie określenia:

6)  grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych,

Art. 1a. [Definicje]
(…) 3. Przez użyte w ustawie określenia: 
uchylony

(…) 7)  grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi, (…)
– rozumie się grunty sklasyfikowane w ten sposób w ewidencji gruntów i bu-

dynków.

(…) 7)  grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi oraz grunty pod wodami po-
wierzchniowymi płynącymi, (…)
– rozumie się grunty sklasyfikowane w ten sposób w ewidencji gruntów i bu-

dynków.

Komentarz: Zmiana redakcji przepisu była również niezbędna ze względu na fakt, że z dniem 1 stycznia 2014 r. zmianie uległy przepisy rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów 
i budynków, które w zakresie określania i klasyfikacji wód odnoszą się obecnie do przepisów ustawy z 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne. Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.

Art. 2. [Przedmioty podlegające opodatkowaniu]
(…) 2. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają użytki rolne, grun-

ty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy, z wyjątkiem zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej.

Art. 2. [Przedmioty podlegające opodatkowaniu]
(…) 2. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają użytki rolne lub 

lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

3. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają również:
(…) 2)  grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi i kanałami żeglownymi, z wy-

jątkiem jezior oraz gruntów zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni 
wodnych;

3. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają również:
(…) 2)  grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi, z wyjątkiem gruntów pod wo-

dami jezior lub zbiorników sztucznych;

3)  nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby organów jednostek samorządu tery-
torialnego, w tym urzędów gmin, starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich;

3)  nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby organów jednostek samorządu tery-
torialnego, w tym urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów związków metro-
politalnych i urzędów marszałkowskich;

Komentarz: Zmiana redakcji przepisu art. 2 ust. 3 pkt 2 była niezbędna ze względu na fakt, że z dniem 1 stycznia 2014 r. zmianie uległy przepisy rozporządzenia w sprawie ewidencji 
gruntów i budynków, które w zakresie określania i klasyfikacji wód odnoszą się obecnie do przepisów ustawy z 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne. 
Zmiana redakcji przepisu art. 2 ust. 3 pkt 2 jest konsekwencją wprowadzenia do polskiego systemu powiatu metropolitalnego. Zmiana była niezbędna w związku z podziałem 
kompetencji pomiędzy powiat metropolitalny i wchodzące w jego skład jednostki samorządu terytorialnego. Zmiany obowiązują od 1 stycznia 2016 r.

Art. 3. [Podatnicy podatku od nieruchomości]
(…) 4. Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajdu-

je się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opo-
datkowania, a obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży 
solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach, z zastrzeżeniem ust. 5.

Art. 3. [Podatnicy podatku od nieruchomości]
(…) 4. Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje 

się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatko-
wania, a obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży soli-
darnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach, z zastrzeżeniem ust. 4a i 5.

Brak odpowiednika 4a. Zasady odpowiedzialności solidarnej za zobowiązanie podatkowe, o której 
mowa w ust. 4, nie stosuje się przy współwłasności w częściach ułamkowych lokalu
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użytkowego – garażu wielostanowiskowego w budynku mieszkalnym wraz z gruntem 
stanowiących odrębny przedmiot własności. W takiej sytuacji obowiązek podatko-
wy ciąży na współwłaścicielach w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w prawie 
własności. Przepisu art. 6 ust. 11 nie stosuje się.

5. Jeżeli wyodrębniono własność lokali, obowiązek podatkowy w zakresie podatku 
od nieruchomości od gruntu oraz części budynku stanowiących współwłasność ciąży 
na właścicielach lokali w zakresie odpowiadającym częściom ułamkowym wynikającym 
ze stosunku powierzchni użytkowej lokalu do powierzchni użytkowej całego budynku.

5. Jeżeli wyodrębniono własność lokali, obowiązek podatkowy w zakresie podatku 
od nieruchomości od gruntu oraz od części budynku stanowiących nieruchomość 
wspólną w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. 
z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492) ciąży na właścicielach w za-
kresie odpowiadającym ich udziałowi w nieruchomości wspólnej.

Komentarz: W nowo dodanym  art. 3 ust. 4a upol określono zasady opodatkowania współwłasności garażu. W takim przypadku obowiązek podatkowy ciąży na współwłaścicielach 
w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w prawie własności. Konsekwencją tej zmiany była konieczność wyłączenia stosowania w takim przypadku art. 6 ust. 11 określającego 
zasady płatności podatku w przypadku współwłasności (wspólnego posiadania) osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych (w tym spółek) nieposiadających 
osobowości prawnej.
Dotychczas, jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opo-
datkowania, a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub współposiadaczach. Było to niekorzystne dla podatników będących posiadaczami 
miejsc postojowych w wielostanowiskowych garażach w budownictwie wielomieszkaniowym. Jako współwłaściciele byli zobowiązani do zapłaty podatku od całej nieruchomości 
(a nie według swojego udziału), a zapłacenie podatku przez któregokolwiek ze współwłaścicieli zwalniało z tego obowiązku pozostałych. Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.
Nowelizacja obowiązująca od 1 stycznia 2016 r. nadaje także nowe brzmienie art. 3 ust. 5 upol. Nowe brzmienie przepisu umożliwia objęcie podatkiem całej powierzchni stanowią-
cej współwłasność istniejącą w związku z odrębną własnością lokali. 
Do końca 2015 r. literalne stosowanie art. 3 ust. 5 powodowało, że w przypadku wyodrębnienia w budynku własności lokali, ciążący na właścicielach lokali obowiązek podatkowy 
od gruntu oraz od części budynku stanowiących współwłasność nie obejmuje całej powierzchni gruntu oraz powierzchni użytkowej budynku stanowiącej współwłasność (czę-
ści wspólnej). Zmiana przepisu polega na doprecyzowaniu, iż w przypadku wyodrębnienia własności lokali obowiązek podatkowy w zakresie podatku od gruntu oraz od części 
budynku, stanowiących nieruchomość wspólną w rozumieniu ustawy o własności lokali, ciąży na właścicielach lokali w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w nieruchomości 
wspólnej, ustalonemu na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy o własności lokali.

Art. 5. [Stawka podatku]
1. Rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomo-

ści, z tym że stawki nie mogą przekroczyć rocznie:
1)  od gruntów:

(…) b)  pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 
– 3,38 zł od 1 ha powierzchni, (…)

Art. 5. [Stawka podatku]
1. Rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomo-

ści, z tym że stawki nie mogą przekroczyć rocznie:
1)  od gruntów:

(…) b)  pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi 
płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,58 zł od 1 ha powierzchni,

Brak odpowiednika (…) d)  niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa 
w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. poz. 1777), 
i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, 
usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wy-
łącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu 
w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie za-
kończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3 zł od 1 m2 
powierzchni;
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Komentarz: Zmiana redakcji przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b była niezbędna ze względu na fakt, że 1 stycznia 2014 r. zmianie uległy przepisy rozporządzenia w sprawie ewidencji 
gruntów i budynków, które w zakresie określania i klasyfikacji wód odnoszą się obecnie do przepisów ustawy z 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne. Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 
2016 r.
Od 1 stycznia dodano nową stawkę podatku od nieruchomości. Zwiększono stawki podatku od nieruchomości, które mimo przeznaczenia w planie miejscowym pod zabudowę, 
nie zostały zabudowane w terminie 4 lat od dnia wejścia w życie planu. Dotyczy to gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji.

Art. 6. [Powstanie obowiązku podatkowego]
Brak odpowiednika

Art. 6. [Powstanie obowiązku podatkowego]
(…) 8a. Nie wszczyna się postępowania, a postępowanie wszczęte umarza, jeżeli 

wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, 
określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów dorę-
czenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez 
operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 
pocztowe (Dz.U. poz. 1529). W takim przypadku decyzję umarzającą postępowanie 
pozostawia się w aktach sprawy, a organ jest nią związany od chwili wydania. Do 
zmiany decyzji umarzającej postępowanie przepis art. 254 ustawy z dnia 29 sierp-
nia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613, 699 i 978) stosuje się 
odpowiednio.

Brak odpowiednika (…) 11a. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny 
jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Komentarz: Konsekwencją wprowadzenia przepisu art. 6 ust. 8a upol jest rezygnacja z doręczania decyzji i poboru podatku, w przypadkach gdy kwota zobowiązania jest niższa 
od kosztów przesyłki poleconej – koszty te wynoszą obecnie 6,10 zł (patrz Cennik Poczty Polskiej).
Dodanie art. 6 ust. 11a upol. Do końca 2015 r. podatki lokalne, w tym podatek od nieruchomości, były płatne w proporcjonalnych ratach płaconych przez osoby fizyczne w termi-
nach do: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Od początku 2016 r. zasady te zachowano tylko dla podatków w kwocie wyższej niż 100 zł. Do tej kwoty w przypadku osób 
fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej płatności trzeba dokonać w terminie pierwszej raty. Korzystne jest to, że o zapłaceniu podatku trzeba pamiętać raz w roku, 
a nie jak dotychczas – raz na kwartał. Wadą jest oczywiście konieczność jednorazowego uiszczenia całej sumy. Powyżej 100 zł płatność podatku pozostaje na dotychczasowych 
zasadach.

Art. 7. [Zwolnienia]
1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

(…) 5)  nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia przez stowarzysze-
nia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wycho-
wania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych 
do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozo-
wiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży;

Art. 7. [Zwolnienia]
1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

(…) 5)  grunty, budynki lub ich części zajęte wyłącznie na potrzeby prowadzenia przez 
stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie 
oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wy-
korzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte 
trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży;

(…) 8)  grunty położone na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazo-
wą, a także budynki i budowle trwale związane z gruntem, służące bezpośrednio 
osiąganiu celów z zakresu ochrony przyrody – w parkach narodowych oraz w re-
zerwatach przyrody;

(…) 8)  znajdujące się w parkach narodowych lub rezerwatach przyrody i służące bez-
pośrednio i wyłącznie osiąganiu celów z zakresu ochrony przyrody:
a)  grunty położone na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajo-

brazową,
b)  budynki i budowle trwale związane z gruntem;
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8a)  będące własnością Skarbu Państwa: grunty pokryte wodami jezior o ciągłym dopły-
wie lub odpływie wód powierzchniowych oraz grunty zajęte pod sztuczne zbiorniki 
wodne;

8a)  będące własnością Skarbu Państwa:
a)  grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior,
b)  grunty zajęte pod sztuczne zbiorniki wodne, z wyjątkiem gruntów przekaza-

nych w posiadanie innym podmiotom niż wymienione w art. 217 ustawy z dnia 
18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz. 469);

Brak odpowiednika (…) 15)  grunty i budynki lub ich części, stanowiące własność gminy, z wyjątkiem zaję-
tych na działalność gospodarczą lub będących w posiadaniu innych niż gmina 
jednostek sektora finansów publicznych oraz pozostałych podmiotów.

(…) 6a. Zwolnienie od podatku od nieruchomości, o którym mowa w ust. 2 pkt 5a, 
stanowi pomoc de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 
z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de 
minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006).

(…) 6a. Zwolnienie od podatku od nieruchomości, o którym mowa w ust. 2 pkt 5a, 
stanowi pomoc de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 
z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowa-
niu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

Komentarz: Od 1 stycznia 2016 r. ze zwolnienia od podatku od nieruchomości mogą korzystać jedynie grunty i budynki lub ich części należące do stowarzyszeń, które są zajęte 
wyłącznie na prowadzenie działalności statutowej wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu. Dotychczas zmieniony 
nowelizacją przepis art. 7 ust. 1 pkt 5 upol nie był jasny i było przedmiotem pewnych kontrowersji to, czy może być stosowane zwolnienie, gdy nieruchomości stowarzyszenia są 
wykorzystywane zarówno na cele statutowe, jak i w prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. Organy podatkowe jednak od dawna zajmowały stanowisko, że z tego zwol-
nienia od podatku od nieruchomości mogą korzystać jedynie te części działki, które zajęte będą wyłącznie na prowadzenie działalności uprawniającej do zastosowania zwolnienia. 
Takie stanowisko zajęto przykładowo w piśmie Urzędu Miejskiego w Radomiu z 4 kwietnia 2013 r. (sygn. BP.II.310.1.2013).
Do ustawy wprowadzono także zwolnienie dla gruntów i budynków lub ich części, stanowiących własność gminy, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą lub będących 
w posiadaniu innych niż gmina jednostek sektora finansów publicznych oraz pozostałych podmiotów.
Zmiana art. 7 ust. 6a upol polega na powołaniu aktualnego rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjo-
nowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. Zmiana ma charakter porządkujący.

Art. 9. [Podmioty obciążone obowiązkiem podatkowym w zakresie podatku od 
środków transportowych]

(…) 9. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem 
właściwym do spraw informatyzacji, określi w drodze rozporządzenia:
1)  format elektroniczny deklaracji na podatek od środków transportowych oraz układ 

informacji i powiązań między nimi zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne;

2)  sposób przesyłania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej;

3)  rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone deklaracje na po-
datek od środków transportowych.

Art. 9. [Podmioty obciążone obowiązkiem podatkowym w zakresie podatku od 
środków transportowych]

(…) 9. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem 
właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:
1)  sposób przesyłania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej,
2)  rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone deklaracje na 

podatek od środków transportowych
–   uwzględniając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i nieza-

przeczalności danych zawartych w deklaracjach na podatek od środków transporto-
wych oraz potrzebę ich ochrony przed nieuprawnionym dostępem.

10. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w rozporządzeniu, o którym 
mowa w ust. 9, uwzględnia w szczególności:
1)  zakres danych zawartych we wzorze deklaracji na podatek od środków transporto-

wych określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 8, oraz konieczność jej 
opatrzenia podpisem elektronicznym;

uchylony
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2)  potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych 
zawartych w deklaracjach na podatek od środków transportowych oraz potrzebę ich 
ochrony przed nieuprawnionym dostępem;

3)  limity wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku 
wynikające z deklaracji na podatek od środków transportowych, a także wymaga-
nia dla poszczególnych rodzajów podpisu elektronicznego określone w przepisach 
o podpisie elektronicznym, w szczególności dotyczące weryfikacji podpisu elektro-
nicznego i znakowania czasem.

Komentarz: Od 1 stycznia 2016 r.  samorządy mogą umożliwiać podatnikom składanie deklaracji na podatek od środków transportowych również przez Internet.
Zniesiono upoważnienia dla Ministra Finansów do określania, w drodze rozporządzenia, formatu elektronicznego deklaracji na podatek od środków transportowych oraz układu 
informacji i powiązań między nimi (w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji), gdyż uniemożliwiało to upowszechnienie wzoru deklaracji w centralnym repo-
zytorium wzorów prowadzonym w ramach elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Art. 10. [Stawki podatku od środków transportowych]
1. Rada gminy określa, w drodze uchwały, wysokość stawek podatku od środków 

transportowych, z tym że roczna stawka podatku od jednego środka transportowego 
nie może przekroczyć:
(…) 7)  od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a)  mniejszej niż 30 miejsc – 1439,20 zł,
b)  równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1819,56 zł

Art. 10. [Stawki podatku od środków transportowych]
1. Rada gminy określa, w drodze uchwały, wysokość stawek podatku od środków 

transportowych, z tym że roczna stawka podatku od jednego środka transportowego 
nie może przekroczyć:
(…) 7)  od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kie-

rowcy:
a)  mniejszej niż 22 miejsca – 1918,50 zł,
b)  równej lub większej niż 22 miejsca – 2425,51 zł.

Komentarz: Od 1 stycznia 2016 r. zmieniono podstawę opodatkowania i wysokość podatku od poszczególnych klas autobusów (art. 10 ust. 1 pkt 7 upol). Zniesiony został istniejący 
tylko na potrzeby podatku od środków transportowych podział na autobusy do 30 miejsc i autobusy o liczbie miejsc równej lub wyższej niż 30. Został on zastąpiony podziałem 
na autobusy z liczbą miejsc mniejszą niż 22 poza kierowcą oraz autobusy z liczbą miejsc równą lub większą niż 22. Wysokość podatku wynosi dla nich odpowiednio 1918,50 zł 
i 2425,51 zł. 

Art. 15. [Opłata targowa]
1. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek 

organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targo-
wiskach, z zastrzeżeniem ust. 2b.

Art. 15. [Opłata targowa]
1. Rada gminy może wprowadzić opłatę targową. Opłatę targową pobiera się od 

osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 
osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach, z zastrzeżeniem ust. 2b.

Komentarz: Obowiązująca od 1 stycznia 2016 r. nowelizacja art. 15 oznacza, że gmina może pobierać opłaty targowe, ale nie musi. Dla gmin rezygnujących z poboru tej opłaty 
oznacza to uniknięcie kosztów poboru opłaty targowej oraz kosztów związanych ze ściągalnością tej opłaty.

Art. 17.  [Opłata miejscowa]
1. Opłata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż 

dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych: (…)
– za każdy dzień pobytu w takich miejscowościach.

Art. 17. [Opłata miejscowa i uzdrowiskowa]
1. Rada gminy może wprowadzić opłatę miejscową. Opłatę miejscową pobiera się 

od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczyn-
kowych lub szkoleniowych: (…)

– za każdą rozpoczętą dobę pobytu.
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1a. Opłata uzdrowiskowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej 
niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych 
w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status uzdrowiska 
na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowisko-
wym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowisko-
wych, za każdy dzień pobytu w takich miejscowościach.

1a. Rada gminy może wprowadzić opłatę uzdrowiskową. Opłatę uzdrowiskową po-
biera się od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, tu-
rystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach znajdujących się 
na obszarach, którym nadano status uzdrowiska na zasadach określonych w ustawie 
z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony 
uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych – za każdą rozpoczętą dobę pobytu.

Komentarz: Obowiązująca od 1 stycznia 2016 r. nowelizacja art. 17 oznacza, że gmina może pobierać opłaty miejscowe i uzdrowiskowe, ale nie musi. Dla gmin rezygnujących 
z poboru tej opłaty oznacza to uniknięcie kosztów poboru opłaty oraz kosztów związanych ze ściągalnością tej opłaty. Dodatkowo brak takich opłat może podnieść atrakcyjność 
turystyczną gminy.

Brak odpowiednika Art. 17a. [Opłata reklamowa]
1. Rada gminy może wprowadzić opłatę reklamową od umieszczonych tablic rekla-

mowych lub urządzeń reklamowych.
2. Opłata reklamowa może być pobierana jedynie na obszarach, dla których obo-

wiązują zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych 
i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.

3. Opłatę reklamową pobiera się od:
1)  właścicieli nieruchomości lub obiektów budowlanych, z wyłączeniem nieruchomo-

ści gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste,
2)  użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych,
3)  posiadaczy samoistnych nieruchomości lub obiektów budowlanych,
4)  posiadaczy nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich czę-

ści, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorial-
nego, jeżeli posiadanie:
a)  wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych lub 

z innego tytułu prawnego,
b)  jest bez tytułu prawnego
– jeżeli na tych nieruchomościach lub obiektach budowlanych znajdują się tablice 
reklamowe lub urządzenia reklamowe, niezależnie od tego czy na tablicy reklamo-
wej lub urządzeniu reklamowym eksponowana jest reklama.
4. Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany, na których zlokalizowana jest tablica 

reklamowa lub urządzenie reklamowe, jest przedmiotem współwłasności lub pozo-
staje w posiadaniu dwóch lub więcej osób obowiązek w zakresie wniesienia opła-
ty reklamowej ciąży solidarnie odpowiednio na wszystkich współwłaścicielach lub 
współposiadaczach.

5. Opłaty reklamowej nie pobiera się jeżeli tablice reklamowe lub urządzenia rekla-
mowe, o których mowa w ust. 2:
1)  nie są widoczne z przestrzeni dostępnych publicznie;
2)  stanowią szyld, o ile jest on zgodny z zasadami i warunkami sytuowania obiektów 

małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń;
3)  są realizacją obowiązku nałożonego przepisami prawa;
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Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji4)  służą wyłącznie do upowszechniania informacji:
a)  trwale upamiętniającej osoby, instytucje lub wydarzenia,
b)  o charakterze religijnym, związanym z działalnością kościołów lub innych 

związków wyznaniowych, jeżeli tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe 
sytuowane są w granicach terenów użytkowanych jako miejsca kultu i działal-
ności religijnej oraz cmentarzy.

6. Kwotę zapłaconego podatku od nieruchomości od tablicy reklamowej lub urzą-
dzenia reklamowego, zalicza się na poczet opłaty reklamowej należnej od tej tablicy 
reklamowej lub urządzenia reklamowego.

Brak odpowiednika Art. 17b. [Opłata reklamowa – części]
1. Opłata reklamowa składa się z części stałej i części zmiennej.
2. Część stała ma zryczałtowaną wysokość niezależną od pola powierzchni tablicy 

reklamowej lub urządzenia reklamowego służącego ekspozycji reklamy.
3. Część zmienna zależy od wielkości pola powierzchni tablicy lub urządzenia re-

klamowego służących ekspozycji reklamy.
4. Jeśli kształt urządzenia reklamowego uniemożliwia wyznaczenie pola powierzch-

ni służącej ekspozycji reklamy, o którym mowa w ust. 3, wysokość opłaty zależy od 
pola powierzchni bocznej prostopadłościanu opisanego na urządzeniu reklamowym.

Komentarz:  Jeżeli gmina podejmie uchwałę o warunkach sytuowania obiektów reklamowych, to na jej podstawie będzie miała prawo pobierania tzw. opłaty reklamowej (zob.  
art. 17a i 17b upol). Opłatę reklamową można pobierać od:
1) właścicieli nieruchomości lub obiektów budowlanych, z wyłączeniem nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste,
2) użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych,
3) posiadaczy samoistnych nieruchomości lub obiektów budowlanych,
4)  posiadaczy nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli 

posiadanie:
a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego,
b) jest bez tytułu prawnego
– jeżeli na tych nieruchomościach lub obiektach budowlanych znajdują się tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe, niezależnie od tego czy na tablicy reklamowej lub 
urządzeniu reklamowym eksponowana jest reklama (art. 17a ust. 3 upol).

Zwolnione z opłaty zostały te tablice/urządzenia reklamowe, które nie są widoczne z przestrzeni dostępnych publicznie, stanowią szyld lub realizację obowiązku nałożonego pra-
wem. Opłacie nie będą podlegać także tablice/urządzenia reklamowe związane z działalnością kościołów albo innych związków wyznaniowych.
Nowe przepisy zapobiegają podwójnemu opodatkowaniu reklam. Kwota podatku od nieruchomości zapłaconego od tablicy reklamowej jako budowli będzie bowiem zaliczana na 
poczet opłaty reklamowej (art. 17a ust. 6 upol).
Zmiany zostały wprowadzone ustawą z 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz.U. z 2015 r., poz. 774 ze zm.). 
Zmiana obowiązuje od 11 września 2015 r.

Art. 19. [Zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokości stawek]
Rada gminy, w drodze uchwały

1)  określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłat 
określonych w ustawie, z tym że:

Art. 19. [Zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokości stawek]
Rada gminy, w drodze uchwały

1)  określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłat 
określonych w ustawie, z tym że:
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Brak odpowiednika (…) g)  stawka części stałej opłaty reklamowej nie może przekroczyć 2,50 zł 
dziennie,

Brak odpowiednika h)  stawka części zmiennej opłaty reklamowej nie może przekroczyć 0,20 zł 
od 1 m2 pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego 
służących ekspozycji reklamy dziennie;

2)  może zarządzić pobór tych opłat w drodze inkasa oraz określić inkasentów i wyso-
kość wynagrodzenia za inkaso;

2)  może zarządzić pobór tych opłat w drodze inkasa oraz określić inkasentów i wyso-
kość wynagrodzenia za inkaso, a także może wprowadzić obowiązek prowadzenia 
przez inkasentów ewidencji osób, o których mowa w art. 17 ust. 1, zobowiązanych 
do uiszczania opłaty miejscowej oraz określić szczegółowy zakres danych zawar-
tych w tej ewidencji, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego po-
boru opłaty miejscowej;

Brak odpowiednika (…) 4)  może różnicować wysokość stawek opłaty reklamowej uwzględniając lokaliza-
cję oraz wielkość lub rodzaj tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego;

Brak odpowiednika 5)  może wprowadzić obowiązek składania organowi podatkowemu właściwemu ze 
względu na miejsce położenia tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych, 
deklaracji na opłatę reklamową, a także określić termin, warunki i tryb składania 
tych deklaracji; w tym przypadku rada gminy określa wzór formularza deklaracji na 
opłatę reklamową, w którym zawarte będą dane dotyczące podmiotu i przedmiotu 
opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru opłaty reklamowej;

Brak odpowiednika 6)  może wprowadzić możliwość składania deklaracji na opłatę reklamową za pomo-
cą środków komunikacji elektronicznej; w tym przypadku przepisy art. 6 ust. 14–16 
stosuje się odpowiednio.

Komentarz:  Opłata reklamowa składa się z dwóch części:
�� do 2,50 zł dziennie za obiekt jako taki oraz
�� do 20 groszy dziennie za każdy metr kwadratowy pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy.

Wprowadzono także możliwość elektronicznego składania deklaracji na opłatę reklamową.
Art. 19 pkt 2 obowiazuje od 1 stycznia 2016 r. Pozostałe omawiane przepisy obowiązują od 11 września 2015 r.

ZAŁĄCZNIK Nr 2  
STAWKI MINIMALNE PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH  

W ART. 8 PKT 4 USTAWY
„Trzy osie”

ZAŁĄCZNIK Nr 2 
STAWKI MINIMALNE PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH  

W ART. 8 PKT 4 USTAWY
„Trzy osie i więcej”;

ZAŁĄCZNIK Nr 3  
STAWKI MINIMALNE PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH  

W ART. 8 PKT 6 USTAWY
„Trzy osie”

ZAŁĄCZNIK Nr 3  
STAWKI MINIMALNE PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH  

W ART. 8 PKT 6 USTAWY
„Trzy osie i więcej”

Komentarz: Zmiana ma charakter doprecyzowujący.
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stawki poDatkÓw i opŁat LokaLnycH w 2016 r.

* Tabele uwzględniają zmiany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych wprowadzone:
– obwieszczeniem Ministra Finansów z 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. z 2015 r., poz. 735),
– obwieszczeniem Ministra Finansów z 7 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 r. (M.P. z 2015 r., poz. 1029).

Podatek od nieruchomości 
Termin płatności podatku:
Podatek od nieruchomości przez osoby fizyczne jest płatny w ratach, w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organiza-
cyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe płacą obliczony w deklaracji podatek w ratach – w terminie do dnia 15. każdego miesiąca, a za styczeń do 31 stycznia.
W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
Kwoty stawek podatku od nieruchomości określa uchwała rady gminy w wysokości nie wyższej niż stawki podane w tabeli poniżej.

Budynki i budowle 2016 r.

Budynki mieszkalne lub ich części 0,75 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej

Budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadze-
nie działalności gospodarczej 22,86 zł

od 1 m2 powierzchni użytkowej

Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,68 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej

Budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu 
przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń

4,65 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej

Pozostałe budynki lub ich części, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego

7,68 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej

Budowle 2% wartości

Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,89 zł
od 1 m2 powierzchni

Grunty 2016 r. 

Grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrow ni wodnych (od 1 stycznia 2016 r.: Grunty pod wodami powierzch-
niowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych)

4,58 zł
od 1 ha powierzchni

Pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku pub-
licznego

0,47 zł
od 1 m2 powierzchni

Grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. poz. 1777), i po-
łożone na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, 
usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu 
w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami Prawa budowlanego

3 zł
od 1 m2 powierzchni
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Podatek od środków transportowych
Termin płatności podatku:
Podatek od środków transportowych jest płatny bez wezwania w dwóch ratach:
�  I rata – do 15 lutego,
� II rata – do 15 września.

Stawki maksymalne 2016 r. Stawki minimalne 2016 r.

Podział stawek w zależności 
od dopuszczalnej  
masy całkowitej  

lub ilości miejsc siedzących  
(w przypadku autobusów)

W 2016 r. maksymalna 
stawka  
podatku  

nie może przekroczyć

Dopuszczalna masa 
całkowita w tonach

W 2016 r. minimalna  
stawka podatku w zł

Nie mniej Mniej niż
Oś z zawieszeniem 
pneumatycznym lub 

równoważnym

Inne systemy zawie-
szenia

1 2 3 4 5 6
1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton
–  powyżej 3,5 do 5,5 tony  

włącznie
–  powyżej 5,5 do 9 ton włącznie
–  powyżej 9 ton

 
811,60 zł

1353,94 zł
1624,72 zł

– – – –

2. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
– 3100,42 zł Dwie osie

12 13 0 138,95

13 14 138,95 383,99

14 15 383,99 540,96

15 540,96 1224,18

Trzy osie

12 17 138,95 241,69

17 19 241,69 495,77

19 21 495,77 643,73

21 23 643,73 991,52

23 25 991,52 1541,49

25 991,52 1541,49

Cztery osie i więcej

12 25 643,73 652,76

25 27 652,76 1018,62

27 29 1018,62 1617,14

29 31 1617,14 2398,61

31 1617,14 2398,61
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Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji3.  Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton
– 1895,48 zł – – – –

4.  Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 
12 ton

– do 36 ton włącznie 
– powyżej 36 ton

2396,41 zł
3100,42 zł

Dwie osie

12 18 0 37,29

18 25 259,78 469,81

25 31 547,73 898,94

31 1381,13 1894,94

Trzy osie i więcej

12 40 1218,53 1684,91

40 1684,91 2492,33

5.  Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą do 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością 
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

– 1624,72 zł – – – –

6.  Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działal-
nością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

– do 36 ton włącznie 
– powyżej 36 ton

1895,48 zł
2396,41 zł

Jedna oś

12 18 0 24,89

18 25 173,93 312,84

25 312,84 548,86

Dwie osie

12 28 205,57 302,69

28 33 599,67 831,18

33 38 831,18 1262,56

38 1123,66 1662,33

Trzy osie i więcej

12 38 661,79 921,50

38 921,50 1252,40

7. Autobusy
W zależności od liczby miejsc do siedzenia poza 
miejscem kierowcy:
– mniejszej niż 22 miejsca 
–  równej lub większej niż 22 miejsca

 
 

1918,50 zł  
2425,51 zł

– – – – 
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Górne granice stawek kwotowych opłaty reklamowej

Rada gminy, w drodze uchwały, określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłat reklamowych, z tym że w 2016 r. stawka:
�  części stałej – nie może przekroczyć 2,47 zł dziennie,
�  części zmiennej – nie może przekroczyć 0,20 zł od 1 m2 pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy dziennie.

Opłata od posiadania psów

Obowiązek zapłaty opłaty od posiadania psów oraz wysokość stawek i terminy płatności określa uchwała rady gminy. 
W 2016 r. uchwalona przez gminę maksymalna wysokość opłaty nie może przekroczyć 120,05 zł od jednego psa.

Maksymalne kwoty stawek opłaty targowej, miejscowej i uzdrowiskowej

Wysokość stawek, zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłat określa uchwała rady gminy. Kwoty stawek określone przez gminę w uchwale nie mogą przekroczyć stawek 
podanych w tabeli poniżej.

Rodzaj opłaty 2016 r.

Dzienna stawka opłaty targowej 758,47 zł

Dzienna opłata miejscowa 2,18 zł

Dzienna opłata miejscowa w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej 3,10 zł

Dzienna opłata uzdrowiskowa 4,27 zł

Ustawa o poDatkacH i opŁatacH LokaLnycH – przepisy wykonawcze

wejście w życie

1
stycznia
2016 r.

Deklaracja 
na podatek 
od środków 

transportowych

Rozporządzenie określa wzór:
�� deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1),  
�� załącznika do deklaracji DT-1 (DT-1/A).

Do 31 grudnia 2016 r. deklaracje na podatek od środków transportowych, z wyjątkiem deklaracji dotyczących środków transporto-
wych będących autobusami, mogą być składane na formularzach deklaracji na podatek od środków transportowych zgodnych ze 
wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z 23 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków 
transportowych (Dz.U. Nr 293, poz. 1731).

Rozporządzenie Ministra Finansów z 19 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 2025)
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Ustawa
z 15 listopada 1984 r.

o podatku rolnym 
(j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1381; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1045)*

* Tabela uwzględnia zmiany w ustawie o podatku rolnym wprowadzone:
– ustawą z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1045) – obowiązujące od 1 stycznia 2016 r.
W tabeli pominięto zmiany polegające na tym, że w art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a i b oraz w art. 6a ust. 8 użyte w różnych przypadkach wyrazy „Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa” 
zastąpiono użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „Agencja Nieruchomości Rolnych”.

Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

Art. 1. [Zakres przedmiotowy]
Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji 

gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na 
użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej innej niż działalność rolnicza.

Art. 1. [Zakres przedmiotowy]
Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji 

gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Komentarz: Z zakresu przedmiotowego ustawy zniknęło określenie „grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych”. Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Ustawą 
o podatku rolnym objęte są zatem grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne (z wyłączeniem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej innej niż działalność rolnicza).

Art. 4. [Podstawa opodatkowania]
(…) 7. Grunty pod stawami zarybionymi bez względu na miejsce położenia przelicza 

się na hektary przeliczeniowe według następujących przeliczników:
1) 1 ha stawu zarybionego łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem – 1,0 ha prze-

liczeniowy;
2) 1 ha stawu zarybionego innymi gatunkami ryb – 0,20 ha przeliczeniowego.

Art. 4. [Podstawa opodatkowania] 
(…) 7. Grunty pod stawami, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, 

grunty pod rowami oraz grunty rolne zabudowane – bez względu na zaliczenie do 
okręgu podatkowego – przelicza się na hektary przeliczeniowe według następujących 
przeliczników:
1) 1 ha gruntów pod stawami zarybionymi łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem 

oraz gruntów rolnych zabudowanych – 1 ha przeliczeniowy;
2) 1 ha gruntów pod stawami zarybionymi innymi gatunkami ryb, gruntów pod stawami 

niezarybionymi, gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych oraz 
gruntów pod rowami – 0,20 ha przeliczeniowego.

8. Grunty pod stawami niezarybionymi przelicza się na hektary przeliczeniowe we-
dług przeliczników ustalonych w ust. 5.

uchylony

Brak odpowiednika (…) 9. Jeżeli nie można ustalić przelicznika powierzchni użytków rolnych na pod-
stawie ust. 5–7, przyjmuje się, że 1 ha fizyczny odpowiada 1 ha przeliczeniowemu.

Komentarz: Od 1 stycznia 2016 r. w przepisie dodano przeliczniki dla niektórych gruntów. Wprowadzono przeliczniki dla gruntów, które często nie posiadają klasyfikacji glebo-
znawczej, co powoduje znaczne trudności w prawidłowym ustaleniu liczby hektarów przeliczeniowych i opodatkowaniu tych gruntów. W związku z objęciem gruntów pod stawami 
niezarybionymi dyspozycją art. 4 ust. 7, uchylono art. 4 ust. 8.
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Dodatkowo wprowadzono przepis art. 4 ust. 9, zgodnie z którym, jeżeli nie można ustalić przelicznika na zasadach określonych w ustawie, przyjmuje się, że 1 ha fizyczny odpowia-
da 1 ha przeliczeniowemu. Ma to pozwolić na uniknięcie sytuacji, w których na skutek błędnych oznaczeń w ewidencji gruntów i budynków nie da się przeliczyć użytków rolnych, 
czego efektem jest ich nieopodatkowanie.

Brak odpowiednika Art. 6a. [Obowiązek podatkowy] 
(…) 6a. Nie wszczyna się postępowania, a postępowanie wszczęte umarza, jeżeli 

wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, 
określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia 
w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora 
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe 
(Dz.U. poz. 1529). W takim przypadku decyzję umarzającą postępowanie pozostawia 
się w aktach sprawy, a organ jest nią związany od chwili wydania. Do zmiany decyzji 
umarzającej postępowanie przepis art. 254 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordyna-
cja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613, 699 i 978) stosuje się odpowiednio.

Brak odpowiednika (…) 10a. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny 
jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Komentarz: Zmiana art. 6a ust 6a. Zgodnie z obowiązującym aktualnie cennikiem usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym operatora wyznaczonego – Poczty 
Polskiej S.A., najniższy koszt przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru wynosi łącznie 6,10 zł. W przypadku gdy kwota podatku, wynikająca z zobowiązania podatkowego 
w podatku rolnym, leśnym lub od nieruchomości, wyniosłaby mniej niż 6,10 zł, należy zastosować wskazany przepis. Konsekwencją wprowadzenia tego przepisu jest rezygnacja 
z doręczania decyzji i poboru podatku w przypadkach, gdy kwota zobowiązania jest niższa od kosztów przesyłki poleconej.
Zmiana art. 6 ust. 10a. Do końca 2015 r. podatek rolny był płatny w proporcjonalnych ratach. Od początku 2016 r. zasady te zostały zachowane tylko dla podatków w kwocie wyż-
szej niż 100 zł. Do tej kwoty płatności trzeba dokonać w terminie obecnej pierwszej raty. Korzystne jest to, że o zapłaceniu podatku trzeba będzie pamiętać raz w roku. Wadą jest 
oczywiście konieczność jednorazowego uiszczenia całej sumy. Powyżej 100 zł płatność podatku pozostaje na dotychczasowych zasadach.
Zmiany obowiązują od 1 stycznia 2016 r.

Art. 6c. [Łączne zobowiązanie pieniężne – nakaz płatniczy]
1. Osobom fizycznym, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku 

rolnego oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku leśnego 
dotyczący przedmiotów opodatkowania położonych na terenie tej samej gminy, wyso-
kość należnego zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowią-
zania pieniężnego ustala organ podatkowy w jednej decyzji (nakazie płatniczym), z za-
strzeżeniem ust. 2.

Art. 6c. [Łączne zobowiązanie pieniężne – nakaz płatniczy]
1. Osobom fizycznym, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku 

rolnego oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku leśnego 
dotyczący przedmiotów opodatkowania położonych na terenie tej samej gminy, wyso-
kość należnego zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowią-
zania pieniężnego ustala organ podatkowy w jednej decyzji (nakazie płatniczym), z za-
strzeżeniem ust. 2. Przepisy art. 6a ust. 6a i 10a stosuje się odpowiednio.

Komentarz: Od 1 stycznia 2016 r. nowe zasady płatności określone w przepisach art. 6a ust. 6a i 10a mają zastosowanie również do zobowiązania podatkowego pobieranego 
w formie łącznego zobowiązania pieniężnego.
Uwaga! Na temat tych zmian wypowiedziało się Ministerstwo Finansów w piśmie Dyrektora Departamentu Podatków Lokalnych w Ministerstwie Finansów z 23 października 2015 r. 
do Burmistrza Miasta …… w sprawie stosowania, obowiązujących od 1 stycznia 2016 r., przepisów z zakresu łącznego zobowiązania pieniężnego (sygn. PL-LS.834.101.2015). Jak 
zauważono w tym piśmie:
Od 1 stycznia 2016 r., w związku z wejściem w życie zmian wynikających z ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. poz. 1045), w sytuacji gdy wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, 
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Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 
2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529), postępowanie nie będzie wszczynane, a postępowanie wszczęte będzie podlegało umorzeniu  (art. 6a ust. 6a ustawy o podatku rolnym). 
Ponadto, gdy kwota podatku nie będzie przekraczała 100 zł, podatek będzie płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty (art. 6a ust. 10a ustawy o podatku rolnym).
Przepisy art. 6a ust. 6a i ust. 10a, zgodnie ze znowelizowaną treścią art. 6c ust. 1 ustawy o podatku rolnym, będą miały odpowiednie zastosowanie do zobowiązania podatkowego 
pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego.
Powyższe oznacza stosowanie zasady niewszczynania postępowania i umarzania postępowania wszczętego w przypadku, gdy zobowiązanie podatkowe na dany rok podatkowy, 
pobierane w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, nie przekroczyłoby kosztów określonych w ustawie.

Art. 12. [Zwolnienia podatkowe] 
(…) 2. Od podatku rolnego zwalnia się również:

1) uczelnie;

Art. 12. [Zwolnienia podatkowe] 
(…) 2. Od podatku rolnego zwalnia się również:

1) uczelnie; zwolnienie nie dotyczy gruntów przekazanych w posiadanie podmiotom 
innym niż uczelnie;

(…) 12. Zwolnienie od podatku rolnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 5a, stanowi po-
moc de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 
15 grudnia 2006 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis 
(Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006).

(…) 12. Zwolnienie i ulga, o których mowa w:
1) ust. 1 pkt 4–6 i ust. 6, stanowią pomoc de minimis w rolnictwie, o której mowa w roz-

porządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stoso-
wania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de mi-
nimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9);

2) ust. 2 pkt 5a, stanowi pomoc de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji 
(UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 
352 z 24.12.2013, str. 1).

Komentarz: Od 1 stycznia 2016 r. doprecyzowano zakres zwolnienia uczelni z podatku rolnego przez wyłączenie z zakresu zwolnienia gruntów przekazanych przez uczelnię 
w posiadanie innym podmiotom niż uczelnie. Jak słusznie zauważono w uzasadnieniu do ustawy, nie ma przesłanek dla korzystania z preferencji przez uczelnię z tytułu gruntów 
wydzierżawionych innym podmiotom na cele rolnicze. Do końca 2015 r. uczelnia mogła nadal korzystać ze zwolnienia podmiotowego, mimo że sama nie użytkowała gruntów i były 
one wykorzystywane przez inne podmioty na inną działalność niż działalność statutowa uczelni. 
Zmiana art. 12 ust. 12 pkt 5a upr polega na powołaniu aktualnego rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. Dodatkowo, by umożliwić udzielanie producentom rolnym pomocy, w związku z nabyciem użytków rolnych, w formie 
zwolnienia z podatku rolnego, przyjęto, że pomoc ta jest udzielana w formule de minimis w rolnictwie. Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.

Art. 13a. [Ulga podatkowa z tytułu odbywania służby wojskowej]
1. Przy opodatkowaniu gospodarstw rolnych:

1) żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową lub długotrwałe przeszkolenie 
wojskowe,

2) osób spełniających zastępczo obowiązek służby wojskowej w formie skoszarowanej
– prowadzących te gospodarstwa bezpośrednio przed powołaniem do służby, stosuje 
się ulgę w podatku rolnym w wysokości 60%.

2. Przy opodatkowaniu gospodarstw rolnych członków rodzin osób wymienionych 
w ust. 1 pkt 1 i 2, które bezpośrednio przed powołaniem do służby pracowały w tych

Art. 13a. [Ulga podatkowa z tytułu odbywania służby wojskowej]
uchylony
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gospodarstwach, zamieszkiwały i nie osiągały przychodów z innych źródeł, stosuje się 
ulgę w podatku rolnym w wysokości 40%.

3. Ulgi określone w ust. 1 i 2 stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym osoba została powołana do odbycia służby wojskowej, do końca 
miesiąca, w którym nastąpiło zwolnienie z tej służby.

Komentarz: Od 1 stycznia 2016 r. uchylono art. 13a upr przewidujący ulgę w podatku rolnym dla żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową i ich rodzin. Konsekwencją 
uchylenia art. 13a będzie likwidacja ulgi żołnierskiej, ze względu na brak obowiązkowej służby wojskowej. 

Art. 13c. [Ulga w razie wystąpienia klęski żywiołowej] 
1. W razie wystąpienia klęski żywiołowej, która spowodowała istotne szkody w bu-

dynkach, ziemiopłodach, inwentarzu żywym lub martwym albo w drzewostanie, przy-
znaje się podatnikom ulgi w podatku rolnym przez zaniechanie jego ustalania albo po-
boru w całości lub w części, w wysokości zależnej od rozmiarów strat spowodowanych 
klęską w gospodarstwie rolnym.

Art. 13c. [Ulga w razie wystąpienia klęski żywiołowej] 
1. W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, o którym mowa w ustawie 

z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. z 2014 r., poz. 333 i 915), 
organ podatkowy może przyznać podatnikowi ulgę w podatku rolnym przez zanie-
chanie jego ustalenia albo poboru w całości lub w części, w wysokości zależnej od 
rozmiarów strat spowodowanych klęską w gospodarstwie rolnym.

(…) 3. Ulgę przyznaje się za ten rok podatkowy, w którym klęska miała miejsce; jeżeli 
klęska miała miejsce po zapłaceniu podatku za dany rok, ulgę stosuje się w następnym 
roku podatkowym.

(…) 3. Ulgę przyznaje się za ten rok podatkowy, w którym został wprowadzony stan 
klęski żywiołowej. Jeżeli stan klęski żywiołowej wprowadzony został po zapłaceniu 
podatku za dany rok, ulgę stosuje się w następnym roku podatkowym.

Komentarz: Nadanie nowego brzmienia art. 13c ust. 1 i 3 upr wynika z konieczności doprecyzowania przepisów dotyczących przyznawania ulg w podatku rolnym w razie wystą-
pienia klęski żywiołowej przez odniesienie się do pojęcia stanu klęski żywiołowej określonego w ustawie z 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. z 2014 r., poz. 333). 
Doprecyzowano również, że to organ podatkowy może przyznać ulgi określone w tym przepisie.
Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.

Art. 13d. [Stosowanie ulg i zwolnień z urzędu i na wniosek] 
(…) 4. W przypadku zbiegu prawa do zwolnień i ulg z różnych tytułów, przy usta-

laniu zobowiązania podatkowego w zakresie podatku rolnego na dany rok podatko-
wy w pierwszej kolejności stosuje się ulgi określone w art. 13b, następnie w art. 12, 
w art. 13a i w art. 13. Podstawę obliczenia ulgi z danego tytułu stanowi należny podatek 
po zastosowaniu ulgi z tytułu poprzedzającego.

Art. 13d. [Stosowanie ulg i zwolnień z urzędu i na wniosek] 
(…) 4. W przypadku zbiegu prawa do zwolnień i ulg z różnych tytułów, przy usta-

laniu zobowiązania podatkowego w zakresie podatku rolnego za dany rok podatko-
wy w pierwszej kolejności stosuje się ulgi określone w art. 13b, następnie w art. 12 
i w art. 13. Podstawę obliczenia ulgi z danego tytułu stanowi należny podatek po zasto-
sowaniu ulgi z tytułu poprzedzającego.

Komentarz: Zmiana ma charakter porządkujący. Nadanie od 1 stycznia 2016 r. nowego brzmienia art. 13d ust. 4 upr wynika z uchylenia art. 13a upr.

Brak odpowiednika Art. 13f. [Ulga inwestycyjna a prawo UE]
1. Ulga, o której mowa w art. 13, stanowi:

1) pomoc na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne 
i prawne w gospodarstwach rolnych powiązane z produkcją podstawową pro-
duktów rolnych zgodnie z warunkami ustanowionymi w rozporządzeniu Komisji 
(UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającym niektóre kategorie pomocy 
w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Euro-
pejskiej (Dz.Urz. UE L 193 z 01.07.2014, str. 1) lub
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2) pomoc w ramach programu pomocowego notyfikowanego Komisji Europej-
skiej.
2. Ulgi, o których mowa w art. 13c i art. 13e, stanowią pomoc de minimis w rolni-

ctwie, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 
2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europej-
skiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym.

Komentarz: Dodany przepis art. 13f ustawy o podatku rolnym objął również ulgę inwestycyjną określoną w art. 13 tej ustawy. Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.

STAWKA PODATKU ROLNEGO W 2016 R.

W 2016 r. zmieniła się wysokość podatku rolnego:

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprze-
dzający 2015 r. wynosi 

53,75 zł za 1 dt.*

Podatek rolny

Od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych (równowartość pienięż-
na 2,5 dt żyta)

Za 2016 r. wynosi
134,38 zł

Od 1 ha gruntów pozostałych (równowartość pieniężna 5 dt żyta) Za 2016 r. wynosi
268,75 zł

*  Komunikat Prezesa GUS z 19 października 2015  r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 
2016 (M.P. z 2015 r., poz. 1025).



241IFK � MONITOR�księgowego�nr�1/2016������www.mk.infor.plwww.inforfk.pl

Ustawa
z 30 października 2002 r.

o podatku leśnym
(j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 465; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1045)*

* Tabela uwzględnia zmiany w ustawie o podatku leśnym wprowadzone:
– ustawą z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1045) – obowiązujące od 1 stycznia 2016 r.
W tabeli pominięto zmiany polegające na tym, że w art. 2 ust. 2 oraz w art. 6 ust. 5 wyrazy „Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa” zastępuje się wyrazami „Agencji Nieruchomości 
Rolnych”.

Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

Art. 4. [Stawka podatku leśnego]
(…) 3. Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody 

i parków narodowych stawka podatku leśnego, o której mowa w ust. 1, ulega obniżeniu 
o 50%.

Art. 4. [Stawka podatku leśnego]
(…) 3. Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych 

stawka podatku leśnego, o której mowa w ust. 1, ulega obniżeniu o 50%.

Komentarz: Obowiązująca od 1 stycznia 2016 r. zmiana znosi preferencyjną stawkę podatku leśnego (50%) dla lasów ochronnych. Opodatkowaniu podatkiem leśnym według tej 
stawki będą podlegały nadal lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych.

Art. 6. [Właściwość]
Brak odpowiednika

Art. 6. [Właściwość]
(…) 3a. Nie wszczyna się postępowania, a postępowanie wszczęte umarza, jeżeli 

wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, 
określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia 
w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora 
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe 
(Dz.U. poz. 1529). W takim przypadku decyzję umarzającą postępowanie pozostawia 
się w aktach sprawy, a organ jest nią związany od chwili wydania. Do zmiany decyzji 
umarzającej postępowanie przepis art. 254 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordyna-
cja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613 , 699 i 978) stosuje się odpowiednio. 

Brak odpowiednika (…) 7a. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny 
jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. 

Komentarz: Zmiana art. 6 ust. 3a. Zgodnie z obowiązującym aktualnie cennikiem usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym operatora wyznaczonego – Poczty 
Polskiej S.A., najniższy koszt przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru wynosi łącznie 6,10 zł. W przypadku gdy kwota podatku, wynikająca z zobowiązania podatkowego 
w podatku rolnym, leśnym lub od nieruchomości wyniosłaby mniej niż 6,10 zł, należy zastosować wskazany przepis.
Zmiana art. 6 ust. 7a. Do końca 2015 r. podatek leśny był płatny w proporcjonalnych ratach. Od początku 2016 r. zasady te zostaną zachowane tylko dla podatków w kwocie wyższej 
niż 100 zł. Płatności nieprzekraczającej tej kwoty trzeba dokonać w terminie pierwszej raty. Korzystne jest to, że o zapłaceniu podatku trzeba będzie pamiętać raz w roku. Wadą 
jest oczywiście konieczność jednorazowego uiszczenia całej sumy. Powyżej 100 zł płatność podatku pozostaje na dotychczasowych zasadach.
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Brak odpowiednika Art. 6a. [Nakaz płatniczy]
1. Osobom fizycznym, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku 

leśnego oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku rolne-
go dotyczący przedmiotów opodatkowania położonych na terenie tej samej gminy, 
wysokość należnego zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego 
zobowiązania pieniężnego ustala organ podatkowy w jednej decyzji (nakazie płatni-
czym). Przepisy art. 6 ust. 3a i 7a stosuje się odpowiednio.

2. Łączne zobowiązanie pieniężne należne od przedmiotów opodatkowania stano-
wiących współwłasność lub znajdujących się w posiadaniu dwóch lub więcej osób 
fizycznych ustala się w odrębnej decyzji (nakazie płatniczym), który wystawia się na 
któregokolwiek ze współwłaścicieli lub posiadaczy.

Komentarz: Od 1 stycznia 2016 r. wprowadzono zasadę, że osobom fizycznym, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego oraz jednocześnie podatku 
od nieruchomości lub podatku rolnego, dotyczący przedmiotów opodatkowania położonych na terenie tej samej gminy, wysokość należnego zobowiązania podatkowego ustala 
organ podatkowy w jednej decyzji (nakazie płatniczym). Nowe zasady płatności określone w art. 6 ust. 3a i ust. 7a będą miały zastosowanie również do zobowiązania podatkowego 
pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego.
Natomiast łączne zobowiązanie pieniężne należne od przedmiotów opodatkowania stanowiących współwłasność lub znajdujących się w posiadaniu dwóch lub więcej osób fizycz-
nych ustala się w odrębnej decyzji (nakazie płatniczym) wystawianej na któregokolwiek współwłaściciela (posiadacza). 

Art. 7. [Zwolnienia]
(…) 6. Zwolnienie od podatku leśnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, stanowi pomoc 

de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grud-
nia 2006 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. 
UE L 379 z 28.12.2006).

Art. 7. [Zwolnienia]
(…) 6. Zwolnienie od podatku leśnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, stanowi po-

moc de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 
18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

Komentarz: Zmiana ma charakter porządkujący. Nadanie od 1 stycznia 2016 r. nowego brzmienia art. 7 ust. 6 związane jest z wejściem w życie z 1 stycznia 2014 r. przepisów roz-
porządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18 grudnia 2013 r. w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. Zastąpiło ono 
rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z 15 grudnia 2006 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006).

STAWKA PODATKU LEŚNEGO W 2016 R.

W 2016 r. zmieniła się wysokość podatku leśnego:

Średnia cena sprzedaży drewna,  
obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa

Stawka podatku leśnego od 1 ha

Za pierwsze trzy kwartały 2015 r. wynosi 191,77 zł za 1 m3* W 2016 r. wynosi 42,19 zł

*  Komunikat Prezesa GUS z 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 
trzy kwartały 2015 r. (M.P. z 2015 r., poz. 1028).
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Ustawa
z 28 lipca 1983 r.

o podatku od spadków i darowizn
(j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 86; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1045)*

* Tabela uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1045).

Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

Brak odpowiednika Art. 1a. [Nieodpłatne zniesienie współwłasności]
Przepisy ustawy o nieodpłatnym zniesieniu współwłasności stosuje się odpowied-

nio do nieodpłatnego:
1) nabycia własności rzeczy wspólnej (wspólnego prawa majątkowego) albo jej czę-

ści przez niektórych dotychczasowych współwłaścicieli na dalszą współwłasność;
2) wyodrębnienia własności lokali na rzecz niektórych lub wszystkich współwłaści-

cieli.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. 
W stanie prawnym obowiązującym przed nowelizacją podatkowi od spadków i darowizn podlegało nabycie własności rzeczy i praw majątkowych z tytułu nieodpłatnego zniesienia 
współwłasności, którego skutkiem było całkowite zniesienie stosunku współwłasności. W konsekwencji powszechna stała się praktyka notarialna polegająca na sporządzaniu 
tzw. umów częściowego zniesienia współwłasności, będących w istocie czynnościami, w wyniku których zniesienie współwłasności następuje etapami, co prowadziło do unikania 
zapłaty podatku lub zminimalizowania skutków podatkowych tej czynności. W celu uszczelnienia systemu podatkowego zostało wprowadzone opodatkowanie także takich przy-
padków, które:

�� obejmują przyznanie rzeczy wspólnej albo jej części na dalszą współwłasność kilku (niektórym) dotychczasowym współwłaścicielom,
�� dotyczą nieodpłatnego wyodrębnienia własności lokali na rzecz niektórych lub wszystkich współwłaścicieli. 

W każdym z tych przypadków do zapłaty podatku są zobowiązane te osoby, u których nastąpi przyrost wartości nabytego majątku.

Art. 4. [Zwolnienie od podatku]
1. Zwalnia się od podatku:

1) nabycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub jej części 
wraz z częściami składowymi, z wyjątkiem:
a) budynków mieszkalnych,
b)  budynków zajętych na cele specjalistycznego chowu i wylęgu drobiu lub specjali-

stycznej hodowli zwierząt wraz z urządzeniami i ze stadem hodowlanym,
c)  urządzeń do prowadzenia upraw specjalnych, jak: szklarnie, inspekty, pieczarkar-

nie, chłodnie, przechowalnie owoców
 – pod warunkiem że w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, w chwili nabycia ta 
nieruchomość stanowi gospodarstwo rolne lub jego część albo wejdzie w skład go-
spodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy i to gospodarstwo rolne będzie 
prowadzone przez nabywcę przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia;

Art. 4. [Zwolnienie od podatku]
1. Zwalnia się od podatku:

1) nabycie własności gruntów, stanowiących gospodarstwo rolne w rozumieniu prze-
pisów o podatku rolnym, wraz z będącymi ich częścią składową drzewami i innymi 
roślinami, pod warunkiem że w wyniku nabycia zostanie utworzone lub powiększo-
ne gospodarstwo rolne, a powierzchnia gospodarstwa rolnego utworzonego lub 
powstałego w wyniku powiększenia będzie nie mniejsza niż 11 ha i nie większa 
niż 300 ha oraz gospodarstwo to będzie prowadzone przez nabywcę przez okres 
co najmniej 5 lat od dnia nabycia; zwolnienie to stanowi pomoc de minimis w rolni-
ctwie, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 
2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Euro-
pejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, 
str. 9)



244USTAWA O PODATKU OD SPADKóW I DAROWIZN

Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. 
Od 1 stycznia 2016 r. zostały zmienione warunki korzystania ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn stosowane w przypadku nabycia własności gruntów, stanowiących 
gospodarstwo rolne. Zwolnienie to będzie stosowane, jeżeli w wyniku nabycia zostanie utworzone lub powiększone gospodarstwo rolne.
Na podstawie tego przepisu nie będzie już korzystało ze zwolnienia nabycie budynków i urządzeń wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. W praktyce jest ono zwykle i tak 
objęte zwolnieniem na podstawie art. 4a, zgodnie z którym nie podlega podatkowi nabycie własności rzeczy i praw przez osoby najbliższe. 

Art. 4a. [Nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez osoby najbliższe]
1. Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez 

małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:
1) zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelni-

kowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku 
podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2–8 i ust. 2, a w przypad-
ku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomoc-
nienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem 
ust. 2 i 4, oraz

Art. 4a. [Nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez osoby najbliższe]
1. Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez 

małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:
1) zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelni-

kowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku 
podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2–5, 7 i 8 oraz ust. 2, 
a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia – w terminie 6 miesięcy od dnia 
uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z za-
strzeżeniem ust. 2 i 4, oraz

(…) 4. Obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy:
(…) 2) gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

(…) 4. Obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy:
(…) 2) nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego albo 

w tej formie zostało złożone oświadczenie woli jednej ze stron.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. 
Zmiana w art. 4a ust. 1 pkt 1 ma charakter precyzujący. Pominięcie odwołania do pkt 6 w art. 6 ust. 1 ma wskazać w sposób niebudzący wątpliwości, że przepis art. 4a ustawy nie 
dotyczy nabycia w drodze zasiedzenia.
Celem wprowadzenia zwolnienia określonego w przepisie art. 4a upsid było zapewnienie nieopodatkowanego przenoszenia majątku między członkami najbliższej rodzi-
ny. W orzecznictwie sądów administracyjnych pojawił się jednak pogląd, że ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 4a korzysta także nabycie w drodze zasiedzenia. 
W efekcie ustawodawca uznał, że zwolnienie określone w art. 4a ust. 1 może być wykorzystywane niezgodnie z ideą jego wprowadzenia. Należy bowiem podkreślić, że 
zasiedzenie ma charakter pierwotny – nie jest nabyciem „po” lub „od” określonej osoby. Objęcie zwolnieniem określonym w art. 4a zasiedzenia (pierwotnego nabycia 
własności) ustawodawca uznał za niezasadne, ponieważ warunkiem zastosowania zwolnienia jest tu przede wszystkim istnienie bardzo bliskiego pokrewieństwa między 
zbywcą i nabywcą.
Aby skorzystać ze zwolnienia, spadkobierca (obdarowany) powinien zawiadomić o fakcie nabycia urząd skarbowy. W art. 4a zostały określone przypadki, w których podatnik nie ma 
takiego obowiązku. Dotychczas  podatnik nie musiał składać zgłoszenia w przypadku umów zawartych w formie aktu notarialnego. Po nowelizacji zgłoszenie nie będzie wymagane 
również w tych przypadkach, w których w formie aktu notarialnego jest składane oświadczenie woli jednej ze stron.

Art. 6. [Obowiązek podatkowy]
1. Obowiązek podatkowy powstaje:

(…) 2a)  przy nabyciu tytułem zachowku – z chwilą zaspokojenia roszczenia lub jego 
części;

Art. 6. [Obowiązek podatkowy]
1. Obowiązek podatkowy powstaje:

(…) 2a) przy nabyciu tytułem zachowku – z chwilą zaspokojenia roszczenia;

Brak odpowiednika 1a. Jeżeli nabycie następuje w częściach, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą 
nabycia poszczególnych części.
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Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. 
W art. 6 ust. 1a wprowadzono zapis, zgodnie z którym obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn powstaje także w przypadku, gdy nabycie następuje w częściach. 
Zmiana w art. 6 ust. 1 pkt 2a jest powiązana ze zmianą w ust. 1a tego przepisu.

Art. 16. [Nabycie budynku lub lokalu mieszkalnego w drodze dziedziczenia]
(…) 7. Nie stanowi podstawy do wygaśnięcia decyzji lub ustalenia zobowiązania po-

datkowego:
(…) 2)  zbycie budynku lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość 

(udziału w budynku lub lokalu), albo spółdzielczego własnościowego prawa do 
lokalu mieszkalnego (udziału w takim prawie), jeżeli było ono uzasadnione ko-
niecznością zmiany warunków lub miejsca zamieszkania, a przeznaczenie środ-
ków uzyskanych ze sprzedaży na nabycie innego budynku lub lokalu mieszkalne-
go (udziału w budynku lub lokalu) albo spółdzielczego własnościowego prawa 
do lokalu mieszkalnego (udziału w takim prawie), albo budowę innego budynku 
lub lokalu nastąpiło w całości w okresie dwóch lat od dnia zbycia i łączny okres 
zamieszkiwania w zbytym i nabytym budynku lub lokalu, potwierdzonego zamel-
dowaniem na pobyt stały, wynosi 5 lat.

Art. 16. [Nabycie budynku lub lokalu mieszkalnego w drodze dziedziczenia]
(…) 7. Nie stanowi podstawy do wygaśnięcia decyzji lub ustalenia zobowiązania po-

datkowego:
(…) 2)  zbycie budynku lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nierucho-

mość (udziału w budynku lub lokalu), albo spółdzielczego własnościowego 
prawa do lokalu mieszkalnego (udziału w takim prawie), jeżeli było ono uza-
sadnione koniecznością zmiany warunków lub miejsca zamieszkania, a prze-
znaczenie środków uzyskanych ze sprzedaży na nabycie innego budynku 
lub lokalu mieszkalnego (udziału w budynku lub lokalu) albo spółdzielczego 
własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego (udziału w takim prawie), albo 
budowę innego budynku lub lokalu nastąpiło w całości w okresie dwóch lat 
od dnia zbycia i łączny okres zamieszkiwania w zbytym i nabytym albo wy-
budowanym budynku lub lokalu, potwierdzonego zameldowaniem na pobyt 
stały, wynosi 5 lat.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. 
Art. 16 ust. 7 pkt 2 został doprecyzowany przez wskazanie, że określony w tym przepisie warunek zamieszkiwania przez 5 lat obejmuje także zamieszkiwanie w nowo wybudowa-
nym budynku lub lokalu. 

Art. 18. [Płatnik]
1. Notariusze są płatnikami podatku od darowizny dokonanej w formie aktu notarial-

nego albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub 
ugody w tym przedmiocie.

Art. 18. [Płatnik]
1. Notariusze są płatnikami podatku od dokonanej w formie aktu notarialnego:

1) darowizny;
2) umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie;
3) umowy nieodpłatnego ustanowienia służebności;
4) umowy nieodpłatnego ustanowienia użytkowania.

2. Płatnicy są obowiązani:
(…) 3)  wpłacić pobrany podatek na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy któ-

rego naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na siedzibę płatnika 
wykonuje swoje zadania, w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po mie-
siącu, w którym pobrano podatek, a także przekazać w tym terminie deklarację 
o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku, sporządzoną we-
dług ustalonego wzoru, wraz z informacją o kwocie podatku należnego poszcze-
gólnym gminom;

2. Płatnicy są obowiązani:
(…) 3)  wpłacić pobrany podatek na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy któ-

rego naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na siedzibę płatnika 
wykonuje swoje zadania, w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po mie-
siącu, w którym pobrano podatek, a także przekazać w tym terminie, w formie 
elektronicznej, deklarację o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatni-
ka podatku, w tym informację o kwocie podatku należnego poszczególnym 
gminom;

4) przekazywać w terminie, o którym mowa w pkt 3, naczelnikowi urzędu skarbowego 
właściwemu ze względu na siedzibę płatnika, odpisy sporządzanych aktów notarial-
nych dotyczących czynności, z tytułu których są płatnikami podatku.

4) przekazywać w terminie, o którym mowa w pkt 3, naczelnikowi urzędu skarbowego 
właściwemu ze względu na siedzibę płatnika sporządzoną w formie papierowej albo 
w formie elektronicznej informację zawierającą treść aktów notarialnych lub dane 
z tych aktów dotyczące czynności, o których mowa w ust. 1.
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(…) 5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporzą-
dzenia:
(…) 2)  wzór deklaracji, o której mowa w ust. 2 pkt 3, oraz szczegółowy zakres danych 

w niej zawartych, w tym w szczególności dane płatnika, kwotę pobranego podat-
ku w danym miesiącu, kwotę potrąconego wynagrodzenia z tytułu poboru podat-
ku oraz kwotę podatku wpłaconego naczelnikowi urzędu skarbowego,

(…) 5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporzą-
dzenia:
(…) 2) zakres danych zawartych w deklaracji,

3) sposób sporządzania informacji o łącznej kwocie podatku należnego poszczególnym 
gminom

3) zakres informacji, o której mowa w ust. 2 pkt 4, oraz sposób jej przekazywania

– uwzględniając konieczność prawidłowego poboru podatku przez płatników. – uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego i sprawnego poboru podat-
ku przez płatników oraz kompletności i wiarygodności informacji przekazywanych 
przez nich naczelnikowi urzędu skarbowego.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. 
Uzupełniono katalog czynności, z tytułu których notariusz jest płatnikiem podatku, o umowy nieodpłatnego ustanowienia służebności i użytkowania. Ponadto określono obowią-
zek przekazywania przez notariuszy jako płatników podatku od spadków i darowizn – wyłącznie w formie elektronicznej – deklaracji o wysokości pobranego i wpłaconego przez 
płatnika podatku, której integralną część stanowić będzie informacja o kwocie podatku należnego poszczególnym gminom. Po nowelizacji również dane z aktów notarialnych będą 
mogły być przekazywane w formie elektronicznej.
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Ustawa
z 2 marca 2012 r.

o podatku od wydobycia niektórych kopalin
(j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 362; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 211)*

* Tabela uwzględnia zmiany w ustawie o podatku od wydobycia niektórych kopalin wprowadzone:
– ustawą z 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym (Dz.U. z 2014 r., poz. 1215) – obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. 

Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

Art. 1. [Zakres regulacji]
1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem od wydobycia niektórych kopalin, zwa-

nym dalej „podatkiem”, wydobycia:
Brak odpowiednika
Brak odpowiednika

Art. 1. [Zakres regulacji]
1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem od wydobycia niektórych kopalin, zwa-

nym dalej „podatkiem”, wydobycia:
(…) 3) gazu ziemnego;
      4) ropy naftowej.

Komentarz: Od 1 stycznia 2016 r. rozszerzono zakres przedmiotowy ustawy o wydobycie gazu ziemnego i ropy naftowej.

Art. 2. [Definicje] 
Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) urobku rudy miedzi – rozumie się przez to kopalinę wydobytą ze złóż położonych 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zawierającą miedź lub srebro w ilościach 
nadających się do przemysłowego wykorzystania;

Art. 2. [Definicje] 
Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1) urobku rudy miedzi – rozumie się przez to kopalinę wydobytą ze złóż zawierających 
miedź lub srebro w ilościach nadających się do przemysłowego wykorzystania;

Brak odpowiednika (…) 4) celach badawczych – rozumie się przez to analizy oraz badania próbek urobku 
rudy miedzi, gazu ziemnego oraz ropy naftowej w celu ustalenia ich właściwości 
oraz składu;

Brak odpowiednika 5) kopalinie towarzyszącej – rozumie się przez to kopalinę występującą w grani-
cach lub w bliskim sąsiedztwie złoża kopaliny głównej w taki sposób, że jej 
oddzielne wydobywanie jest niemożliwe lub gospodarczo nieuzasadnione, 
określoną w odpowiedniej koncesji lub, jeżeli koncesja nie reguluje zagospo-
darowania kopaliny towarzyszącej, w dokumentacji geologicznej lub geologicz-
no-inwestycyjnej złoża węglowodorów, sporządzonej na podstawie przepisów 
prawa geologicznego i górniczego, zatwierdzonej przez właściwy organ admi-
nistracji geologicznej w drodze decyzji, w przypadku gdy takie zatwierdzenie 
jest wymagane.

Komentarz: Od 1 stycznia 2016 r. słowniczek podstawowych pojęć w ustawie uzupełniono o terminy z zakresu wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej, tj. definicje celu badaw-
czego i kopaliny towarzyszącej.
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Art. 3. [Przedmiot opodatkowania] 
1. Przedmiotem opodatkowania podatkiem jest wydobycie miedzi oraz srebra.
2. Opodatkowaniu podatkiem nie podlegają:

1) urobek rudy miedzi lub przetworzony urobek rudy miedzi niebędący koncentratem, 
przeliczony na masę urobku rudy miedzi, w ilości nieprzekraczającej 1 tony miesięcz-
nie,

– jeżeli zostały wykorzystane na cele badawcze.

Art. 3. [Przedmiot opodatkowania] 
1. Przedmiotem opodatkowania podatkiem jest wydobycie na terytorium Rzeczy-

pospolitej Polskiej lub terytorium wyłącznej strefy ekonomicznej:
1) miedzi;
2) srebra;
3) gazu ziemnego;
4) ropy naftowej.

2. Opodatkowaniu podatkiem nie podlegają:
1) urobek rudy miedzi lub przetworzony urobek rudy miedzi niebędący koncentratem, prze-

liczony na masę urobku rudy miedzi, w ilości nieprzekraczającej 1 tony miesięcznie,
2)  wydobyty gaz ziemny w ilości nieprzekraczającej równowartości 11 MWh miesięcznie,
3)  wydobyta ropa naftowa w ilości nieprzekraczającej 1 tony miesięcznie 
– jeżeli zostały wykorzystane na cele badawcze.

3. Opodatkowaniu podatkiem nie podlega również wydobyty metan występujący 
w złożach węgla kamiennego oraz wydobyty metan występujący jako kopalina towa-
rzysząca. 

Komentarz: Od 1 stycznia 2016 r. rozszerzono przedmiot opodatkowania o wydobycie gazu ziemnego i ropy naftowej. Określono także ilość wydobytych węglowodorów niepod-
legającą opodatkowaniu podatkiem od wydobycia:

�� w przypadku gazu ziemnego jest to ilość nieprzekraczająca równowartości 11 MWh miesięcznie (1000 m3 w przeliczeniu na gaz wysokometanowy), zaś 
�� w przypadku ropy naftowej ilość, która nie przekracza 1 tony miesięcznie, 

gdy ilości te są wykorzystane na cele badawcze. Ilość gazu ziemnego lub ropy naftowej podlegająca wyłączeniu z opodatkowania dotyczy łącznego wydobycia węglowodorów 
przez podatnika w danym miesiącu ze wszystkich odwiertów.
Wyłączono spod opodatkowania także wydobyty metan, występujący w złożach węgla kamiennego, oraz wydobyty metan, występujący jako kopalina towarzysząca. Wyłączenie 
z opodatkowania metanu usuwanego z pokładów węgla jest uzasadnione względami bezpieczeństwa górników pracujących pod ziemią oraz podyktowane jest czynnikami zwią-
zanymi z ochroną środowiska naturalnego.

Art. 5. [Obowiązek podatkowy] 
1. Obowiązek podatkowy powstaje w dniu wyprodukowania koncentratu z wydobyte-

go przez podatnika urobku rudy miedzi.

Art. 5. [Obowiązek podatkowy] 
1. W zakresie wydobycia miedzi oraz srebra obowiązek podatkowy powstaje w dniu 

wyprodukowania koncentratu z wydobytego przez podatnika urobku rudy miedzi.

Brak odpowiednika (…) 2a. W zakresie wydobycia gazu ziemnego lub ropy naftowej obowiązek po-
datkowy powstaje z chwilą wprowadzenia gazu ziemnego lub ropy naftowej do sieci 
przesyłowej lub bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej albo z chwilą załadunku gazu 
ziemnego lub ropy naftowej na inny środek transportu.

3. Jeżeli nie można określić dnia, w którym powstał obowiązek podatkowy w związku 
z wyprodukowaniem koncentratu albo wydobyciem urobku rudy miedzi, za dzień jego 
powstania uznaje się dzień, w którym organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej 
stwierdził dokonanie czynności podlegającej opodatkowaniu.

3. Jeżeli nie można określić dnia, w którym powstał obowiązek podatkowy w związku 
z wyprodukowaniem koncentratu, wydobyciem urobku rudy miedzi, wydobyciem gazu 
ziemnego lub wydobyciem ropy naftowej, za dzień jego powstania uznaje się dzień, 
w którym organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej stwierdził dokonanie czynno-
ści podlegającej opodatkowaniu.
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Komentarz: Od 1 stycznia 2016 r. przez zmianę art. 4 i 5 w ustawie rozszerzono pojęcia podatnika oraz obowiązku podatkowego o podmioty dokonujące w zakresie prowadzonej 
działalności wydobycia gazu ziemnego oraz ropy naftowej.
W przypadku wydobywania miedzi, srebra, gazu ziemnego oraz ropy naftowej podatnikiem podatku od wydobycia niektórych kopalin jest dokonująca w zakresie prowadzonej 
działalności gospodarczej wydobycia miedzi, srebra, gazu ziemnego lub ropy naftowej osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 
prawnej, w tym spółka cywilna, której wspólnikom udzielono koncesji na podstawie ustawy z 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze. Przez jednostki organizacyjne 
nieposiadające osobowości prawnej należy rozumieć także spółki osobowe prawa handlowego.
Ponadto w przypadku wydobywania węglowodorów w ramach umowy o współpracy podatnikiem jest każda strona tej umowy, zaś w przypadku wspólników spółki cywilnej – ta 
spółka.

DZIAŁ III
Podstawa opodatkowania oraz stawka podatku

DZIAŁ III
Podstawa opodatkowania, stawka podatku oraz zwolnienia od podatku

Art. 6. [Podstawa opodatkowania] 
1. Podstawę opodatkowania podatkiem stanowi ilość miedzi oraz srebra zawarta 

w wyprodukowanym koncentracie.
2. W przypadku gdy podatnik nie produkuje koncentratu z wydobytego urobku rudy 

miedzi, podstawę opodatkowania podatkiem stanowi ilość miedzi oraz srebra zawarta 
w urobku rudy miedzi.

Brak odpowiednika

Art. 6. [Podstawa opodatkowania] 
1. Podstawę opodatkowania podatkiem w zakresie wydobycia miedzi oraz srebra 

stanowi ilość miedzi oraz srebra zawarta w wyprodukowanym koncentracie.
2. W przypadku gdy podatnik nie produkuje koncentratu z wydobytego urobku rudy 

miedzi, podstawę opodatkowania podatkiem w zakresie wydobycia miedzi oraz srebra 
stanowi ilość miedzi oraz srebra zawarta w urobku rudy miedzi.

3. Podstawę opodatkowania podatkiem w zakresie wydobycia gazu ziemnego lub 
ropy naftowej stanowi wartość wydobytego gazu ziemnego lub wydobytej ropy naf-
towej.

Komentarz: Od 1 stycznia 2016 r. określono podstawę wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej jako wartość wydobytych surowców. Zmiana wynika z rozszerzenia zakresu 
przedmiotowego ustawy. 

Art. 7. [Wysokość podatku] 
1. Wysokość podatku za dany miesiąc stanowi suma iloczynów:

Art. 7. [Wysokość podatku] 
1. W zakresie wydobycia miedzi oraz srebra wysokość podatku za dany miesiąc 

stanowi suma iloczynów:

Brak odpowiednika (…) 6. Stawka podatku, o której mowa w ust. 2–5, jest zaokrąglana w górę z dokład-
nością do jednego grosza.

Komentarz: Od 1 stycznia 2016 r. jednoznacznie wskazano zakres ustalania podstawy opodatkowania w przypadku wydobycia miedzi oraz srebra. Dodatkowo wprowadzono 
zasadę zaokrąglania stawki podatku w górę z dokładnością do najmniejszej płatniczej jednostki rozliczeniowej, tj. do 1 grosza. 

Brak odpowiednika Art. 7a. [Wysokość podatku za dany miesiąc w zakresie wydobycia gazu ziemnego 
lub ropy naftowej] 

1. W zakresie wydobycia gazu ziemnego lub ropy naftowej wysokość podatku za 
dany miesiąc stanowi suma iloczynów:
1) wartości wydobytego gazu ziemnego wyrażonej w złotych oraz stawki podatku 

określonej w ust. 6 oraz
2) wartości wydobytej ropy naftowej wyrażonej w złotych oraz stawki podatku okre-

ślonej w ust. 7.
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2. Wartość wydobytego gazu ziemnego stanowi iloczyn ilości wydobytego gazu 
ziemnego wyrażonej w megawatogodzinach oraz średniej ceny gazu ziemnego.

3. Wartość wydobytej ropy naftowej stanowi iloczyn ilości wydobytej ropy naftowej 
wyrażonej w tonach oraz średniej ceny ropy naftowej.

4. W przypadku wydobycia gazu ziemnego będącego kopaliną towarzyszącą war-
tość wydobytego gazu ziemnego stanowi kwota przychodu wynikająca z dostawy 
tego gazu w rozumieniu ustawy z dnia 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglo-
wodorowym (Dz.U. poz. 1215) dokonanej w danym miesiącu.

5. Ilość wydobytego gazu ziemnego oraz wydobytej ropy naftowej określa się na 
podstawie pomiarów w punktach wprowadzenia gazu ziemnego lub ropy naftowej do 
sieci przesyłowej lub bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej albo z chwilą załadunku 
gazu ziemnego lub ropy naftowej na inny środek transportu.

6. Stawka podatku w zakresie wydobycia gazu ziemnego wynosi:
1) 1,5% – w przypadku wydobycia gazu ziemnego ze złoża, którego średnia przepusz-

czalność nie przekracza 0,1 milidarcy oraz średnia efektywna porowatość nie prze-
kracza 10%;

2) 3% – w przypadku wydobycia gazu ziemnego ze złoża innego niż określone w pkt 1.
7. Stawka podatku w zakresie wydobycia ropy naftowej wynosi:

1) 3% – w przypadku wydobycia ropy naftowej ze złoża, którego średnia przepusz-
czalność nie przekracza 0,1 milidarcy oraz średnia efektywna porowatość nie prze-
kracza 10%;

2) 6% – w przypadku wydobycia ropy naftowej ze złoża innego niż określone w pkt 1.
8. Dla wydobycia gazu ziemnego lub ropy naftowej z dna morskiego stosuje się 

odpowiednio stawki podatkowe określone w ust. 6 pkt 1 oraz w ust. 7 pkt 1.
9. Właściwości złoża, o których mowa w ust. 6 i 7, określa się na podstawie doku-

mentacji geologicznej lub geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów, sporzą-
dzonej na podstawie przepisów prawa geologicznego i górniczego.

10. Wartość wydobytego gazu ziemnego lub ropy naftowej wyraża się w złotych, 
zaokrąglając w górę z dokładnością do jednego złotego.

Brak odpowiednika Art. 7b. [Zwolnienie podatkowe] 
1. Zwalnia się od podatku wydobycie gazu ziemnego z odwiertu rozpoznawczego 

lub wydobywczego, z którego miesięczne wydobycie gazu ziemnego nie przekracza 
równowartości 1100 MWh.

2. Zwalnia się od podatku wydobycie ropy naftowej z odwiertu rozpoznawczego lub 
wydobywczego, z którego miesięczne wydobycie ropy naftowej nie przekracza 80 ton.

Komentarz: Od 1 stycznia 2016 r. w dodanych art. 7a i art. 7b ustalono sposób obliczania podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz stawek dla gazu ziemnego i ropy naftowej. 
W przypadku gazu ziemnego i ropy naftowej wartości wydobytych węglowodorów są określane kwotowo, odmiennie niż w przypadku miedzi i srebra, co skutkuje ustanowieniem 
stawek procentowych. Wartość wydobytego gazu ziemnego oraz ropy naftowej wyraża się w złotych, zaokrąglonych w górę z dokładnością do jednego złotego. Ilość wydobytego 
gazu ziemnego oraz wydobytej ropy naftowej należy określać na podstawie pomiarów w punktach wprowadzenia gazu ziemnego lub ropy naftowej do sieci przesyłowej lub bez-
pośrednio do sieci dystrybucyjnej albo z chwilą załadunku gazu ziemnego lub ropy naftowej na inny środek transportu.
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Zróżnicowanie stawek dla rodzaju złoża ze względu na jego przepuszczalność i porowatość wynika z faktu, że węglowodory w złożach o niskiej przepuszczalności i porowatości 
są trudno dostępne, a ich wydobycie wiąże się z wyższymi nakładami. Właściwości charakteryzujące złoże będą określane na podstawie dokumentacji geologicznej. 
W art. 7b ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin wprowadzono zwolnienie z podatku od wydobycia z odwiertów o bardzo niskiej produktywności. Dotyczy to odwier-
tów, z których miesięczne wydobycie gazu ziemnego nie przekracza równowartości 1100 MWh, i odwiertów, z których miesięczne wydobycie ropy naftowej nie przekracza 80 ton. 

Brak odpowiednika Art. 8a. [Ogłoszenie średniej ceny megawatogodziny gazu ziemnego oraz średniej 
ceny tony ropy naftowej] 

1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwiesz-
czenia, do 15. dnia każdego miesiąca, w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów, 
średnią cenę megawatogodziny gazu ziemnego za poprzedni miesiąc, wyrażoną 
w złotych, zaokrągloną w górę z dokładnością do jednego złotego, na podstawie 
średniej arytmetycznej dziennych notowań gazu ziemnego (Rynek Dnia Następnego) 
ustalonych na Towarowej Giełdzie Energii S.A. w poprzednim miesiącu.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwiesz-
czenia, do 15. dnia każdego miesiąca, w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów, 
średnią cenę tony ropy naftowej za poprzedni miesiąc, wyrażoną w złotych, zaokrą-
gloną w górę z dokładnością do jednego złotego, na podstawie średniej arytmetycz-
nej średnich kursów dolara amerykańskiego do złotego ogłoszonych przez Narodowy 
Bank Polski w poprzednim miesiącu oraz średniej arytmetycznej dziennych notowań 
ropy naftowej (OPEC daily basket price) ustalonych przez Organization of the Petro-
leum Exporting Countries w poprzednim miesiącu, wyrażonej w dolarach amerykań-
skich za baryłkę, zaokrąglonej w górę z dokładnością do jednego centa amerykań-
skiego, przy czym przyjmuje się, że tona zawiera 7,4 baryłek ropy naftowej.

3. W przypadku gdy notowania gazu ziemnego lub ropy naftowej, o których mowa 
w ust. 1 i 2, nie zostały ustalone, do obliczenia wysokości podatku przyjmuje się śred-
nią cenę megawatogodziny gazu ziemnego lub średnią cenę tony ropy naftowej ogło-
szoną w ostatnim obwieszczeniu.

Komentarz: Od 1 stycznia 2016 r. w nowo dodanym art. 8a uregulowano sposób ustalania średniej ceny gazu ziemnego oraz ropy naftowej oraz publikowania obwieszczeń w tym 
zakresie. Jako rynek referencyjny dla średniej ceny gazu ziemnego wskazano notowania na Towarowej Giełdzie Energii. 

Art. 10. [Nazwa podmiotu lub nazwa notowania] 
1. W przypadku gdy:

1) podmiot, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 lub 2:
a)  zmieni nazwę lub zostanie przekształcony, kontynuując notowania miedzi lub sre-

bra – podstawę obliczenia średniej arytmetycznej dziennych notowań miedzi lub 
srebra stanowią notowania prowadzone przez podmiot pod zmienioną nazwą lub 
przez podmiot w nowej formie prawnej,

b)  zostanie przejęty, kontynuując notowania miedzi lub srebra – podstawę obliczenia 
średniej arytmetycznej dziennych notowań miedzi lub srebra stanowią notowania 
prowadzone przez następcę prawnego;

Art. 10. [Nazwa podmiotu lub nazwa notowania] 
1. W przypadku gdy:

1) podmiot, o którym mowa w art. 8 ust. 1 lub art. 8a ust. 1 i 2:
a)  zmieni nazwę lub zostanie przekształcony, kontynuując notowania miedzi, srebra, 

gazu ziemnego lub ropy naftowej – podstawę obliczenia średniej arytmetycznej 
dziennych notowań miedzi, srebra, gazu ziemnego lub ropy naftowej stanowią 
notowania prowadzone przez podmiot pod zmienioną nazwą lub przez podmiot 
w nowej formie prawnej,

b)  zostanie przejęty, kontynuując notowania miedzi, srebra, gazu ziemnego lub ropy 
naftowej – podstawę obliczenia średniej arytmetycznej dziennych notowań mie-
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2) zmianie ulegnie nazwa notowania, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 lub 2 – podsta-
wę obliczenia średniej arytmetycznej dziennych notowań miedzi lub srebra stanowią 
notowania pod zmienioną nazwą.

dzi, srebra, gazu ziemnego lub ropy naftowej stanowią notowania prowadzone przez 
następcę prawnego;
2) zmianie ulegnie nazwa notowania, o którym mowa w art. 8 lub w art. 8a ust. 1 i 2 

– podstawę obliczenia średniej arytmetycznej dziennych notowań miedzi, srebra, 
gazu ziemnego lub ropy naftowej stanowią notowania pod zmienioną nazwą.

Brak odpowiednika 1a. W przypadku, gdy podmiot, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2, zakończy dzia-
łalność dotyczącą notowań srebra – podstawę obliczenia średniej arytmetycznej 
dziennych notowań srebra stanowią notowania srebra ustalone na giełdzie w Nowym 
Jorku (Comex Silver Futures-Settlement Price).

Komentarz: Wprowadzone od 1 stycznia 2016 r. zmiany w art. 10 ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin wynikają z objęcia przedmiotowym podatkiem wydobycia gazu 
ziemnego oraz ropy naftowej.

Brak odpowiednika Art. 10a. [Odliczenie straty podatkowej] 
1. Podatnik jest uprawniony do odliczenia od podatku skumulowanej straty po-

datkowej (straty), za którą uznaje się sumę strat w podatku dochodowym od osób 
prawnych lub sumę strat w podatku dochodowym od osób fizycznych, obliczonych 
zgodnie z ust. 2 lub 3, które z uwagi na upływ 5-letniego okresu nie zostały odliczone 
od podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób 
fizycznych – w wysokości 19% tej straty.

2. Podatnik dokonujący wydobycia gazu ziemnego lub ropy naftowej oblicza stratę, 
o której mowa w ust. 1, zgodnie z zasadami przyjętymi do obliczania podatku docho-
dowego podlegającego odliczeniu jako wydatek kwalifikowany w rozumieniu ustawy 
z dnia 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym.

3. Podatnik dokonujący wydobycia miedzi oraz srebra może odliczyć stratę, o której 
mowa w ust. 1, pod warunkiem prowadzenia ksiąg rachunkowych w sposób zapewnia-
jący określenie wysokości straty dotyczącej działalności w zakresie wydobycia mie-
dzi i srebra. W takim przypadku stratę określa się na podstawie prowadzonych ksiąg 
rachunkowych, a jeżeli określenie wysokości straty w ten sposób nie jest możliwe, po-
datnik określa stratę w części dotyczącej wydobycia miedzi oraz srebra w takiej pro-
porcji, w jakiej pozostają przychody uzyskane w roku podatkowym z tytułu wydobycia 
miedzi oraz srebra do ogólnej kwoty przychodów danego podatnika, określonych na 
podstawie przepisów o podatku dochodowym, uzyskanych w tym roku podatkowym. 
W przypadku gdy relacja straty w części dotyczącej wydobycia miedzi oraz srebra, 
obliczonej w sposób określony w zdaniu drugim, i straty dotyczącej całej działalności 
podatnika przekracza 98%, podatnik ma prawo wykazać stratę w wysokości 100%.

4. W przypadku prowadzenia działalności w zakresie wydobycia miedzi, srebra, 
gazu ziemnego lub ropy naftowej w formie spółki cywilnej, spółki jawnej lub spółki 
komandytowej za skumulowaną stratę, o której mowa w ust. 1, uznaje się sumę strat
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w podatku dochodowym od osób fizycznych, które z uwagi na upływ 5-letniego okresu 
nie zostały odliczone przez wspólników spółki. W takim przypadku każdy ze wspól-
ników jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych w sposób zapewniają-
cy określenie wysokości straty dotyczącej działalności wydobywczej. Przepis ust. 2 
lub 3 stosuje się odpowiednio.

Komentarz: Od 1 stycznia 2016 r. wprowadzono uprawnienie podatnika do odliczenia od podatku od wydobycia niektórych kopalin 19% skumulowanej straty podatkowej. Za stratę 
uznaje się sumę strat w podatku dochodowym od osób prawnych lub sumę strat w podatku dochodowym od osób fizycznych, które z uwagi na upływ 5-letniego okresu nie zostały 
odliczone od podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych.
Ponadto strata ta będzie obliczana zgodnie z zasadami przyjętymi do obliczania podatku dochodowego dotyczącego działalności wydobywczej węglowodorów, podlegającego 
odliczeniu jako wydatek kwalifikowany w specjalnym podatku węglowodorowym. Przyjęcie takiej metody obliczania straty ma na celu umożliwienie wykorzystania przez podatnika 
istniejącej ewidencji podatkowej i niewprowadzanie nowych obowiązków ewidencyjnych. Rozwiązanie to będzie stosowane odpowiednio przez podatników podatku od wydobycia 
niektórych kopalin dokonujących wydobycia miedzi oraz srebra.

Art. 11. [Organy podatkowe właściwe w zakresie podatku] 
(…) 2. Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej w sposób określony w ust. 1, 

właściwymi organami podatkowymi w sprawach podatku są Naczelnik Urzędu Celnego 
w Legnicy oraz Dyrektor Izby Celnej we Wrocławiu.

Art. 11. [Organy podatkowe właściwe w zakresie podatku] 
(…) 2. Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej w sposób określony w ust. 1, 

właściwymi organami podatkowymi są:
1) Naczelnik Urzędu Celnego w Legnicy oraz Dyrektor Izby Celnej we Wrocławiu 

– w sprawach podatku w zakresie wydobycia miedzi oraz srebra;
2) Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie oraz Dyrektor Izby Celnej w Warszawie 

– w sprawach podatku w zakresie wydobycia gazu ziemnego lub ropy naftowej.

Komentarz: Od 1 stycznia 2016 r. w sprawach podatku w zakresie wydobycia gazu ziemnego lub ropy naftowej właściwy miejscowo jest Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie 
oraz Dyrektor Izby Celnej w Warszawie. Właściwość miejscowa w sprawach podatku w zakresie wydobycia miedzi oraz srebra nie zmieniła się.

Art. 12. [Informowanie o wydaniu, zmianie treści, wygaśnięciu oraz cofnięciu kon-
cesji na wydobycie miedzi oraz srebra] 

Organ wydający koncesje na wydobycie miedzi oraz srebra informuje ministra właś-
ciwego do spraw finansów publicznych o wydaniu, zmianie treści, wygaśnięciu oraz 
cofnięciu koncesji na wydobycie miedzi oraz srebra, oraz o ich treści, w terminie 7 dni 
od dnia wydania, zmiany treści, wygaśnięcia oraz cofnięcia koncesji.

Art. 12. [Informowanie o wydaniu, zmianie treści, wygaśnięciu oraz cofnięciu kon-
cesji na wydobycie miedzi oraz srebra] 

Organ udzielający koncesji w zakresie wydobycia miedzi, srebra, gazu ziemnego 
lub ropy naftowej informuje ministra właściwego do spraw finansów publicznych o:
1) udzieleniu, zmianie treści, stwierdzeniu wygaśnięcia oraz cofnięciu koncesji 

w zakresie wydobycia miedzi, srebra, gazu ziemnego lub ropy naftowej, oraz 
o ich treści,

2) przeniesieniu, w drodze decyzji, na inny podmiot koncesji w zakresie wydobycia 
miedzi, srebra, gazu ziemnego lub ropy naftowej,

3) innym niż określone w pkt 1 i 2 przypadku utraty mocy koncesji w zakresie wydoby-
cia miedzi, srebra, gazu ziemnego lub ropy naftowej

– w terminie 7 dni od dnia udzielenia, zmiany treści, stwierdzenia wygaśnięcia, cofnię-
cia, przeniesienia koncesji lub innego przypadku utraty mocy koncesji.

Komentarz: Od 1 stycznia 2016 r. w zmienionym przepisie poszerzono zakres informacji (o koncesje w zakresie wydobycia gazu ziemnego oraz ropy naftowej) przekazywanej do 
ministra właściwego do spraw finansów publicznych przez organ koncesyjny.
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Art. 14. [Deklaracja podatkowa, obliczanie i wpłacanie podatku] 
Brak odpowiednika

Art. 14. [Deklaracja podatkowa, obliczanie i wpłacanie podatku] 
(…) 1a. Deklaracje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są składane wyłącznie za pomo-

cą środków komunikacji elektronicznej.
2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określa, w drodze rozporządze-

nia, wzór deklaracji podatkowej, wraz z objaśnieniami co do sposobu, terminu i miejsca 
jej składania oraz pouczenia podatnika, uwzględniając specyfikę wydobycia miedzi oraz 
srebra, a także zapewnienie prawidłowości obliczenia wysokości podatku.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określa, w drodze rozporzą-
dzenia, wzór deklaracji podatkowej, wraz z objaśnieniami co do sposobu ich wypełnia-
nia, terminu i miejsca jej składania oraz pouczeniem podatnika, mając na względzie 
zapewnienie prawidłowości obliczania wysokości podatku i wykonania obowiązków 
w tym zakresie, a także uwzględniając specyfikę wydobycia miedzi, srebra, gazu 
ziemnego lub ropy naftowej.

Komentarz: Od 1 stycznia 2016 r. wprowadzono obowiązek składania deklaracji na podatek od kopalin za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Dzięki temu koszty poboru 
podatku oraz koszty wypełniania zobowiązań podatkowych zostaną zmniejszone.

Brak odpowiednika Art. 15a. [Obowiązki podatnika wydobywającego gaz ziemny lub ropę naftową]
1. Podatnik wydobywający gaz ziemny lub ropę naftową jest obowiązany do:

1) pomiaru, z zastosowaniem przyrządów pomiarowych, ilości gazu ziemnego wpro-
wadzonego w danym miesiącu do sieci przesyłowej lub bezpośrednio do sieci dys-
trybucyjnej albo gazu ziemnego załadowanego na inny środek transportu;

2) pomiaru, z zastosowaniem przyrządów pomiarowych, ilości ropy naftowej wprowa-
dzonej w danym miesiącu do sieci przesyłowej lub bezpośrednio do sieci dystrybu-
cyjnej albo ropy naftowej załadowanej na inny środek transportu;

3) pomiaru, w tym również metodami pośrednimi, ilości wydobytego gazu ziemnego, 
wykorzystanego na cele badawcze w danym miesiącu;

4) pomiaru, w tym również metodami pośrednimi, ilości wydobytej ropy naftowej, wy-
korzystanej na cele badawcze w danym miesiącu;

5) w przypadku zwolnienia, o którym mowa w art. 7b ust. 1 – pomiaru, w tym również 
metodami pośrednimi, ilości wydobytego gazu ziemnego – w odniesieniu do od-
wiertu rozpoznawczego lub wydobywczego;

6) w przypadku zwolnienia, o którym mowa w art. 7b ust. 2 – pomiaru, w tym również 
metodami pośrednimi, ilości wydobytej ropy naftowej – w odniesieniu do odwiertu 
rozpoznawczego lub wydobywczego.
2. Pomiarów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, dokonuje się w chwili wprowadzania 

odpowiednio gazu ziemnego lub ropy naftowej do sieci albo w chwili ich załadunku 
na inny środek transportu.

Komentarz: Od 1 stycznia 2016 r. wprowadzono obowiązek przeprowadzania pomiarów, z zastosowaniem przyrządów pomiarowych, ilości gazu ziemnego lub ropy naftowej wpro-
wadzonego w danym miesiącu do sieci przesyłowej lub bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej albo z chwilą załadunku gazu ziemnego lub ropy naftowej na inny środek transportu. 
Należy zauważyć, że podatnik będzie wykorzystywał na cele rozliczania podatku od wydobycia niektórych kopalin obecnie dokonywane pomiary.
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Ustawa
z 25 lipca 2014 r.

o specjalnym podatku węglowodorowym
(Dz.U. z 2014 r., poz. 1215; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 978)

Od 1 stycznia 2016 r. został wprowadzony do polskiego systemu prawnego nowy specjalny podatek węglowodorowy. To podatek od zysków z działalności wydobywczej węglowodo-
rów. Stanowi on dochód budżetu państwa. Węglowodorami są: ropa naftowa, gaz ziemny oraz ich naturalne pochodne, z wyjątkiem metanu występującego w złożach węgla kamien-
nego oraz metanu występującego jako kopalina towarzysząca. Ustawa nie obejmuje więc tzw. gazu łupkowego.
Zakresem podmiotowym podatku objęto:

�� osoby fizyczne, 
�� osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

– prowadzące działalność wydobywczą węglowodorów. Jeżeli działalność wydobywcza węglowodorów jest prowadzona w ramach umowy o współpracy, podatnikiem jest każda 
strona tej umowy, a jeżeli stroną umowy o współpracy jest spółka cywilna – ta spółka.

Najważniejsze postanowienia nowej ustawy to:
�� Podstawą opodatkowania jest zysk z działalności wydobywczej węglowodorów stanowiący nadwyżkę uzyskanych w danym roku podatkowym przychodów z działalności wydo-

bywczej węglowodorów nad poniesionymi w danym roku podatkowym wydatkami kwalifikowanymi. Jeżeli wydatki kwalifikowane przekraczają w danym roku sumę przychodów, 
różnica jest stratą z działalności wydobywczej węglowodorów. O wysokość straty poniesionej w roku podatkowym można obniżyć zysk z działalności wydobywczej węglowodorów 
w kolejnych latach podatkowych.

�� Stawka specjalnego podatku węglowodorowego wynosi od 0 do 25%, zależnie od relacji przychodów do wydatków.
�� Przepisy ustawy nie mają zastosowania do węglowodorów wydobytych ze złóż przed dniem jej wejścia w życie.
�� Obowiązek zapłaty podatku

– powstaje od przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r.,
– od wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej powstaje od gazu ziemnego i ropy naftowej wydobytych od 1 stycznia 2020 r.

�� Przepisy odraczające obowiązek zapłaty podatku do 2020 r. nie wyłączają stosowania przepisów dotyczących obowiązków ewidencyjnych oraz związanych ze składaniem deklara-
cji podatkowych, dotyczących podatku węglowodorowego.
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Ustawa
z 10 lipca 2015 r.

o administracji podatkowej
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1269)

Ustawa o administracji podatkowej określa zadania i organizację administracji podatkowej. Celem administracji podatkowej jest:
�� realizacja dochodów z tytułu podatków oraz niepodatkowych należności budżetowych, a także
�� zapewnienie obsługi i wsparcia podatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych.

Pierwotnie ustawa o administracji podatkowej miała wejść wżycie 1 stycznia 2016 r. W dniu oddawania do druku Przewodnika trwały prace parlamentarne zmioerzające do przesunię-
cia tego terminu na 1 lipca 2016 r. 

W ustawie o administracji podatkowej – oprócz materii dotychczas regulowanej ustawą o urzędach i izbach skarbowych i odnoszącej się wyłącznie do organów podatkowych – zna-
lazły się regulacje dotyczące obsługi i wsparcia podatnika. Ma to wpłynąć na poprawę jakości świadczonych usług przez administrację podatkową oraz wzmocnić jej rolę usługową.
Obsługa i wsparcie podatnika to działania polegające na udzielaniu pomocy w samodzielnym, prawidłowym i dobrowolnym wypełnianiu obowiązków podatkowych, realizowane 
w szczególności przez:
1) zapewnienie jednolitej i powszechnie dostępnej informacji podatkowej oraz podejmowanie działań o charakterze informacyjnym i edukacyjnym,
2) centrum obsługi oraz przez asystenta podatnika 
– art. 16 ustawy o administracji podatkowej.

Zapewnienie jednolitej i powszechnie dostępnej informacji podatkowej następuje poprzez wykorzystanie Bazy Wiedzy Administracji Podatkowej, dostępnej za pośrednictwem portalu 
podatkowego (www.mf.gov.pl – Portal podatkowy).
W Bazie Wiedzy Administracji Podatkowej są zamieszczane w szczególności:
1) interpretacje ogólne oraz zanonimizowane interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego,
2) zanonimizowane orzeczenia sądów i trybunałów, istotne w zakresie przepisów prawa podatkowego,
3) broszury informacyjne w sprawach podatków.

Centra obsługi podatników
Na czym polega obsługa i wsparcie podatnika w centrum obsługi, wskazuje art. 18 ust. 1 ustawy o administracji podatkowej. Z przepisu tego wynika, że:

§
Obsługa i wsparcie w centrum obsługi polega na:
1)  przyjmowaniu podań i deklaracji, wydawaniu zaświadczeń oraz udzielaniu wyjaśnień w zakresie przepisów prawa podatkowego, w tym także podmiotom, które zamierzają 

podjąć działalność gospodarczą;
2) przyjmowaniu podań, deklaracji i zgłoszeń określonych w odrębnych przepisach;
3) zapewnieniu stanowiska komputerowego z dostępem do portalu podatkowego;
4) informowaniu o danych kontaktowych właściwych organów wraz ze wskazaniem zakresu ich kompetencji.

Co istotne, podatnicy mogą złożyć podania, deklaracje i zgłoszenia, otrzymają zaświadczenia oraz wyjaśnienia w dowolnym centrum obsługi, niezależnie od terytorialnego zasięgu 
działania naczelnika urzędu skarbowego (art. 18 ust. 2).
W centrach oprócz spraw realizowanych dotychczas przez urzędy skarbowe przedsiębiorcy mogą m.in. złożyć:

�� deklaracje uproszczone z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego AKC-U od samochodów osobowych lub uzyskać potwierdzenie zapłaty akcyzy,
�� dokumenty ubezpieczeniowe (zgłoszeniowe i rozliczeniowe).
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Asystenci podatnika
Obsługa i wsparcie podatników są realizowane także przez tzw. asystentów podatników. Z pomocy asystentów mogą korzystać mikroprzedsiębiorcy (w rozumieniu ustawy o swo-
bodzie działalności gospodarczej – patrz. ramka). Asystent ma za zadanie udzielać podatnikowi informacji na temat przepisów prawa podatkowego (w tym przysługujących mu 
uprawnień), pomagać w wypełnianiu deklaracji podatkowych (także składanych elektronicznie). Ma też udzielać informacji spoza zakresu działania urzędu skarbowego – dotyczących 
ubezpieczeń społecznych czy podatku akcyzowego.

Mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
2)  osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów 

jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.
– art. 104 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. 

Z art. 19 ustawy o administracji podatkowej wynika, że:

§
Obsługa i wsparcie realizowane przez asystenta podatnika polega na:
1) nawiązywaniu kontaktu z podatnikiem z wykorzystaniem dostępnych środków komunikacji;
2) udzielaniu informacji w zakresie sposobu wypełniania zeznań i deklaracji podatkowych;

3)  udzielaniu pomocy w indywidualnych sprawach podatnika, w tym dotyczących rodzaju oraz formy opodatkowania, informowaniu o terminach wynikających z przepisów prawa 
podatkowego oraz zasadach korzystania z ulg w spłacie zobowiązań podatkowych;

4) udzielaniu ogólnych informacji o rodzajach spraw załatwianych przez inne organy podatkowe i Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Z pomocy asystenta mogą korzystać mikroprzedsiębiorcy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy, licząc od dnia wydania 
podatnikowi potwierdzenia nadania numeru identyfikacji podatkowej.
Inne kategorie podatników mogą korzystać z pomocy asystenta w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatników lub interesem publicznym, jeżeli Minister Finansów 
wyda w tej sprawie stosowne rozporządzenie.
Asystenta wyznacza naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach podatku dochodowego, na wniosek podatnika – w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku.

Bez wsparcia administracji podatkowej
W centrum obsługi oraz u asystentów podatnicy nie uzyskają pomocy polegającej na:
1) sporządzaniu pism i opinii;
2) prowadzeniu ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych;
3) sporządzaniu zeznań i deklaracji podatkowych;
4) reprezentowaniu podatnika w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych.

Katalog centrów obsługi, zakres usług świadczonych przez centra obsługi oraz informacje o asystencie podatnika są dostępne na www.mf.gov.pl – Portal podatkowy – Obsługa 
i wsparcie podatnika. 
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Ustawa
z 28 września 1991 r.

o kontroli skarbowej
(j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 553; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1649)*

* Tabela uwzględnia zmiany wprowadzone:
– ustawą z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1357),
– ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).

Treść przepisów przed nowelizacją Treść przepisów po nowelizacji

Art. 2. [Zakres kontroli]
(…) 2a. W ramach kontroli skarbowej prowadzonej w zakresie, o którym mowa w ust. 1 

pkt 1–3, kontrola może obejmować również rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie 
i zwalczanie przestępstw i wykroczeń przeciwko prawom własności intelektualnej.

Art. 2. [Zakres kontroli]
uchylony

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
W art. 2 wyłączono z zakresu kontroli skarbowej rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń przeciwko prawom własności intelektualnej. 
Uchylenie przepisów ustawy dotyczących kontroli przestrzegania przepisów prawa własności intelektualnej nie spowoduje pozostawienia tego zagadnienia poza zakresem jakiej-
kolwiek kontroli, gdyż w procesie zwalczania naruszeń praw własności intelektualnej uczestniczy Służba Celna, Straż Graniczna, Policja i prokuratura. 

Art. 13. [Wszczęcie kontroli]
(…) 5. Wszczęcie kontroli podatkowej następuje poprzez doręczenie kontrolowane-

mu lub osobie, o której mowa w art. 281a, albo osobie wymienionej w art. 284 § 2 ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, upoważnienia do jej przeprowadzenia. 
O zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej organ kontroli skarbowej nie zawiadamia 
kontrolowanego.

Art. 13. [Wszczęcie kontroli]
(…) 5. Wszczęcie kontroli podatkowej następuje poprzez doręczenie kontrolowane-

mu lub osobie wymienionej w art. 284 § 1–3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordy-
nacja podatkowa upoważnienia do jej przeprowadzenia. O zamiarze wszczęcia kontroli 
podatkowej organ kontroli skarbowej nie zawiadamia kontrolowanego.

(…) 9. Kontrola podatkowa może być wszczęta po okazaniu legitymacji służbowych 
i znaków identyfikacyjnych oraz doręczeniu postanowienia o wszczęciu postępowania 
kontrolnego. W takim przypadku upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatko-
wej doręcza się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia 
wszczęcia kontroli. Przepis art. 284a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja po-
datkowa stosuje się odpowiednio.

(…) 9. Postępowanie kontrolne może być wszczęte po okazaniu legitymacji służ-
bowych i znaków identyfikacyjnych. W takim przypadku postanowienie o wszczęciu 
postępowania kontrolnego doręcza się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 
w terminie 3 dni roboczych od dnia jego wszczęcia. Przepis art. 284a ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa stosuje się odpowiednio.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
W Ordynacji podatkowej – ze względu na kompleksowe uregulowanie kwestii pełnomocnictwa w innych przepisach – został uchylony art. 281a. Podatnik w toku kontroli podat-
kowej będzie mógł być reprezentowany przez pełnomocnika ogólnego (od 1 lipca 2016 r.) lub szczególnego. W konsekwencji uchylenia art. 281a Ordynacji podatkowej w art. 13
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Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

ust. 5 ustawy o kontroli skarbowej została wprowadzona zmiana dostosowawcza. Ponadto w art. 13 ust. 9 ustawy o kontroli skarbowej wprowadzono zmianę o charakterze uści-
ślającym, tak aby nie było wątpliwości, że to postępowanie kontrolne, a nie kontrola podatkowa, może być wszczęte po okazaniu legitymacji służbowej i znaków identyfikacyjnych.
W związku ze zmianami art. 284a O.p., polegającymi na zastąpieniu obecnego 3-dniowego terminu przewidzianego na doręczenie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli po-
datkowej po okazaniu legitymacji służbowej terminem 3 dni roboczych, analogiczną zmianę dostosowawczą wprowadzono w art. 13 ust. 9 ustawy o kontroli skarbowej.

Art. 13b. [Obowiązki kontrahentów kontrolowanego]
1. Inspektor lub pracownik, w związku z prowadzonym u kontrolowanego postępowa-

niem kontrolnym lub kontrolą podatkową, może żądać od kontrahentów kontrolowane-
go, z wyjątkiem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w okresie 
objętym postępowaniem kontrolnym lub kontrolą podatkową, przedstawienia dokumen-
tów, w zakresie objętym postępowaniem kontrolnym lub kontrolą podatkową, w celu 
sprawdzenia ich prawidłowości i rzetelności. Z czynności tych sporządza się protokół.

Art. 13b. [Obowiązki kontrahentów kontrolowanego]
1. Inspektor lub pracownik, w związku z postępowaniem kontrolnym lub kontrolą po-

datkową, może zażądać od kontrahentów kontrolowanego, z wyjątkiem osób fizycznych 
nieprowadzących działalności gospodarczej w okresie objętym postępowaniem kon-
trolnym lub kontrolą podatkową:
1) przedstawienia dokumentów, w zakresie objętym postępowaniem kontrolnym lub 

kontrolą podatkową u kontrolowanego, w celu sprawdzenia ich prawidłowości 
i rzetelności;

2) przekazania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycz-
nym nośniku danych, wyciągu z ksiąg podatkowych i dowodów księgowych zapisa-
nego w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa 
w art. 193a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, jeżeli 
kontrahent podatnika prowadzi księgi podatkowe i przetwarza dowody księgowe 
przy użyciu programów komputerowych.

Brak odpowiednika 1a. Czynności określone w ust. 1 pkt 2 kontrahent kontrolowanego jest obowiązany 
wykonać na własny koszt.

Brak odpowiednika 1b. Z czynności, o których mowa w ust. 1, sporządza się protokół.
2. Za kontrahentów kontrolowanego uważa się także wszystkie podmioty prowadzą-

ce działalność gospodarczą uczestniczące w dostawie tego samego towaru lub usłu-
gi będące zarówno dostawcami, jak i nabywcami biorącymi udział pośrednio lub bez-
pośrednio w dostawie towaru lub usługi. W takim przypadku żądanie, o którym mowa 
w ust. 1, może dotyczyć wyłącznie dokumentów związanych z tą dostawą towaru lub 
usługi.

2. Za kontrahentów kontrolowanego uważa się także wszystkie podmioty prowadzą-
ce działalność gospodarczą uczestniczące w dostawie tego samego towaru lub usłu-
gi będące zarówno dostawcami, jak i nabywcami biorącymi udział pośrednio lub bez-
pośrednio w dostawie towaru lub usługi. W takim przypadku żądanie, o którym mowa 
w ust. 1 pkt 1 lub 2, może dotyczyć wyłącznie dokumentów lub wyciągów związanych 
z tą dostawą towaru lub usługi.

Komentarz: Zmiany w art. 13b obowiązują od 1 stycznia 2016 r., z wyjątkiem zmian w ust. 1 pkt 2 i ust. 1a, które zaczynają obowiązywać od 1 lipca 2016 r. Zmiany zostały wprowa-
dzone ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
W celu ujednolicenia zasad postępowania organów podatkowych i organów kontroli skarbowej w art. 13b ust. 1 ustawy o kontroli skarbowej wprowadza się analogiczne zmiany 
jak w art. 274c Ordynacji podatkowej. Obowiązki przekazywania danych w wymaganej przez organy podatkowe formie elektronicznej od 1 lipca 2016 r. obejmą dużych przedsię-
biorców. W przypadku przedsiębiorców małych i średnich obowiązek ten został odroczony do 1 lipca 2018 r. Do tego czasu mogą oni przekazywać dokumenty w formacie dosto-
sowanym do potrzeb organów podatkowych, ale nie muszą tego robić.

Art. 14c. [Korekta deklaracji]
(…) 5a. Do korekty deklaracji złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze 

wszczęcia postępowania kontrolnego, a w przypadkach, gdy nie stosuje się zawiado-

Art. 14c. [Korekta deklaracji]
(…) 5a. Do korekty deklaracji złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze 

wszczęcia postępowania kontrolnego, a w przypadkach gdy nie stosuje się zawiado-
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mienia – złożonej zgodnie z ust. 2, przepisu art. 56 § 1a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
– Ordynacja podatkowa nie stosuje się.

mienia – złożonej zgodnie z ust. 2, przepisu art. 56a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
– Ordynacja podatkowa nie stosuje się. Do takiej korekty deklaracji stosuje się odpo-
wiednio przepis art. 56b tej ustawy.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
W art. 14c ustawy o kontroli skarbowej wprowadzono zmianę dostosowawczą w ust. 5a, w związku z przeniesieniem do art. 56a § 1 O.p. regulacji zawartej dotychczas w art. 56 § 1a 
tej ustawy. W art. 14c ust. 5a zawarto także odesłanie do odpowiedniego stosowania art. 56b O.p., który to przepis stanowi podstawę do naliczania podwyższonej stawki odsetek 
za zwłokę od zaległości podatkowych (w wysokości 150% stawki podstawowej). 

Brak odpowiednika Art. 14d. [Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego]
1. Dyrektor urzędu kontroli skarbowej w toku postępowania kontrolnego może, 

w drodze decyzji, dokonać zabezpieczenia zobowiązania podatkowego na majątku 
kontrolowanego. Przepisy art. 33-33c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 
podatkowa stosuje się odpowiednio.

2. Decyzję, o której mowa w ust. 1, przekazuje się organowi podatkowemu właści-
wemu dla kontrolowanego w dniu wydania decyzji.

3. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, służy odwołanie do właściwego dla kontro-
lowanego w dniu wszczęcia postępowania kontrolnego dyrektora izby skarbowej lub 
dyrektora izby celnej. Przepis art. 26 ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Organ kontroli skarbowej prowadząc postępowanie wymiarowe, w sytuacji gdy wystąpią przesłanki dokonania zabezpieczenia określone w art. 33 § 1 O.p., nie posiadał kompetencji do 
wydania decyzji w przedmiocie zabezpieczenia. W dodanym art. 14d ust. 1 ustawy o kontroli skarbowej rozszerzono kompetencje organów kontroli skarbowej na wydawanie w toku po-
stępowania kontrolnego decyzji o zabezpieczeniu na majątku podatnika. Odpowiednie zastosowanie znajdują tu przepisy art. 33–33c O.p. Decyzja o zabezpieczeniu będzie przekazana 
organowi podatkowemu właściwemu dla kontrolowanego w dniu wydania decyzji (art. 14 d ust. 2). Wprowadzenie tej zmiany spowoduje skrócenie czasu reakcji na działania podatnika, 
które mogą utrudnić zabezpieczenie na majątku podatnika zobowiązań podatkowych. Decyzje o zabezpieczeniu wydawane przez organy kontroli skarbowej będą podlegały kontroli in-
stancyjnej, która wykonywana jest w tym zakresie przez dyrektora izby skarbowej lub dyrektora izby celnej właściwego dla kontrolowanego w dniu wszczęcia postępowania kontrolnego 
(art. 14d ust. 3). Jeżeli nie można ustalić właściwego dyrektora izby skarbowej lub dyrektora izby celnej, odwołanie będzie służyć do dyrektora izby skarbowej lub dyrektora izby celnej 
właściwego ze względu na siedzibę urzędu kontroli skarbowej, którego dyrektor wydał decyzję (art. 26 ust. 1 w związku z art. 14d ust. 3 zdanie drugie).

Art. 33. [Usługi płatnicze]
Brak odpowiednika

Art. 33. [Usługi płatnicze]
(…) 4a. Dostawca usług płatniczych świadczący usługi przekazu pieniężnego, na 

pisemne żądanie Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej albo dyrektora urzę-
du kontroli skarbowej, jest obowiązany do sporządzania i przekazania informacji 
o wysokości i dacie dokonania przekazu pieniężnego oraz odpowiednio ich nadawcy 
i odbiorcy. Przepis ust. 1, w części dotyczącej przesłanek wystąpienia z żądaniem, 
stosuje się odpowiednio.

Brak odpowiednika (…) 9. Informacje, o których mowa w ust. 1–5, mogą być przekazane za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych zapisa-
nych w edytowalnej formie elektronicznej.
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Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
W dodanym w art. 33 ustawy o kontroli skarbowej nowym ust. 4a wprowadzono regulacje umożliwiające uzyskanie informacji o przepływie środków pieniężnych transferowa-
nych z wykorzystaniem usługi przekazu pieniężnego. Dostawcy usług płatniczych świadczący usługi przekazu pieniężnego w kraju i za granicą, na pisemne żądanie upoważ-
nionego organu kontroli skarbowej zostaną obowiązani do sporządzania informacji o wysokości i dacie dokonania przekazu oraz nadawcy i odbiorcy. Zdarza się, że podatnicy 
powołują się na uzyskane tą drogą przychody najczęściej z zagranicy, natomiast przepisy ustawy o kontroli skarbowej nie zawierają regulacji pozwalających na zweryfikowanie 
tych wyjaśnień. Dodatkowo w celu ujednolicenia sposobu przekazywania informacji przez banki i instytucje finansowe organom podatkowym i organom kontroli skarbowej 
w ustawie o kontroli skarbowej w art. 33 dodaje się nowy ust. 9, umożliwiający przekazywanie tych informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informa-
tycznym nośniku danych. 

Art. 33a. [Uprawnienia organów kontroli]
(…) 4. Występując z żądaniem, o którym mowa w ust. 1, Generalny Inspektor Kontroli 

Skarbowej albo dyrektor urzędu kontroli skarbowej powinien zwracać szczególną uwa-
gę na zasadę wzajemnego zaufania między instytucjami finansowymi a ich klientami. 
Przepisy art. 33 ust. 6–8 stosuje się odpowiednio.

Art. 33a. [Uprawnienia organów kontroli]
(…) 4. Występując z żądaniem, o którym mowa w ust. 1, Generalny Inspektor Kontroli 

Skarbowej albo dyrektor urzędu kontroli skarbowej powinien zwracać szczególną uwa-
gę na zasadę wzajemnego zaufania między instytucjami finansowymi a ich klientami. 
Przepisy art. 33 ust. 6–9 stosuje się odpowiednio.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
W związku z dodanym w art. 33 ust. 9 wprowadzono zmianę dostosowawczą w art. 33a ust. 4 polegającą na zastąpieniu wyrazów „art. 33 ust. 6–8” wyrazami „art. 33 ust. 6–9”.

Art. 34a. [Dostęp do informacji]
(…) 5. Akta niezawierające informacji, o których mowa w art. 33, organy kontroli skar-

bowej udostępniają:
(…) 8)  Przewodniczącemu Komisji Nadzoru Finansowego, w zakresie niezbędnym do 

przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego na podstawie ustawy z dnia 
29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz.U. z 2014 r. poz. 1537 
oraz z 2015 r. poz. 73);

Art. 34a. [Dostęp do informacji]
 (…) 5. Akta niezawierające informacji, o których mowa w art. 33, organy kontroli 

skarbowej udostępniają:
(…) 8)  Przewodniczącemu Komisji Nadzoru Finansowego, w zakresie niezbędnym do 

przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego na podstawie ustawy z dnia 
21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 614, 
z późn. zm.);

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 11 października 2015 r. Została wprowadzona ustawą z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1357).
Zmiana w art. 34 wynika z zastąpienia ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym ustawą o nadzorze nad rynkiem finansowym.

Art. 43a. [Kara pieniężna]
Brak odpowiednika

Art. 43a. [Kara pieniężna]
(…) 1a. Termin płatności kary pieniężnej wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji, 

o której mowa w ust. 1.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
W dodanym ust. 1a w art. 43a ustawy o kontroli skarbowej doprecyzowuje się termin płatności kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1 tego artykułu (czyli kary za nieudzielanie 
informacji na żądanie organów kontroli skarbowej). Przyjęto, że termin płatności kary pieniężnej wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji nakładającej karę.
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Ustawa
z 10 września 1999 r.

Kodeks karny skarbowy
(j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 186; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1932)*

* Tabela uwzględnia zmiany w Kodeksie karnym skarbowym wprowadzone:
– ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.  z 2015 r., poz. 1649),
– ustawą z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1479),
– ustawą z 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1269; zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1513),
– ustawą z 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym (Dz.U. z 2014 r., poz. 1215),
– ustawą z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1855),
–  ustawą z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw 

(Dz.U. z 2015 r., poz. 1932).

Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

Art. 16a. [Czynny żal]
Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, kto złożył 

prawnie skuteczną, w rozumieniu przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa lub ustawy 
z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz.U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214, z późn. 
zm.), korektę deklaracji podatkowej wraz z uzasadnieniem przyczyny korekty i w cało-
ści uiścił, niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ, należność 
publicznoprawną uszczuploną lub narażoną na uszczuplenie.

Art. 16a. [Czynny żal]
Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, kto złożył 

prawnie skuteczną, w rozumieniu przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa lub ustawy 
z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 553 , z późn. zm.), 
korektę deklaracji podatkowej i w całości uiścił, niezwłocznie lub w terminie wyznaczo-
nym przez uprawniony organ, należność publicznoprawną uszczuploną lub narażoną 
na uszczuplenie.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U.  z 2015 r., poz. 1649).
Ustawodawca zniósł obowiązek dołączania do korekty deklaracji uzasadnienia przyczyn korekty. Po nowelizacji, aby uwolnić się od kary za przestępstwo/wykroczenie skarbowe, 
wystarczy złożyć korektę deklaracji podatkowej i uiścić należność, 

Art. 53. [Definicje]
(…) § 30b. Użyte w rozdziale 6 kodeksu określenie „pośredni odbiorca” ma znaczenie 

nadane w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.).

Art. 53. [Definicje]
(…) § 30b. Użyte w rozdziale 6 kodeksu określenia: „podmiot wypłacający”, „pod-

miot gospodarczy” oraz „pośredni odbiorca” mają znaczenie nadane im w rozdziale 
7a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 
z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.).  

(…) § 37. Finansowy organ postępowania przygotowawczego jest to:
1) urząd skarbowy;
(…) 3) urząd celny.

(…) § 37. Finansowy organ postępowania przygotowawczego jest to:
1) naczelnik urzędu skarbowego;
(…) 3) naczelnik urzędu celnego.

(…) § 39. Organ nadrzędny nad finansowym organem postępowania przygotowaw-
czego jest to:
1) miejscowo właściwa izba celna – w sprawach należących do właściwości urzędu cel-

nego;

(…) § 39. Organ nadrzędny nad finansowym organem postępowania przygotowaw-
czego jest to: 
1) miejscowo właściwy dyrektor izby celnej – w sprawach należących do właściwości 

naczelnika urzędu celnego;
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2) miejscowo właściwa izba skarbowa – w sprawach należących do właściwości urzę-
du skarbowego, a jeżeli postępowanie przygotowawcze prowadzi inspektor kontroli 
skarbowej – Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej;

2) miejscowo właściwy dyrektor izby skarbowej – w sprawach należących do 
właściwości naczelnika urzędu skarbowego, a jeżeli postępowanie przygoto-
wawcze prowadzi inspektor kontroli skarbowej – Generalny Inspektor Kontroli 
Skarbowej;

Komentarz: Zmiana w art. 53 § 30b obowiązuje od 31 grudnia 2015 r. i została wprowadzona ustawą z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1932).
Zmiana polega na uzupełnieniu objaśnień wyrażeń ustawowych, zawartych w art. 53 § 30b, przez wskazanie, iż zarówno wprowadzane w art. 80 w § 2 określenie „podmiot wypła-
cający”, „podmiot gospodarczy”, jak i funkcjonujące już określenie „pośredni odbiorca”, mają znaczenie nadane w rozdziale 7a updof.
Zmiany w art. 53 § 37 i § 39 obowiązują od 1 stycznia 2016 r. Zostały wprowadzone ustawą z 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1269; zm. Dz.U. 
z 2015 r., poz. 1513).
Zmiany dotyczą ujednolicenia nazewnictwa organów prowadzących wszystkie postępowania w urzędzie skarbowym, tak aby jedynym organem był naczelnik urzędu skarbowego 
(naczelnik urzędu celnego), nie zaś urząd skarbowy (urząd celny). Z kolei organem nadrzędnym jest dyrektor izby skarbowej (dyrektor izby celnej), a nie jak dotychczas izba skar-
bowa (izba celna). 

Brak odpowiednika Art. 56b. [Sankcje za naruszenie obowiązków informacyjnych przez podatników 
akcyzy]

§ 1. Kto wbrew obowiązkom określonym w art. 20a ust. 1 oraz art. 20f ust. 2–4 
ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym nie składa wniosku o wpis 
do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych lub nie powiadamia o za-
przestaniu prowadzenia działalności jako pośredniczący podmiot tytoniowy, lub 
nie powiadamia o zmianie danych zawartych we wniosku o wpis do rejestru po-
średniczących podmiotów tytoniowych lub we wniosku o dokonanie zmiany wpisu 
do tego rejestru albo składa wniosek lub dokonuje powiadomienia po terminie lub 
podaje w nich dane niezgodne ze stanem rzeczywistym, podlega karze grzywny 
do 720 stawek dziennych.

§ 2. Kto wbrew obowiązkom określonym w art. 16, art. 17 i art. 19 ustawy z dnia 
6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym nie składa zgłoszenia rejestracyjnego, po-
wiadomienia, zgłoszenia o zaprzestaniu prowadzenia działalności, albo nie zgła-
sza zmiany danych w nich zawartych, albo składa je po terminie lub podaje w nich 
dane niezgodne ze stanem rzeczywistym, podlega karze grzywny do 120 stawek 
dziennych.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U 
z 2015 r., poz. 1479).
Mając na uwadze trudności w wyegzekwowaniu określonych w ustawie o podatku akcyzowym obowiązków dotyczących rejestracji oraz obowiązków informacyjnych w zakresie 
powiadamiania o zamiarze rozpoczęcia prowadzenia działalności, zmianach w zakresie tej działalności oraz jej zaprzestania – w dodanym art. 56b k.k.s. wprowadzono sankcje za 
niedopełnienie tych obowiązków. Odrębnie zostały określone sankcje dla pośredniczących podmiotów tytoniowych oraz dla pozostałych podmiotów. Sankcje dla pośredniczących 
podmiotów tytoniowych są wyższe, z uwagi na skalę stwierdzonych nieprawidłowości oraz skutki z tego tytułu dla budżetu państwa.
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Art. 75a. [Sankcje za niedokonywanie pomiarów]
(…) § 2. Tej samej karze podlega podatnik podatku od wydobycia niektórych kopalin, 

który wbrew obowiązkowi nie dokonuje pomiaru ilości urobku rudy miedzi lub koncen-
tratu, lub dokonuje pomiaru z naruszeniem zasad określonych w art. 15 ust. 1 pkt 1 
i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin, 
przez co naraża podatek od wydobycia niektórych kopalin na uszczuplenie.

Art. 75a. [Sankcje za niedokonywanie pomiarów]
(…) § 2. Tej samej karze podlega podatnik podatku od wydobycia niektórych kopalin, 

który wbrew obowiązkowi nie dokonuje pomiaru ilości urobku rudy miedzi, koncentratu, 
gazu ziemnego lub ropy naftowej lub dokonuje pomiaru z naruszeniem zasad określo-
nych w art. 15 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1, ust. 5 lub art. 15a ustawy z dnia 2 marca 2012 r. 
o podatku od wydobycia niektórych kopalin, przez co naraża podatek od wydobycia 
niektórych kopalin na uszczuplenie.

Brak odpowiednika § 3. Jeżeli kwota narażona na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu 
zabronionego określonego w § 1 oraz § 2 podlega karze grzywny do 720 stawek 
dziennych.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym (Dz.U. z 2014 r., poz. 1215). 
Zmiany dostosowują regulacje k.k.s. w zakresie dotyczącym podatku od wydobycia niektórych kopalin o nowe obowiązki ewidencyjne wynikające z objęcia podatkiem od wydo-
bycia niektórych kopalin wydobycia gazu ziemnego oraz ropy naftowej.

Art. 75b. [Brak ewidencji pomiarów]
§ 1. Podatnik podatku od wydobycia niektórych kopalin, który wbrew obowiązkowi 

nie prowadzi ewidencji pomiarów zawartości miedzi oraz srebra w urobku rudy miedzi 
lub koncentracie, lub pomiaru ilości urobku rudy miedzi lub wyprodukowanego koncen-
tratu, o której mowa w art. 16 ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia 
niektórych kopalin, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

Art. 75b. [Brak ewidencji pomiarów]
§ 1. Podatnik podatku od wydobycia niektórych kopalin, który wbrew obowiązkowi 

nie prowadzi ewidencji pomiarów zawartości miedzi oraz srebra w urobku rudy miedzi 
lub koncentracie lub pomiaru ilości urobku rudy miedzi, wyprodukowanego koncentra-
tu, wydobytego gazu ziemnego lub wydobytej ropy naftowej, o której mowa w art. 16 
ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin, podlega 
karze grzywny do 720 stawek dziennych.

§ 2. Podatnik podatku od wydobycia niektórych kopalin, który nierzetelnie prowadzi 
ewidencję pomiarów zawartości miedzi oraz srebra w urobku rudy miedzi lub koncen-
tracie, lub pomiaru ilości urobku rudy miedzi i wyprodukowanego koncentratu, o której 
mowa w art. 16 ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopa-
lin, podlega karze grzywny do 360 stawek dziennych.

§ 2. Podatnik podatku od wydobycia niektórych kopalin, który nierzetelnie prowadzi 
ewidencję pomiarów zawartości miedzi oraz srebra w urobku rudy miedzi lub koncen-
tracie lub pomiaru ilości urobku rudy miedzi i wyprodukowanego koncentratu, wydo-
bytego gazu ziemnego lub wydobytej ropy naftowej, o której mowa w art. 16 ustawy 
z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin, podlega karze grzyw-
ny do 360 stawek dziennych.

(…) § 4. Karze określonej w § 3 podlega podatnik podatku od wydobycia niektórych 
kopalin, który wadliwie prowadzi ewidencję pomiarów zawartości miedzi oraz srebra 
w urobku rudy miedzi lub koncentracie, lub pomiaru ilości urobku rudy miedzi i wypro-
dukowanego koncentratu, o której mowa w art. 16 ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o po-
datku od wydobycia niektórych kopalin.

(…) § 4. Karze określonej w § 3 podlega podatnik podatku od wydobycia niektórych ko-
palin, który wadliwie prowadzi ewidencję pomiarów zawartości miedzi oraz srebra w urob-
ku rudy miedzi lub koncentracie lub pomiaru ilości urobku rudy miedzi, wyprodukowanego 
koncentratu, wydobytego gazu ziemnego lub wydobytej ropy naftowej, o której mowa 
w art. 16 ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym (Dz.U. z 2014 r., poz. 1215). 
Zmiany dostosowują regulacje k.k.s. w zakresie dotyczącym podatku od wydobycia niektórych kopalin o nowe obowiązki ewidencyjne wynikające z objęcia podatkiem od wydo-
bycia niektórych kopalin wydobycia gazu ziemnego oraz ropy naftowej.

Art. 75c. [Sankcja za brak urzędowego sprawdzenia]
Podatnik podatku od wydobycia niektórych kopalin, który bez przeprowadzenia 

urzędowego sprawdzenia prowadzi działalność w zakresie wydobycia miedzi oraz sre-
bra, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

Art. 75c. [Sankcja za brak urzędowego sprawdzenia]
Podatnik podatku od wydobycia niektórych kopalin, który bez przeprowadzenia 

urzędowego sprawdzenia prowadzi działalność w zakresie wydobycia miedzi, srebra, 
gazu ziemnego lub ropy naftowej, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.
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Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym (Dz.U. z 2014 r., poz. 1215). 
Zmiany dostosowują regulacje k.k.s. w zakresie dotyczącym podatku od wydobycia niektórych kopalin o nowe obowiązki ewidencyjne wynikające z objęcia podatkiem od wydo-
bycia niektórych kopalin wydobycia gazu ziemnego oraz ropy naftowej.

Art. 80. [Naruszenie obowiązku składania informacji podatkowej]
(…) § 2. Płatnik, podmiot, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. 

o podatku dochodowym od osób fizycznych, niepełniący funkcji płatnika lub pośredni 
odbiorca, który wbrew obowiązkowi nie składa w terminie podatnikowi lub właściwemu 
organowi wymaganej informacji podatkowej lub informacji, o których mowa w art. 42 
ust. 2 pkt 2 lub art. 42c ust. 1 powołanej ustawy, podlega karze grzywny do 180 stawek 
dziennych.

Art. 80. [Naruszenie obowiązku składania informacji podatkowej]
(…) § 2. Płatnik, podmiot, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. 

o podatku dochodowym od osób fizycznych, niepełniący funkcji płatnika, podmiot wy-
płacający, podmiot gospodarczy lub pośredni odbiorca, który wbrew obowiązkowi nie 
składa w terminie podatnikowi lub właściwemu organowi wymaganej informacji podat-
kowej lub informacji, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lub art. 44d ust. 1, 3, 5 lub 7 
powołanej ustawy, podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych.

Brak odpowiednika § 2a. Kto wbrew obowiązkowi nie składa w terminie właściwemu organowi infor-
macji o amerykańskich rachunkach raportowanych, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 
ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rze-
czypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy 
wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawo-
dawstwa FATCA (Dz. U. poz. 1712) podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych.

§ 3. Jeżeli informację określoną w § 1 lub 2 złożono nieprawdziwą, sprawca podlega 
karze grzywny do 240 stawek dziennych.

§ 3. Jeżeli informację określoną w § 1–2a złożono nieprawdziwą, sprawca podlega 
karze grzywny do 240 stawek dziennych.

Komentarz: Zmiana art. 80 § 2 obowiązuje od 31 grudnia 2015 r. i została wprowadzona ustawą z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1932).
§ 2 w art. 80 określa sankcje za niedopełnienie obowiązków informacyjnych, o których mowa w updof, przez podmioty zobowiązane. Zakres podmiotowy przepisu został uzu-
pełniony o podmioty wypłacające oraz podmioty gospodarcze. Wprowadzono również zmianę dostosowującą związaną z wprowadzeniem nowego rozdziału i nowych jednostek 
redakcyjnych do updof. Nowe brzmienie przepisu obejmuje sankcję za nieprzekazanie informacji o zmianie miejsca faktycznego zarządu przez pośredniego odbiorcę. 
Zmiany w art. 80 § 2a i § 3 obowiązują od 1 grudnia 2015 r. Zostały wprowadzone ustawą z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1855). 
W art. 80 § 2a i § 3 k.k.s. określono sankcje za zaniechanie złożenia informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych lub złożenie informacji nieprawdziwej. 

Art. 107. [Nielegalne uczestnictwo w grach losowych]
(…) § 2. Tej samej karze podlega, kto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uczest-

niczy w zagranicznej grze losowej lub zagranicznym zakładzie wzajemnym.

Art. 107. [Nielegalne uczestnictwo w grach losowych]
(…) § 2. Kto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczy w zagranicznej grze 

losowej lub zagranicznym zakładzie wzajemnym, podlega karze grzywny do 120 sta-
wek dziennych.

§ 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu zabronionego określonego w § 1 lub 2 
w celu osiągnięcia korzyści majątkowej z organizowania zbiorowego uczestnictwa 
w grze losowej, grze na automacie lub zakładzie wzajemnym, podlega karze grzywny 
do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

§ 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu zabronionego określonego w § 1 w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowej z organizowania zbiorowego uczestnictwa w grze lo-
sowej, grze na automacie lub zakładzie wzajemnym, podlega karze grzywny do 720 sta-
wek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.
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Komentarz: Zmiany obowiązują od 13 lutego 2016 r. Zostały wprowadzone ustawą z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 
z 2015 r., poz. 1855).
Zmiana Kodeksu karnego skarbowego ma na celu usunięcie niezgodności polskich przepisów karnych skarbowych odnoszących się do udziału w grach hazardowych z posta-
nowieniami Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Zmiana została wprowadzona w celu uniknięcia formalnego postępowania w związku z naruszeniem prawa UE 
w trybie art. 258 TFUE.
14 sierpnia 2014 r. Komisja Europejska wszczęła sprawę EU-Pilot, oznaczoną sygnaturą 6863/14/MARK, dotyczącą art. 107 § 2 i art. 109 k.k.s. Art. 107 § 2 k.k.s. penalizuje udział, 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w zagranicznej grze losowej lub zagranicznym zakładzie wzajemnym – przewidując wymierzenie sprawcy takiego czynu kary grzywny 
do 720 stawek dziennych albo kary pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tych kar łącznie. Komisja zarzuciła Polsce dyskryminacyjny charakter zróżnicowania kar, jakie mogą 
zostać zasądzone w odniesieniu do uczestników gier hazardowych urządzanych lub prowadzonych przez podmioty zagraniczne w porównaniu z karami, jakie mogą zostać wy-
mierzone względem uczestników nielegalnych gier hazardowych urządzanych lub prowadzonych przez podmioty polskie. W opinii Komisji regulacje takie mogą być niezgodne 
z trzema artykułami TFUE: art. 18 (zakaz dyskryminacji ze względu na przynależność państwową), art. 56 (swoboda świadczenia usług) oraz art. 49 (swoboda przedsiębiorczości).

Art. 109. [Uczestnictwo w nielegalnych grach]
Kto uczestniczy w grze losowej, zakładzie wzajemnym, grze na automacie, urządzo-

nych lub prowadzonych wbrew przepisom ustawy lub warunkom koncesji lub zezwole-
nia, podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych.

Art. 109. [Uczestnictwo w nielegalnych grach]
§ 1. Kto uczestniczy w grze losowej, zakładzie wzajemnym, grze na automacie, urzą-

dzonych lub prowadzonych wbrew przepisom ustawy lub warunkom koncesji lub ze-
zwolenia, podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych.

Brak odpowiednika § 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 
podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Komentarz: Zmiany obowiązują od 13 lutego 2016 r. Zostały wprowadzone ustawą z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 
z 2015 r., poz. 1855). Zmniejszono karę za uczestnictwo w nielegalnych grach, zakładach wzajemnych i grach na automatach – w przypadkach mniejszej wagi (jest ono obecnie 
sankcjonowane karą grzywny za wykroczenie skarbowe). 

Art. 118. [Organy postępowania przygotowawczego]
§ 1. Organami postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa skar-

bowe i wykroczenia skarbowe są:
1) urząd skarbowy;
(…) 3) urząd celny;

Art. 118. [Organy postępowania przygotowawczego]
§ 1. Organami postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa skar-

bowe i wykroczenia skarbowe są:
1) naczelnik urzędu skarbowego; 
(…) 3) naczelnik urzędu celnego;

(…) § 4. W granicach koniecznych do zabezpieczenia śladów i dowodów przestęp-
stwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, niezbędnych czynności procesowych 
w sprawach, o których mowa w art. 133 § 1 pkt 1, mogą dokonywać także upoważnieni 
przez urząd celny funkcjonariusze celni pełniący służbę w izbie celnej. Po dokonaniu 
tych czynności przekazuje się sprawę urzędowi celnemu do dalszego prowadzenia, 
chyba że za wykroczenie skarbowe nałożono karę grzywny w drodze mandatu karnego.

(…) § 4. W granicach koniecznych do zabezpieczenia śladów i dowodów przestęp-
stwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, niezbędnych czynności procesowych 
w sprawach, o których mowa w art. 133 § 1 pkt 1, mogą dokonywać także upoważnieni 
przez naczelnika urzędu celnego funkcjonariusze celni pełniący służbę w izbie celnej. 
Po dokonaniu tych czynności przekazuje się sprawę naczelnikowi urzędu celnego do 
dalszego prowadzenia, chyba że za wykroczenie skarbowe nałożono karę grzywny 
w drodze mandatu karnego.

Komentarz: Zmiany zostały wprowadzone ustawą z 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1269; zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1513). 
Zmiany dotyczą ujednolicenia nazewnictwa organów prowadzących wszystkie postępowania w urzędzie skarbowym, tak aby jedynym organem był naczelnik urzędu skarbowego 
(naczelnik urzędu celnego), nie zaś urząd skarbowy (urząd celny). Z kolei organem nadrzędnym – dyrektor izby skarbowej (dyrektor izby celnej), a nie jak dotychczas izba skarbowa 
(izba celna). 
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Art. 133. [Postępowanie przygotowawcze]
§ 1. Postępowanie przygotowawcze prowadzą:

1) urząd celny – w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe określo-
ne w art. 63–75c, art. 85–96 § 1, art. 106h i art. 107–111 § 1 oraz w sprawach ujawnio-
nych w zakresie swojego działania przez urzędy celne z art. 106e, art. 106f i art. 106k, 
a także w sprawach w zakresie swojego działania z art. 54, art. 56, art. 57 § 1, art. 60, 
art. 61, art. 76, art. 80, art. 83 oraz art. 84 § 1;

2) urząd skarbowy – w sprawach o pozostałe przestępstwa skarbowe i wykroczenia 
skarbowe;

Art. 133. [Postępowanie przygotowawcze]
§ 1. Postępowanie przygotowawcze prowadzą:

1) naczelnik urzędu celnego – w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia 
skarbowe określone w art. 63–75c, art. 85–96 § 1, art. 106h i art. 107–111 § 1 oraz 
w sprawach ujawnionych w zakresie swojego działania przez naczelnika urzędu cel-
nego z art. 106e, art. 106f i art. 106k, a także w sprawach w zakresie swojego działa-
nia z art. 54, art. 56, art. 57 § 1, art. 60, art. 61, art. 76, art. 80, art. 83 oraz art. 84 § 1;

2) naczelnik urzędu skarbowego – w sprawach o pozostałe przestępstwa skarbowe 
i wykroczenia skarbowe;

Komentarz: Zmiany zostały wprowadzone ustawą z 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1269; zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1513).
Zmiany dotyczą ujednolicenia nazewnictwa organów prowadzących wszystkie postępowania w urzędzie skarbowym, tak aby jedynym organem był naczelnik urzędu skarbowego 
(naczelnik urzędu celnego), nie zaś urząd skarbowy (urząd celny). Z kolei organem nadrzędnym – dyrektor izby skarbowej (dyrektor izby celnej), a nie jak dotychczas izba skarbowa 
(izba celna). 

Art. 150. [Kompetencje organów]
(…) § 3. Czynności, o których mowa w art. 75 § 2 oraz art. 285 § 2 Kodeksu postę-

powania karnego, są dokonywane przez Policję, Straż Graniczną, Służbę Celną, Agen-
cję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne lub Żandarmerię 
Wojskową, a gdy postępowanie przygotowawcze prowadzone jest przez inny niż urząd 
celny finansowy organ postępowania przygotowawczego – przez Policję na żądanie 
tego organu.

Art. 150. [Kompetencje organów]
(…) § 3. Czynności, o których mowa w art. 75 § 2 oraz art. 285 § 2 Kodeksu postępo-

wania karnego, są dokonywane przez Policję, Straż Graniczną, Służbę Celną, Agencję 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne lub Żandarmerię Woj-
skową, a gdy postępowanie przygotowawcze jest prowadzone przez inny niż naczelnik 
urzędu celnego finansowy organ postępowania przygotowawczego – przez Policję na 
żądanie tego organu.

Komentarz: Zmiany zostały wprowadzone ustawą z 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1269; zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1513).
Zmiany dotyczą ujednolicenia nazewnictwa organów prowadzących wszystkie postępowania w urzędzie skarbowym, tak aby jedynym organem był naczelnik urzędu skarbowego 
(naczelnik urzędu celnego), nie zaś urząd skarbowy (urząd celny). Z kolei organem nadrzędnym – dyrektor izby skarbowej (dyrektor izby celnej), a nie jak dotychczas izba skarbowa 
(izba celna). 

Art. 179. [Organ postępowania wykonawczego]
§ 1. Organem postępowania wykonawczego w zakresie wykonywania orzeczeń 

w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe jest także urząd celny. 
Do decyzji tych organów stosuje się odpowiednio art. 7 Kodeksu karnego wykonaw-
czego.

Art. 179. [Organ postępowania wykonawczego]
§ 1. Organem postępowania wykonawczego w zakresie wykonywania orzeczeń 

w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe jest także naczelnik 
urzędu celnego. Do decyzji tych organów stosuje się odpowiednio art. 7 Kodeksu kar-
nego wykonawczego.

§ 2. Organem wykonującym zabezpieczenie majątkowe jest urząd skarbowy, chyba 
że kodeks stanowi inaczej.

§ 2. Organem wykonującym zabezpieczenie majątkowe jest naczelnik urzędu skar-
bowego, chyba że kodeks stanowi inaczej.

§ 3. Zabezpieczenia majątkowego na towarach podlegających kontroli wykonywanej 
przez Służbę Celną, będących w dyspozycji urzędu celnego oraz na wartościach dewi-
zowych lub krajowych środkach płatniczych podlegających kontroli dewizowej wykony-

§ 3. Zabezpieczenia majątkowego na towarach podlegających kontroli wykonywa-
nej przez Służbę Celną, będących w dyspozycji naczelnika urzędu celnego, oraz na 
wartościach dewizowych lub krajowych środkach płatniczych podlegających kontroli
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wanej przez urząd celny, w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe 
prowadzonych przez urzędy celne, dokonują te organy.

dewizowej wykonywanej przez naczelnika urzędu celnego, w sprawach o przestępstwa 
skarbowe i wykroczenia skarbowe prowadzonych przez naczelnika urzędu celnego, do-
konują te organy.

§ 4. Jeżeli zabezpieczenia majątkowego dokonał uprzednio urząd celny, sąd kieruje 
orzeczenie do tego organu w celu wykonania w tej części.

§ 4. Jeżeli zabezpieczenia majątkowego dokonał uprzednio naczelnik urzędu celne-
go, sąd kieruje orzeczenie do tego organu w celu wykonania w tej części.

(…) § 6. Kompetencje urzędu celnego określone w § 1, 3 , 4 i 5 może wykonywać 
także izba celna.

(…) § 6. Kompetencje naczelnika urzędu celnego określone w § 1 i 3–5 może wyko-
nywać także dyrektor izby celnej.

Komentarz: Zmiany zostały wprowadzone ustawą z 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1269; zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1513).
Zmiany dotyczą ujednolicenia nazewnictwa organów prowadzących wszystkie postępowania w urzędzie skarbowym, tak aby jedynym organem był naczelnik urzędu skarbowego 
(naczelnik urzędu celnego), nie zaś urząd skarbowy (urząd celny). Z kolei organem nadrzędnym – dyrektor izby skarbowej (dyrektor izby celnej), a nie jak dotychczas izba skarbowa 
(izba celna). 
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Ustawa
z 16 listopada 2006 r.

o opłacie skarbowej
(j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 783; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1893)*

* Tabela uwzględnia zmiany w ustawie o opłacie skarbowej wprowadzone:
–  ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r.,  

poz. 1607),
– ustawą z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1844),
– ustawą z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1893),
– ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).

Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

Art. 2. [Wyłączenia z opłaty skarbowej]
1. Nie podlega opłacie skarbowej:

1) dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia, 
koncesji) albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub 
prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach:
(…) k)  nadania statusu uchodźcy, udzielenia azylu, zgody na pobyt ze względów hu-

manitarnych, zgody na pobyt tolerowany, oraz w sprawach ochrony czasowej,

Art. 2. [Wyłączenia z opłaty skarbowej]
1. Nie podlega opłacie skarbowej:

1) dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia, 
koncesji) albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub 
prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach:
(…) k)  udzielenia ochrony międzynarodowej, udzielenia azylu, zgody na pobyt ze 

względów humanitarnych, zgody na pobyt tolerowany oraz w sprawach ochro-
ny czasowej,

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 13 listopada 2015 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1607). 
Zmiana wiąże się z wprowadzeniem postępowania w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej.

Część 
Przedmiot opłaty  

skarbowej
Stawka Zwolnienia

I. Dokonanie czynności 
urzędowej

zmiana wpisu do rejestru agentów 
ubezpieczeniowych obejmująca:
1)  imiona i nazwisko, numer PESEL lub, 

gdy ten nie został nadany, numer 
paszportu, dowodu osobistego lub 
innego dokumentu potwierdzające-
go tożsamość, adres zamieszkania, 
numer w ewidencji działalności go-
spodarczej albo numer w rejestrze

35. Zmiana wpisu do reje-
stru agentów ubezpiecze-
niowych: 

1)  jeżeli zmiana nastąpi na 
wniosek zakładu ubez-
pieczeń w związku z za-

110 zł

Część 
Przedmiot opłaty  

skarbowej
Stawka Zwolnienia

I. Dokonanie czynności 
urzędowej

zmiana wpisu do rejestru agentów 
ubezpieczeniowych obejmująca:
1)  imiona i nazwisko, numer PESEL 

lub, gdy ten nie został nadany, 
numer paszportu, dowodu osobi-
stego lub innego dokumentu po-
twierdzającego tożsamość, adres 
zamieszkania, numer identyfikacji 
podatkowej (NIP), numer w rejestrze

35. Zmiana wpisu do reje-
stru agentów ubezpiecze-
niowych: 

1)  jeżeli zmiana nastąpi na 
wniosek zakładu ubez-
pieczeń w związku z za-

110 zł
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Komentarz: Zmiana w cz. I pkt 35 w kol. Zwolnienia pkt 1 obowiązuje od 19 maja 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działal-
ności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1893).
Treść zwolnienia z obowiązku zapłaty opłaty skarbowej została dostosowana do zmian w zakresie informacji wpisywanych do ewidencji CEIDG.

warciem umowy agencyjnej 
z agentem ubezpieczenio-
wym, który został wpisany 
do rejestru na uprzedni 
wniosek innego zakładu 
ubezpieczeń

     przedsiębiorców, firmę przedsiębior-
cy, pod którą wykonywana jest dzia-
łalność gospodarcza, siedzibę i adres 
– w przypadku agenta ubezpieczenio-
wego będącego osobą fizyczną

2)  nazwę podmiotu lub firmę, siedzibę 
i adres, numer w rejestrze przedsię-
biorców – w przypadku agenta ubez-
pieczeniowego będącego osobą 
prawną lub jednostką organizacyjną 
nieposiadającą osobowości prawnej

3)  imiona i nazwisko, numer PESEL lub, 
gdy ten nie został nadany, numer 
paszportu, dowodu osobistego lub 
innego dokumentu potwierdzające-
go tożsamość, adres zamieszkania 
– w przypadku osób fizycznych, przy 
pomocy których agent ubezpiecze-
niowy wykonuje czynności agencyjne

4)  numer polisy potwierdzającej zawar-
cie umowy obowiązkowego ubez-
pieczenia odpowiedzialności cywil-
nej, datę obowiązywania tej umowy 
ubezpieczenia oraz nazwę zakładu 
ubezpieczeń, z którym zawarto 
tę umowę – w przypadku agenta 
ubezpieczeniowego działającego 
na rzecz więcej niż jednego zakładu 
ubezpieczeń w zakresie tego sa-
mego działu ubezpieczeń, zgodnie 
z załącznikiem do ustawy o działal-
ności ubezpieczeniowej

5)  wykreślenie agenta ubezpieczeniowe-
go na wniosek zakładu ubezpieczeń

2) pozostałe zmiany 55 zł

warciem umowy agencyjnej 
z agentem ubezpieczenio-
wym, który został wpisany 
do rejestru na uprzedni 
wniosek innego zakładu 
ubezpieczeń

     przedsiębiorców, firmę przedsiębior-
cy, pod którą wykonywana jest dzia-
łalność gospodarcza, siedzibę i adres 
– w przypadku agenta ubezpieczenio-
wego będącego osobą fizyczną

2)  nazwę podmiotu lub firmę, siedzibę 
i adres, numer w rejestrze przedsię-
biorców – w przypadku agenta ubez-
pieczeniowego będącego osobą 
prawną lub jednostką organizacyjną 
nieposiadającą osobowości prawnej

3)  imiona i nazwisko, numer PESEL lub, 
gdy ten nie został nadany, numer 
paszportu, dowodu osobistego lub 
innego dokumentu potwierdzające-
go tożsamość, adres zamieszkania 
– w przypadku osób fizycznych, przy 
pomocy których agent ubezpiecze-
niowy wykonuje czynności agencyjne

4)  numer polisy potwierdzającej zawar-
cie umowy obowiązkowego ubez-
pieczenia odpowiedzialności cywil-
nej, datę obowiązywania tej umowy 
ubezpieczenia oraz nazwę zakładu 
ubezpieczeń, z którym zawarto 
tę umowę – w przypadku agenta 
ubezpieczeniowego działającego 
na rzecz więcej niż jednego zakładu 
ubezpieczeń w zakresie tego sa-
mego działu ubezpieczeń, zgodnie 
z załącznikiem do ustawy z dnia 
11 września 2015 r. o działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyj-
nej (Dz.U. poz. 1844)

5)  wykreślenie agenta ubezpieczeniowe-
go na wniosek zakładu ubezpieczeń

2) pozostałe zmiany 55 zł
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Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

Zmiana w cz. I pkt 35 w kol. Zwolnienia pkt 4 obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1844). W treści zwolnienia z obowiązku zapłaty opłaty skarbowej wprowadzono odwołanie do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, która 
zastąpiła ustawę o działalności ubezpieczeniowej.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 lipca 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 
z 2015 r., poz. 1649). Od 1 lipca 2016 r. na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej została wprowadzona możliwość ustanawiania pełnomocnika do wszystkich spraw podat-
kowych (tzw. pełnomocnictwo ogólne). Taki pełnomocnik reprezentuje podatnika we wszystkich sprawach podatkowych, z wyjątkiem podpisywania deklaracji. Do podpisywania 
deklaracji w imieniu podatnika, płatnika czy inkasenta jest wymagane odrębne, specjalne pełnomocnictwo. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jego  odpis, wypis 
lub kopia zostały zwolnione z opłaty skarbowej.

Część Przedmiot opłaty  
skarbowej Stawka Zwolnienia

IV. Złożenie dokumentu dokument stwierdzający udzielenie 
pełnomocnictwa oraz jego odpis, wy-
pis lub kopia:
1)  poświadczony notarialnie lub przez 

uprawniony organ, upoważniające 
do odbioru dokumentów

2) w sprawach: 
    a)  karnych, karnych skarbowych i dy-

scyplinarnych oraz w sprawach 
o wykroczenia

    b)  cywilnych, w których mocodawcy 
przysługuje zwolnienie od kosz-
tów sądowych

3)  jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest 
małżonkowi, wstępnemu, zstępne-
mu lub rodzeństwu

4)  jeżeli mocodawcą jest podmiot okre-
ślony w art. 7 pkt 1–5 ustawy

5)  jeżeli dotyczy podpisywania dekla-
racji podatkowych składanych za 
pomocą środków komunikacji elek-
tronicznej

Dokument stwierdzający 
udzielenie pełnomocnictwa 
lub prokury oraz jego od-
pis, wypis lub kopia – od 
każdego stosunku pełno-
mocnictwa (prokury)

17 zł

Część Przedmiot opłaty  
skarbowej Stawka Zwolnienia

IV. Złożenie dokumentu dokument stwierdzający udzielenie 
pełnomocnictwa oraz jego odpis, wy-
pis lub kopia:
1)  poświadczony notarialnie lub przez 

uprawniony organ, upoważniające 
do odbioru dokumentów

2) w sprawach: 
    a)  karnych, karnych skarbowych i dy-

scyplinarnych oraz w sprawach 
o wykroczenia

    b)  cywilnych, w których mocodawcy 
przysługuje zwolnienie od kosz-
tów sądowych

3)  jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest 
małżonkowi, wstępnemu, zstępne-
mu lub rodzeństwu

4)  jeżeli mocodawcą jest podmiot okre-
ślony w art. 7 pkt 1–5 ustawy

5)  jeżeli dotyczy podpisywania deklaracji 
podatkowych składanych za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej

6)  jeżeli dotyczy pełnomocnictwa ogól-
nego w rozumieniu ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja po-
datkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613, 
z późn. zm.)

Dokument stwierdzający 
udzielenie pełnomocnictwa 
lub prokury oraz jego od-
pis, wypis lub kopia – od 
każdego stosunku pełno-
mocnictwa (prokury)

17 zł
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Ustawa
z 5 lipca 1996 r.

o doradztwie podatkowym
(j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 41, poz. 213; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1224)*

* Tabela uwzględnia zmiany wprowadzone:
– ustawą z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1224).

Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

Art. 20. [Egzamin] 
(…) 2. Egzamin na doradcę podatkowego w stosunku do osób, które zajmowały sta-

nowiska sędziów, prokuratorów oraz inspektorów kontroli skarbowej lub wykonywały 
zawód adwokata, radcy prawnego, notariusza, biegłego rewidenta, nie obejmuje zakre-
su egzaminu wymaganego do uzyskania takiego stanowiska lub zawodu.

Art. 20. [Egzamin] 
(…) 2. Egzamin na doradcę podatkowego w stosunku do osób, które zajmowały sta-

nowiska sędziów, asesorów sądowych, prokuratorów oraz inspektorów kontroli skar-
bowej lub wykonywały zawód adwokata, radcy prawnego, notariusza, biegłego rewi-
denta, nie obejmuje zakresu egzaminu wymaganego do uzyskania takiego stanowiska 
lub zawodu.

(…) 4. Zakres tematyczny egzaminu, o którym mowa w ust. 3, ustalany jest w stosun-
ku do sędziów i prokuratorów po zasięgnięciu opinii Ministra Sprawiedliwości, w sto-
sunku do adwokatów, radców prawnych, notariuszy i biegłych rewidentów – właściwego 
samorządu zawodowego, a w stosunku do inspektorów kontroli skarbowej oraz osób, 
o których mowa w ust. 5 – ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

(…) 4. Zakres tematyczny egzaminu, o którym mowa w ust. 3, ustalany jest w sto-
sunku do sędziów, asesorów sądowych i prokuratorów po zasięgnięciu opinii Ministra 
Sprawiedliwości, w stosunku do adwokatów, radców prawnych, notariuszy i biegłych 
rewidentów – właściwego samorządu zawodowego, a w stosunku do inspektorów kon-
troli skarbowej oraz osób, o których mowa w ust. 5 – ministra właściwego do spraw 
finansów publicznych.

Komentarz: Zmiany obowiązują od 1 stycznia 2016 r. 
Zmiana uwzględnia wprowadzenie instytucji asesora sądowego. W ten sposób asesorzy sądowi znaleźli się w grupie zawodów prawniczych, dla której zakres tematyczny egzami-
nu na doradcę podatkowego jest ograniczony.
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Ustawa 
z 29 września 1994 r.

o rachunkowości 
(j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 330; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1893)*

* Tabela uwzględnia zmiany w ustawie o rachunkowości wprowadzone:
–  ustawą z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 978) – obowiązujące od 1 stycznia 2016 r.,
–  ustawą z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1045) – obowiązujące od 1 stycznia 2016 r.,
–  ustawą z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., 

poz. 1166) – obowiązujące od 13 września 2015 r.,
–  ustawą z 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1333) – obowiązujące od 23 września 2015 r.,
–  ustawą z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1844) – obowiązujące od 1 stycznia 2016 r.,
–  ustawą z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1893) – obowiązujące od 19 maja 2016 r.

Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

Art. 2. [Zakres podmiotowy]
(...) 2. Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych 

oraz spółki partnerskie mogą stosować zasady rachunkowości określone ustawą rów-
nież od początku następnego roku obrotowego, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży 
towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są niższe niż 
równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro. W tym przypadku osoby te lub wspól-
nicy przed rozpoczęciem roku obrotowego są obowiązani do zawiadomienia o tym 
urzędu skarbowego, właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym.

Art. 2. [Zakres podmiotowy]
(...) 2. Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych 

oraz spółki partnerskie mogą stosować zasady rachunkowości określone ustawą rów-
nież od początku następnego roku obrotowego, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży 
towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są niższe niż 
równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro. W tym przypadku osoby te lub wspól-
nicy przed rozpoczęciem roku obrotowego są obowiązani do zawiadomienia o tym 
urzędu skarbowego, właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym. 
Osoby fizyczne lub wspólnicy spółek cywilnych osób fizycznych mogą złożyć zawia-
domienie na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Komentarz:  Przepisy regulujące zasady dobrowolnego przejścia na księgi rachunkowe nie precyzowały określonej formy zawiadomienia o dobrowolnym przejściu na księgi ra-
chunkowe. Dlatego też zawiadomienie takie często miało formę oddzielnego zawiadomienia składanego naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego pomimo składania wniosku 
o zmianę wpisu na formularzu CEIDG-1. Od 19 maja 2016 r. możliwość takiego sposobu zawiadomienia (tj. przez zmianę wpisu w CEIDG) znajdzie swoje potwierdzenie w prze-
pisach ustawy o rachunkowości. Oznacza to, że wniosek o zmianę wpisu składany do CEIDG w sprawie zmiany formy prowadzenia ewidencji z podatkowej księgi przychodów 
i rozchodów na księgi rachunkowe jest tożsamy ze złożeniem zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego w tej sprawie. Zmiana została wprowadzona ustawą z 25 września 
2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1893) i obowiązuje od 19 maja 2016 r.

Art. 2. [Zakres podmiotowy]
Brak odpowiednika

Art. 2. [Zakres podmiotowy]
(…) 5. Jednostki, o których mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118, 1138 
i 1146), mogą prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów na zasadach 
i warunkach określonych w tej ustawie.

Komentarz: W ramach uproszczeń dla niektórych organizacji pozarządowych nowe przepisy dają możliwość prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów na zasa-
dach i warunkach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Dotyczy to organizacji pozarządowych, z wyłączeniem spółek kapitałowych, oraz stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, pod warunkiem (na podstawie nowego 
art. 10a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), że: 
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Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

1) działają w sferze następujących zadań publicznych: 
�� pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
�� wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
�� działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
�� działalności charytatywnej;
�� podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
�� działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
�� ochrony i promocji zdrowia;
�� działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
�� promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
�� działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
�� działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
�� działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
��  działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
�� działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
�� nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
�� wypoczynku dzieci i młodzieży;
�� kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
�� wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
�� ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
�� turystyki i krajoznawstwa;
�� porządku i bezpieczeństwa publicznego;
�� obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
�� upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
�� ratownictwa i ochrony ludności;
�� pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
�� upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
�� działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
�� promocji i organizacji wolontariatu;
�� pomocy Polonii i Polakom za granicą;
�� działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
�� promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
�� działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
�� przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
��  działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, takich jak osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie 

przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach 
wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; spółdziel-
nie socjalne; spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z 25 czerwca 2010 r. 
o sporcie (Dz.U. z 2014 r., poz. 715), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku 
do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników, które działają w zakresie wcześniej wymienionych zadań;
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2)  nie prowadzą działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej;
3)  nie posiadają statusu organizacji pożytku publicznego;
4)  osiągają przychody wyłącznie z:

a)  działalności nieodpłatnej pożytku publicznego z tytułu składek członkowskich, darowizn, zapisów, spadków, dotacji, subwencji, przychodów pochodzących z ofiarności 
publicznej,

b)  działalności odpłatnej pożytku publicznego z tytułu sprzedaży towarów i usług,
c)  tytułu sprzedaży, najmu lub dzierżawy składników majątkowych,
d)  tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych lub rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku 

z wykonywaną działalnością, w tym także odsetek od lokat terminowych oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, tworzonych na tych rachunkach;
5)  w roku poprzedzającym rok wyboru prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów osiągnęły przychody wyłącznie z tytułów, o których mowa w pkt 4, w wysokości 

nieprzekraczającej 100 000 zł
– jeżeli decyzję w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów podejmie organ zatwierdzający w rozumieniu przepisów o rachunkowości.
Wprowadzony do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie art. 10a wskazuje przy tym, że:

�� zakresu wielkości przychodów nie stosuje się w roku, w którym jednostka rozpoczęła działalność,
��  o wyborze prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów jednostka musi zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania 

podatkiem dochodowym w terminie do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, w którym rozpoczyna prowadzenie ewidencji, a w przypadku jednostek rozpoczynają-
cych działalność, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności. Zawiadomienie to dotyczy także lat następnych, przy czym jednostka musi zawiadomić naczelnika urzędu 
skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym w terminie 14 dni od końca ostatniego miesiąca roku podatkowego, w którym prowadzi uprosz-
czoną ewidencję przychodów i kosztów, o:
�— rezygnacji z prowadzenia tej ewidencji;
�— niespełnianiu warunków pozwalających na dalsze prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów. 

Warunki, jakim powinna odpowiadać ta ewidencja w celu prawidłowego określenia zobowiązań podatkowych, mając na uwadze zakres oraz cel działania podmiotów prowadzących 
ewidencję, zostaną określone w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpie-
czenia społecznego. 
Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.
Przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r.

Art. 3. [Definicje]
1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

(…) 6)  kierowniku jednostki – rozumie się przez to członka zarządu lub innego organu 
zarządzającego, a jeżeli organ jest wieloosobowy – członków tego organu, z wy-
łączeniem pełnomocników ustanowionych przez jednostkę. W przypadku spółki 
jawnej i spółki cywilnej za kierownika jednostki uważa się wspólników prowadzą-
cych sprawy spółki, w przypadku spółki partnerskiej – wspólników prowadzących 
sprawy spółki albo zarząd, a w odniesieniu do spółki komandytowej i spółki ko-
mandytowo-akcyjnej – komplementariuszy prowadzących sprawy spółki. W przy-
padku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą za kierownika 
jednostki uważa się tę osobę; przepis ten stosuje się odpowiednio do osób wyko-
nujących wolne zawody. Za kierownika jednostki uważa się również likwidatora, 
a także syndyka lub zarządcę ustanowionego w postępowaniu upadłościowym;

Art. 3. [Definicje]
1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

(…) 6)  kierowniku jednostki – rozumie się przez to członka zarządu lub innego organu za-
rządzającego, a jeżeli organ jest wieloosobowy – członków tego organu, z wyłącze-
niem pełnomocników ustanowionych przez jednostkę. W przypadku spółki jawnej 
i spółki cywilnej za kierownika jednostki uważa się wspólników prowadzących spra-
wy spółki, w przypadku spółki partnerskiej – wspólników prowadzących sprawy 
spółki albo zarząd, a w odniesieniu do spółki komandytowej i spółki komandytowo-
-akcyjnej – komplementariuszy prowadzących sprawy spółki. W przypadku osoby 
fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą za kierownika jednostki uważa się 
tę osobę; do osób wykonujących wolne zawody przepis ten stosuje się odpowied-
nio. Za kierownika jednostki uważa się również likwidatora, a także syndyka lub za-
rządcę ustanowionego w postępowaniu restrukturyzacyjnym;

Komentarz: Zmiana w definicji „kierownika jednostki” wynika z wprowadzenia do polskich przepisów ustawy z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 918). 
Prawo restrukturyzacyjne dotyczy postępowań restrukturyzacyjnych przeprowadzonych w przypadku:

�� postępowania o zatwierdzenie układu;
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�� przyspieszonego postępowania układowego;
�� postępowania układowego;
�� postępowania sanacyjnego.

W wymienionych postępowaniach wprowadza się zarządcę ustanowionego w postępowaniu restrukturyzacyjnym, który pełni rolę kierownika jednostki będącej w trakcie postę-
powania restrukturyzacyjnego. 
Zmiana  obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.

Art. 3. [Definicje] Art. 2. [Definicje]
1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

Brak odpowiednika (…) 21a)  rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych – rozumie się przez to rezerwy 
techniczno-ubezpieczeniowe dla celów rachunkowości tworzone przez za-
kład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji;

Komentarz: Wprowadzenie definicji rezerw techniczno-ubezpieczeniowych ma charakter techniczny, ujednolicający przepisy ustawy o rachunkowości i ustawy o działalności ubez-
pieczeniowej i reasekuracyjnej. Zmiana została wprowadzona ustawą z 11 września 2015 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 1844) obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Art. 3. [Definicje]
1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

(…) 32)  pozostałych kosztach i przychodach operacyjnych – rozumie się przez to koszty 
i przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki, a w szcze-
gólności koszty i przychody związane:
a) z działalnością socjalną,
b)  ze zbyciem środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niema-

terialnych i prawnych, a także nieruchomości oraz wartości niematerialnych 
i prawnych zaliczonych do inwestycji,

c)  z utrzymywaniem nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych 
zaliczonych do inwestycji, w tym także z aktualizacją wartości tych inwesty-
cji, jak również z ich przekwalifikowaniem odpowiednio do środków trwałych 
oraz wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli do wyceny inwestycji przyjęto 
cenę rynkową bądź inaczej określoną wartość godziwą,

d)  z odpisaniem należności i zobowiązań przedawnionych, umorzonych, nieścią-
galnych, z wyjątkiem należności i zobowiązań o charakterze publicznopraw-
nym nieobciążających kosztów,

e)  z utworzeniem i rozwiązaniem rezerw, z wyjątkiem rezerw związanych z ope-
racjami finansowymi,

f)  z odpisami aktualizującymi wartość aktywów i ich korektami, z wyjątkiem od-
pisów obciążających koszty finansowe,

g)  z odszkodowaniami i karami,
h)  z przekazaniem lub otrzymaniem nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny 

aktywów, w tym także środków pieniężnych na inne cele niż dopłaty do cen 
sprzedaży, nabycie lub wytworzenie środków trwałych, środków trwałych 
w budowie albo wartości niematerialnych i prawnych;

Art. 3. [Definicje]
1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

(…) 32)  pozostałych kosztach i przychodach operacyjnych – rozumie się przez to koszty 
i przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki, a w szcze-
gólności koszty i przychody związane:
a)  z działalnością socjalną,
b)  ze zbyciem środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niema-

terialnych i prawnych, a także nieruchomości oraz wartości niematerialnych 
i prawnych zaliczonych do inwestycji,

c)  z utrzymywaniem nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych 
zaliczonych do inwestycji, w tym także z aktualizacją wartości tych inwesty-
cji, jak również z ich przekwalifikowaniem odpowiednio do środków trwałych 
oraz wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli do wyceny inwestycji przyjęto 
cenę rynkową bądź inaczej określoną wartość godziwą,

d)  z odpisaniem należności i zobowiązań przedawnionych, umorzonych, nieścią-
galnych, z wyjątkiem należności i zobowiązań o charakterze publicznopraw-
nym nieobciążających kosztów,

e)  z utworzeniem i rozwiązaniem rezerw, z wyjątkiem rezerw związanych z ope-
racjami finansowymi,

f)  z odpisami aktualizującymi wartość aktywów i ich korektami, z wyjątkiem od-
pisów obciążających koszty finansowe,

g) z odszkodowaniami i karami,
h)  z przekazaniem lub otrzymaniem nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny 

aktywów, w tym także środków pieniężnych na inne cele niż dopłaty do cen 
sprzedaży, nabycie lub wytworzenie środków trwałych, środków trwałych 
w budowie albo wartości niematerialnych i prawnych,
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Brak odpowiednika i)  ze zdarzeniami losowymi;

Komentarz: Katalog pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych został poszerzony o kategorię zysków i strat nadzwyczajnych. Poszerzenie tego katalogu jest wynikiem usu-
nięcia zdarzeń losowych jako oddzielnych kategorii wykazywanych w sprawozdaniach finansowych większości jednostek. Wykazywana w sprawozdaniach finansowych oddzielna 
kategoria zdarzeń nadzwyczajnych dotyczy obecnie jedynie tych zdarzeń występujących w następujących jednostkach gospodarczych:

�� banki,
�� zakłady ubezpieczeń,
�� zakłady reasekuracji,
�� spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

Zmiana obowiązuje od 23 września 2015 r.
Przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r. z możliwością zastosowania 
za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy.

Art. 3. [Definicje]
1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

(…) 33)  stratach i zyskach nadzwyczajnych – rozumie się przez to straty i zyski powstają-
ce na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną 
jednostki i niezwiązane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia;

Art. 3. [Definicje]
1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

(…) 33)  zyskach i stratach nadzwyczajnych – rozumie się przez to zyski i straty powstają-
ce w bankach, zakładach ubezpieczeń, zakładach reasekuracji oraz spółdziel-
czych kasach oszczędnościowo-kredytowych na skutek zdarzeń trudnych do 
przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i niezwiązane z ogólnym 
ryzykiem jej prowadzenia;

Komentarz: Zmienia się brzmienie pkt 33 w art. 3 ust. 1 definiującego „zyski i straty nadzwyczajne”, które według nowej definicji dotyczą wyłącznie banków, zakładów ubezpieczeń 
i zakładów reasekuracji oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych z uwagi na charakter ich działalności zbliżony do banków, a także nadzór sprawowany przez Komisję 
Nadzoru Finansowego. 
Natomiast pozostałe jednostki nie wyodrębniają w księgach rachunkowych i nie prezentują w rachunku zysków i strat informacji dotyczących zysków i strat nadzwyczajnych. 
W informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego wszystkie te jednostki będą natomiast ujawniać kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nad-
zwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie. 
Zmiana obowiązuje od 23 września 2015 r.
Przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r. z możliwością zastosowania 
za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy.

Art. 3. [Definicje]
1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

(…) 36)  znaczącym wpływie na inną jednostkę – rozumie się przez to niemającą znamion 
sprawowania kontroli lub współkontroli zdolność jednostki do wpływania na po-
litykę finansową i operacyjną innej jednostki, w szczególności przez:
a)  udział w podejmowaniu decyzji w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty,
b)  zasiadanie w organie zarządzającym, nadzorującym lub administrującym,
c)  przeprowadzanie istotnych transakcji z tą jednostką,
d)  udostępnianie tej jednostce informacji technicznych o zasadniczym znaczeniu 

dla jej działalności,
e)  możliwość wymiany członków organów zarządzających, nadzorujących lub 

administrujących;

Art. 3. [Definicje]
1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

(…) 36)  znaczącym wpływie na inną jednostkę – rozumie się przez to niemającą znamion 
sprawowania kontroli lub współkontroli zdolność jednostki do wpływania na po-
litykę finansową i operacyjną innej jednostki, w szczególności przez:
a)  udział w podejmowaniu decyzji w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty lub
b)  zasiadanie w organie zarządzającym, nadzorującym lub administrującym, lub
c)  przeprowadzanie istotnych transakcji z tą jednostką, lub
d)  udostępnianie tej jednostce informacji technicznych o zasadniczym znaczeniu 

dla jej działalności, lub
e)  możliwość powoływania i odwoływania członków organów zarządzających, 

nadzorujących lub administrujących, lub
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Brak odpowiednika f)  posiadanie nie mniej niż 20% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym 
tej jednostki;

Komentarz: Zmiana w definicji „znaczącego wpływu” częściowo ma charakter techniczny (dostosowujący ustawę o rachunkowości do regulacji dyrektywy 2013/34/UE). Aktualna 
definicja została rozszerzona o dodatkowy podpunkt (lit. f), który wskazuje, że posiadanie nie mniej niż 20% głosów w organie stanowiącym jednostki jest równoznaczne z wywie-
raniem znaczącego wpływu. Zasady liczenia głosów na potrzeby tej definicji zostały określone oddzielnie, w dodanym do ustawy o rachunkowości art. 3 ust. 1f (patrz komentarz 
do tego artykułu na str. 179). 
Zmiana  obowiązuje od 23 września 2015 r.
Przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r. z możliwością zastosowania 
za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy.

Art. 3. [Definicje]
1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

(…) 37)  jednostce dominującej – rozumie się przez to jednostkę będącą spółką handlo-
wą lub przedsiębiorstwem państwowym, sprawującą kontrolę nad inną jednost-
ką, a w szczególności:
a)  posiadającą bezpośrednio lub pośrednio przez udziały większość ogólnej 

liczby głosów w organie stanowiącym innej jednostki (zależnej), także na pod-
stawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu, wykonującymi swe prawa 
głosu zgodnie z wolą jednostki dominującej, lub

b)  uprawnioną do kierowania polityką finansową i operacyjną innej jednos-
tki (zależnej) w sposób samodzielny lub przez wyznaczone przez siebie 
osoby lub jednostki na podstawie umowy zawartej z innymi uprawnionymi 
do głosu, posiadającymi, na podstawie statutu lub umowy spółki, łącznie 
z jednostką dominującą, większość ogólnej liczby głosów w organie sta-
nowiącym, lub

c)  uprawnioną do powoływania i odwoływania większości członków organów za-
rządzających, nadzorujących lub administrujących innej jednostki (zależnej), 
lub

Art. 3. [Definicje]
1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

(…) 37)  jednostce dominującej – rozumie się przez to jednostkę będącą spółką han-
dlową lub przedsiębiorstwem państwowym, sprawującą kontrolę nad jednostką 
zależną, w szczególności:
a)  posiadającą bezpośrednio lub pośrednio większość ogólnej liczby głosów 

w organie stanowiącym jednostki zależnej, także na podstawie porozumień 
z innymi uprawnionymi do głosu, wykonującymi prawa głosu zgodnie z wolą 
jednostki dominującej, lub

b)  będącą udziałowcem jednostki zależnej i uprawnioną do kierowania polityką fi-
nansową i operacyjną tej jednostki zależnej w sposób samodzielny lub przez wy-
znaczone przez siebie osoby lub jednostki na podstawie umowy zawartej z innymi 
uprawnionymi do głosu, posiadającymi na podstawie statutu lub umowy spółki, 
łącznie z jednostką dominującą, większość ogólnej liczby głosów w organie sta-
nowiącym, lub

c)  będącą udziałowcem jednostki zależnej i uprawnioną do powoływania i od-
woływania większości członków organów zarządzających, nadzorujących lub 
administrujących tej jednostki zależnej, lub

d)  będącą udziałowcem jednostki, której członkowie zarządu w poprzednim 
roku obrotowym, w ciągu bieżącego roku obrotowego i do czasu sporządze-
nia sprawozdania finansowego za bieżący rok obrotowy, stanowią jednocześ-
nie więcej niż połowę składu zarządu tej jednostki (zależnej) lub osoby, które 
zostały powołane do pełnienia tych funkcji w rezultacie wykonywania przez 
jednostkę dominującą prawa głosu w organach tej jednostki (zależnej);

d)  będącą udziałowcem jednostki zależnej, której więcej niż połowę składu 
organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących w poprzed-
nim roku obrotowym, w ciągu bieżącego roku obrotowego i do czasu sporzą-
dzenia sprawozdania finansowego za bieżący rok obrotowy stanowią osoby 
powołane do pełnienia tych funkcji w rezultacie wykonywania przez jednostkę 
dominującą prawa głosu w organach tej jednostki zależnej, chyba że inna 
jednostka lub osoba ma w stosunku do tej jednostki zależnej prawa, o któ-
rych mowa w lit. a, c lub e, lub

Brak odpowiednika e)  będącą udziałowcem jednostki zależnej i uprawnioną do kierowania polity-
ką finansową i operacyjną tej jednostki zależnej, na podstawie umowy za-
wartej z tą jednostką zależną albo statutu lub umowy tej jednostki zależnej;
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Komentarz: Zmiana definicji „jednostki dominującej” częściowo ma charakter techniczny i doprecyzowujący. W ustawie zachowany został podstawowy warunek uznania jednostki 
za jednostkę dominującą, tj. warunek sprawowania kontroli. Nie poszerzono również zakresu formy prawnej, w jakiej może funkcjonować jednostka dominująca. Rozszerzono 
natomiast katalog warunków oznaczających sprawowanie kontroli o warunek wynikający z dodanego podpunktu (lit. e). Wynika z niego, że kontrola może być sprawowana rów-
nież na podstawie zawartej umowy z jednostką zależną albo statutu lub umowy tej jednostki zależnej. Zatem jednostką dominującą może zostać każda jednostka, niezależnie od 
posiadanej liczby głosów. 
Zmiana  obowiązuje od 23 września 2015 r.
Przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r. z możliwością zastosowania 
za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy.

Art. 3. [Definicje]
1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
Brak odpowiednika

Art. 3. [Defnicje]
1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

(…) 37d)  zaangażowaniu w kapitale – rozumie się przez to jakikolwiek udział w kapi-
tale innej jednostki, mający charakter trwałego powiązania; trwałe powiąza-
nie występuje zawsze w przypadku nabycia, zakupu lub pozyskania w innej 
formie udziału w kapitale jednostki stowarzyszonej, chyba że zbycie udziału 
w krótkim okresie od dnia jego nabycia, zakupu lub pozyskania w innej formie 
jest wysoce prawdopodobne, poprzez zawarcie umowy lub podjęcie innych 
aktywnych działań dotyczących zbycia;

Komentarz: Konieczność zdefiniowania „zaangażowania w kapitale” jest wynikiem zmian w definicjach „znaczącego inwestora” oraz „jednostki stowarzyszonej”, zgodnie z którymi 
„znaczący inwestor” to jednostka, która posiada zaangażowanie w kapitale w innej jednostce, tj. w jednostce stowarzyszonej. „Zaangażowanie w kapitale” oznacza posiadanie 
udziału w kapitale innej jednostki o charakterze trwałym (przy czym ustawodawca nie wprowadził wartościowego limitu zaangażowania w kapitale). Wprowadzenie pojęcia „udziału 
w krótkim okresie” oznacza nie dłużej niż jeden rok. W związku z tym posiadanie udziału w kapitale innej jednostki oznacza utrzymanie jej udziałów powyżej 12 miesięcy. Użyte 
terminy „wysoce prawdopodobny” oraz „aktywne działania” dotyczące zbycia są wzorowane na zapisach MSSF5 (§ 7 mówi o wysokim prawdopodobieństwie, a § 8 o aktywnym 
programie znalezienia nabywcy). MSSF5 będzie mógł zatem stanowić dalszą wykładnię tej definicji (w rozumieniu przepisów art. 10 ust. 3 ustawy o rachunkowości). Ponadto termin 
„wysoce prawdopodobny” został rozwinięty poprzez wskazanie przykładowych działań jednostki (tj. zawarcie wiążącej umowy lub podjęcie innych aktywnych działań dotyczących 
zbycia). Termin „aktywnych działań” podkreśla fakt, że nie wystarczy podjęcie przez jednostkę decyzji o zbyciu udziału w krótkim okresie, by nie można było mówić o zaangażowa-
niu w kapitale. Jednostka powinna podjąć szersze działania w tym zakresie, np. poprzez zawarcie wiążącej umowy, aktywnego poszukiwania nabywcy itp.
Zmiana obowiązuje od 23 września 2015 r.
Przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r. z możliwością zastosowania 
za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy.

Art. 3. [Definicje]
1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

(…) 38)  znaczącym inwestorze – rozumie się przez to jednostkę będącą spółką handlo-
wą lub przedsiębiorstwem państwowym, posiadającą w innej jednostce – niebę-
dącej jednostką zależną lub współzależną – nie mniej niż 20% głosów w organie 
stanowiącym tej jednostki i wywierającą znaczący wpływ wobec tej jednostki, 
przy czym liczbę głosów ustala się z zachowaniem zasady określonej w pkt 37 
lit. a. Udział w ogólnej liczbie głosów może być mniejszy niż 20%, jeżeli inne 
okoliczności, wymienione w pkt 36 wskazują na wywieranie znaczącego wpływu;

Art. 3. [Definicje]
1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

(…) 38)  znaczącym inwestorze – rozumie się przez to jednostkę będącą spółką handlo-
wą lub przedsiębiorstwem państwowym, która posiada zaangażowanie w kapi-
tale innej jednostki i wywiera znaczący wpływ na tę jednostkę;
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Komentarz: Zmieniona została definicja „znaczącego inwestora”, gdyż zrezygnowano w niej z określenia procentowego udziału w kapitale własnym. Oznacza to, że jednostka, 
posiadając nawet mniej niż 20% udziałów, może być uznana za znaczącego inwestora, jeżeli udziały utrzymuje w okresie trwałym. 
Zmiana obowiązuje od 23 września 2015 r. 
Przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r. z możliwością zastosowania 
za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy.

Art. 3. [Definicje]
1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

(…) 41)  jednostce stowarzyszonej – rozumie się przez to jednostkę będącą spółką han-
dlową lub podmiotem utworzonym i działającym zgodnie z przepisami obcego 
prawa handlowego, na którą znaczący inwestor wywiera znaczący wpływ;

Art. 3. [Definicje]
1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

(…) 41)  jednostce stowarzyszonej – rozumie się przez to jednostkę będącą spółką han-
dlową lub podmiotem utworzonym i działającym zgodnie z przepisami obcego 
prawa handlowego, w której znaczący inwestor posiada zaangażowanie w ka-
pitale, oraz na którą wywiera znaczący wpływ;

Komentarz: W porównaniu do poprzedniego brzmienia przepisu wprowadza się w definicji „jednostki stowarzyszonej” wymóg posiadania zaangażowania w kapitale tej jednostki 
przez znaczącego inwestora bez określenia wartościowego limitu tego zaangażowania. Oznacza to, że w wyniku posiadania mniej niż 20% udziału w kapitale jednostki przez inną 
jednostkę staje się ona jednostką stowarzyszoną, jeżeli spełnione są warunki wynikające z art. 3 ust. 1 pkt 36.
Zmiana obowiązuje od 23 września 2015 r.
Przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r. z możliwością zastosowania 
za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy.

Art. 3. [Definicje]
1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

(…) 43)  jednostkach powiązanych z jednostką – rozumie się przez to jej jednostkę do-
minującą, znaczącego inwestora, jej jednostki zależne, współzależne i stowa-
rzyszone oraz jednostki znajdujące się wraz z jednostką pod wspólną kontrolą, 
a także wspólnika jednostki współzależnej;

Art. 3. [Definicje]
1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

(…) 43)  jednostkach powiązanych – rozumie się przez to dwie lub więcej jednostek 
wchodzących w skład danej grupy kapitałowej;

Komentarz: Zmiana ta ma charakter techniczny i podyktowana jest koniecznością dostosowania ustawy o rachunkowości do art. 2 pkt 12 dyrektywy 2013/34/UE, gdzie zapisa-
no, iż „jednostki powiązane oznaczają co najmniej dwie dowolne jednostki w ramach grupy”. Natomiast „grupę”, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy o rachunkowości, tworzą 
jednostka dominująca i wszystkie jej jednostki zależne, tj. jednostki, nad którymi jednostka sprawuje kontrolę. W związku z tym jednostkę dominującą i jedną jednostkę od 
niej zależną uznaje się za grupę kapitałową. 
Zmiana obowiązuje od 23 września 2015 r.
Przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r. z możliwością zastosowania 
za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy.

Art. 3. [Definicje]
(…) 1a. Jednostkami mikro w rozumieniu ustawy są:

1)  spółki, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, inne osoby prawne, a także oddziały przed-
siębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospo-
darczej – z wyłączeniem jednostek, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3, jednostek 
zamierzających ubiegać się albo ubiegających się o zezwolenie na wykonywanie 
działalności na podstawie przepisów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3, oraz

Art. 3. [Definicje]
(…) 1a. Jednostkami mikro w rozumieniu ustawy są:

1)  spółki, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, inne osoby prawne, a także oddziały 
przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu przepisów o swobodzie działalnoś-
ci gospodarczej, jeżeli jednostki te w roku obrotowym, za który sporządzają spra-
wozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, a w przy-
padku jednostek rozpoczynających działalność – w roku obrotowym, w którym
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  jednostek sektora finansów publicznych – jeżeli jednostki te w roku obrotowym, za 
który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok ob-
rotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność w roku obrotowym, 
w którym rozpoczęły działalność, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących 
trzech wielkości:
a)  1 500 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
b)  3 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów 

za rok obrotowy,
c)  10 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne 

etaty;

  rozpoczęły działalność, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech 
wielkości:
a)  1 500 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
b)  3 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów 

za rok obrotowy,
c)  10 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne 

etaty;

Komentarz: Zmiana ta ma charakter techniczny. Jej celem jest wykazanie i ujednolicenie katalogu wyłączeń w kategorii mikro i małych jednostek (których definicja została wpro-
wadzona w nowym, odrębnym przepisie ustawy o rachunkowości, tj. w art. 3 ust. 1e. 
Zmiana obowiązuje od 23 września 2015 r. 
Przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r. z możliwością zastosowania 
za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy.

Art. 3. [Definicje]
Brak odpowiednika

Art. 3. [Definicje]
(…) 1c. Jednostkami małymi w rozumieniu ustawy są:

1) spółki, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, inne osoby prawne, jednostki, o których 
mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, oraz oddziały przedsiębiorców zagranicznych w ro-
zumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli jednostki te 
w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku 
poprzedzającym ten rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających 
działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą 
– w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność albo prowadzenie ksiąg 
rachunkowych w sposób określony ustawą, nie przekroczyły co najmniej dwóch 
z następujących trzech wielkości:
a)  17 000 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
b)  34 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produk-

tów za rok obrotowy,
c)  50 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne 

etaty,
2)  osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz 

spółki partnerskie, które stosują zasady rachunkowości na podstawie art. 2 ust. 2
– w stosunku do których organ zatwierdzający podjął decyzję w sprawie sporządza-
nia sprawozdania finansowego z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 5, art. 47 ust. 4 
pkt 5, art. 48 ust. 4, art. 48a ust. 4, art. 48b ust. 5 lub art. 49 ust. 5.

Komentarz: Do ustawy o rachunkowości została wprowadzona nowa kategoria jednostek, tzw. jednostki małe (przez dodanie do art. 3 ust. 1c i 1d). W stosunku do zapisów dy-
rektywy 2013/34/UE definicja „jednostek małych” została rozszerzona (o osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie). 
Powoduje to, że dość duża grupa podmiotów może zostać uznana za jednostkę małą i skorzystać z określonych dla tych jednostek uproszczeń. 
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W definicji jednostek małych wskazane zostały kryteria, które te jednostki muszą spełnić (art. 3 ust. 1c), aby zostały zaliczone do jednostek małych. W przepisie zawarto także 
dodatkowy warunek, wskazujący, że do uznania za jednostkę małą nie wystarczy spełnienie opisanych kryteriów. Konieczne jest także podjęcie decyzji przez organ zatwierdzający 
o sporządzaniu sprawozdania finansowego przy zastosowaniu któregoś z przepisów przewidzianych dla jednostki małej.
Zmiana obowiązuje od 23 września 2015 r.
Przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r. z możliwością zastosowania 
za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy.

Art. 3. [Definicje]
Brak odpowiednika

Art. 3. [Defincje]
(…) 1d. Jednostkami małymi w rozumieniu ustawy są również jednostki, o których 

mowa w ust. 1c, które:
1)  za poprzedni rok obrotowy sporządziły sprawozdanie finansowe z zastosowaniem 

art. 46 ust. 5 pkt 5, art. 47 ust. 4 pkt 5, art. 48 ust. 4, art. 48a ust. 4, art. 48b ust. 5 lub 
art. 49 ust. 5 oraz

2)  w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, albo w roku po-
przedzającym ten rok obrotowy przekroczyły dwie z wymienionych w ust. 1c pkt 1 
wielkości.

Komentarz: Dodany do art. 3 ust. 1d wskazuje na sytuacje, gdy jednostki, które uzyskały status jednostki małej, nadal będą mogły korzystać z uproszczeń przewidzianych przepi-
sami ustawy o rachunkowości, mimo że w jednym roku obrotowym przekroczą wskazane w ustawie (a dokładnie w art. 3 ust. 1c) kryteria.
Zmiana obowiązuje od 23 września 2015 r.
Przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r. z możliwością zastosowania 
za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy.

Art. 3. [Definicje]
Brak odpowiednika

Art. 3. [Definicje]
(…) 1e. Przepisów ust. 1a i 1c nie stosuje się do:

1)  jednostek, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3;
2)  jednostek zamierzających ubiegać się albo ubiegających się o zezwolenie na wy-

konywanie działalności na podstawie przepisów, o których mowa w art. 2 ust. 1 
pkt 3;

3)  emitentów papierów wartościowych dopuszczonych, emitentów zamierzających 
ubiegać się lub ubiegających się o ich dopuszczenie do obrotu na jednym z rynków 
regulowanych Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

4)  emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu w alternatywnym 
systemie obrotu;

5)  krajowych instytucji płatniczych;
6)  instytucji pieniądza elektronicznego;
7)  jednostek sektora finansów publicznych.

Komentarz: Wprowadzony do art. 3 ust. 1e określa katalog jednostek wyłącznych z kategorii mikro i małych podmiotów. Do jednostek tych nie mają zastosowania przepisy art. 3 
ust. 1a i 1c, tzn. mimo spełnienia warunków zaliczenia do kategorii mikro lub małych jednostek nie mogą one korzystać z uproszczeń przewidzianych ustawą dla tych kategorii. 
Są to tzw. jednostki zainteresowania publicznego. 
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Zmiana obowiązuje od 23 września 2015 r.
Przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r. z możliwością zastosowania 
za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy.

Art. 3. [Definicje]
Brak odpowiednika

Art. 3. [Definicje]
(…) 1f. Na potrzeby ust. 1 pkt 36 lit. f oraz pkt 37 lit. a–d prawa głosu oraz prawa 

powoływania i odwoływania członków organów zarządzających, nadzorujących lub 
administrujących należące do dowolnej innej jednostki zależnej, a także prawa nale-
żące do osób działających w imieniu własnym, ale na rzecz jednostki dominującej lub 
innej jednostki zależnej, są sumowane z odpowiednimi prawami jednostki dominują-
cej. Prawa te są pomniejszane o prawa związane z udziałami posiadanymi:
1)  w imieniu osoby, która nie jest jednostką dominującą ani jej jednostką zależną, lub
2)  tytułem zabezpieczenia, jeżeli przedmiotowe prawa są wykonywane zgodnie 

z otrzymanymi instrukcjami, lub
3)  w związku z udzielaniem pożyczek w ramach zwykłej działalności, jeżeli prawa 

głosu są wykonywane w interesie osoby dostarczającej zabezpieczenia.

Komentarz: W dodanym do art. 3 ust. 1f wprowadzona została zasada liczenia praw głosu oraz praw powoływania i odwoływania członków organów zarządzających, nadzorują-
cych lub administrujących. Jest ona potrzebna, by określić, czy dana jednostka wywiera znaczący wpływ na inną jednostkę (art. 3 ust. 1 pkt 36) oraz czy jednostkę można uznać 
za jednostkę dominującą sprawującą kontrolę (art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a–d).  
Zmiana obowiązuje od 23 września 2015 r.
Przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r. z możliwością zastosowania 
za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy.

Art. 3. [Definicje]
Brak odpowiednika

Art. 3. [Definicje]
(…) 1g. Na potrzeby ust. 1 pkt 36 lit. f oraz pkt 37 lit. a, b i d łączne prawa głosu 

udziałowców w jednostce zależnej są pomniejszane o prawa głosu związane z udzia-
łami posiadanymi przez tę jednostkę zależną, jej jednostkę zależną lub osobę działa-
jącą w imieniu własnym, ale na rzecz tych jednostek.

Komentarz: Nowy ust. 1g dodany do art. 3 ma na celu określenie sposobu liczenia praw głosu na potrzeby wywierania znaczącego wpływu oraz ustalenia kontroli jednostki domi-
nującej niższego szczebla, jednostki dominującej wyższego szczebla oraz zaangażowania kapitałowego. 
Dotychczasowe przepisy ustawy nie określały w sposób kompleksowy zasad liczenia praw głosu oraz praw powoływania i odwoływania należących do dowolnej innej jednostki 
zależnej, a także praw należących do osób działających w imieniu własnym, ale na rzecz jednostki dominującej lub innej jednostki zależnej. 
Zmiana obowiązuje od 23 września 2015 r.
Przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r. z możliwością zastosowania 
za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy.

Art. 3. [Definicje]
(…) 3. Wyrażone w euro wielkości, o których mowa w ust. 1a pkt 3 oraz w art. 2 ust. 1 

pkt 2 i ust. 2, przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Naro-
dowy Bank Polski, na dzień 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy.

Art. 3. [Definicje]
(…) 3. Wyrażone w euro wielkości, o których mowa w ust. 1a pkt 3 oraz w art. 2 ust. 1 

pkt 2 i ust. 2, przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy 
Bank Polski, na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy.
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Komentarz: Nowe brzmienie ust. 3 w art. 3 dotyczy ustalenia, czy jednostka od następnego roku obrotowego podlega przepisom ustawy o rachunkowości. Zgodnie z dotychczasowy-
mi zasadami wielkość przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych przeliczało się według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski 
z 30 września poprzedniego roku obrotowego. Zgodnie z nowymi zasadami przeliczenie następuje według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy 
dzień roboczy października. 
Taką zasadę przyjęto już w wielu przepisach podatkowych, jak np. w art. 5a pkt 20 i art. 22k ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, art. 4a pkt 10 i art. 16a 
ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych czy art. 2 pkt 25 i art. 46 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług.
Zmiana obowiązuje od 23 września 2015 r.
Zasady wynikające z tego przepisu mają zastosowanie po raz pierwszy do przeliczenia na walutę polską przychodów osiągniętych w 2015 r.

Art. 3. [Definicje]
(…) 6. W przypadku gdy roczne sprawozdanie finansowe korzystającego nie podlega 

obowiązkowi badania i ogłaszania w myśl art. 64 ust. 1, to może on dokonywać kwalifikacji 
umów, o których mowa w ust. 4, według zasad określonych w przepisach podatkowych 
i nie stosować ust. 4 i 5.

Art. 3. [Definicje]
(…) 6. Jednostki, z wyjątkiem jednostek, o których mowa w ust. 1e, które za poprzedni 

rok obrotowy nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:
1)  17 000 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
2)  34 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów 

za rok obrotowy,
3)  50 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty
– oraz jednostki samorządu terytorialnego mogą dokonywać kwalifikacji umów, 
o których mowa w ust. 4, według zasad określonych w przepisach podatkowych i nie 
stosować przepisów ust. 4 i 5.

Komentarz: Na mocy zmienionego ust. 6 w art. 3 rozszerzono katalog jednostek, które mogą kwalifikować umowy leasingu według zasad określonych w przepisach podatkowych. 
Zatem nie tylko jednostki, które mają status jednostek mikro i małych, mogą skorzystać z tego uproszczenia, ale także wszystkie inne jednostki, które nie przekraczają wielkości 
proponowanych dla jednostek małych w art. 3 ust. 1c. Tak więc wszystkie jednostki, które za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły: 
1) 17 000 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
2) 34 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
3) 50 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty
– oraz jednostki samorządu terytorialnego (niezależnie od wymienionych kryteriów) będą mogły kwalifikować umowy leasingu podatkowo.
Z tych uproszczeń nie będą mogły skorzystać jednostki, o których mowa w art. 3 ust. 1e, tj.:

��  jednostki organizacyjne działające na podstawie Prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o działal-
ności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;

�� jednostki zamierzające ubiegać się albo ubiegające się o zezwolenie na wykonywanie działalności na podstawie przepisów, o których mowa w pkt 1;
�� emitenci papierów wartościowych dopuszczonych, zamierzający ubiegać się lub ubiegający się o ich dopuszczenie do obrotu na jednym z rynków regulowanych Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego;
�� emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu;
�� krajowe instytucje płatnicze;
�� instytucje pieniądza elektronicznego;
�� jednostki sektora finansów publicznych.

Zmiana obowiązuje od 23 września 2015 r.
Przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r. z możliwością zastosowania 
za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy.
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Art. 4. [Zakres rachunkowości]
Brak odpowiednika

Art. 4. [Zakres rachunkowości]
(…) 1a. W celu rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej 

oraz wyniku finansowego jednostka jest obowiązana przedstawiać wszelkie dodatkowe 
informacje konieczne do spełnienia tego obowiązku w informacji dodatkowej.

Komentarz: Dodany do art. 4 ust. 1a wskazuje, że w celu rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostka jest obowiązana 
przedstawiać wszelkie dodatkowe informacje konieczne do spełnienia tego obowiązku w informacji dodatkowej. Wprowadzenie tego zapisu jest podkreśleniem przez ustawodaw-
cę, że jeżeli dane wykazywane w księgach i sprawozdaniach finansowych jednostek nie pokazują w sposób wystarczająco szczegółowy lub przejrzysty (bez niedomówień) obrazu 
sytuacji majątkowej firmy, to aby nie wprowadzać w błąd ewentualnych odbiorców, wszelkie informacje w tym zakresie należy przedstawić w informacji dodatkowej.
Zmiana obowiązuje od 23 września 2015 r.
Przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r. z możliwością zastosowania 
za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy.

Art. 4. [Zakres rachunkowości]
Brak odpowiednika

Art. 4. [Zakres rachunkowości]
(…) 1b. Jeżeli w wyjątkowych przypadkach stosowanie określonego przepisu ustawy 

nie pozwoliłoby na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz 
wyniku finansowego, jednostka nie stosuje tego przepisu, a w informacji dodatkowej uza-
sadnia przyczyny jego niezastosowania oraz określa wpływ, jaki niezastosowanie prze-
pisu wywiera na obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Komentarz: Dodany do art. 4 ust. 1b wskazuje, że w wyjątkowych przypadkach, gdy zastosowanie danego przepisu ustawy nie zapewniałoby rzetelnego i jasnego przedstawienia 
sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego, jednostka ma prawo odstąpić od zastosowania takiego przepisu. Jednocześnie jednostka powinna ujawnić ten fakt w in-
formacji dodatkowej do sprawozdania finansowego wraz ze stosownym uzasadnieniem oraz określeniem wpływu na sytuację majątkową i finansową jednostki oraz wynik finansowy.
Zmiana obowiązuje od 23 września 2015 r.
Przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r. z możliwością zastosowania 
za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy.

Art. 4. [Zakres rachunkowości]
Brak odpowiednika

Art. 4. [Zakres rachunkowości]
(…) 4a. Stosując przepisy ustawy, jednostka kieruje się zasadą istotności. Infor-

macje wykazywane w sprawozdaniu finansowym oraz skonsolidowanym sprawo-
zdaniu finansowym należy uznać za istotne, gdy ich pominięcie lub zniekształcenie 
może wpływać na decyzje podejmowane na ich podstawie przez użytkowników tych 
sprawozdań. Nie można uznać poszczególnych pozycji za nieistotne, jeżeli wszyst-
kie nieistotne pozycje o podobnym charakterze łącznie uznaje się za istotne.

Komentarz: Dodany do art. 4 ust. 4a definiuje pojęcie „istotności”. Przyjęto, że informację należy uznać za istotną, jeżeli jej pominięcie lub zniekształcenie może wpłynąć na decyzje 
podejmowane przez użytkowników na podstawie sprawozdań finansowych danej jednostki. Istotność poszczególnych pozycji ocenia się w kontekście innych podobnych pozycji. 
Zatem nie można uznać kilku pozycji za nieistotne, jeżeli łącznie stanowią one pozycję istotną. Zasada istotności nie ma zastosowania przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych – 
księgi rachunkowe mają być prowadzone rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i na bieżąco, gdyż wszystkie zdarzenia gospodarcze muszą być w nich ujęte.
Zmiana obowiązuje od 23 września 2015 r.
Przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r. z możliwością zastosowania 
za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy.
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Art. 4. [Zakres rachunkowości]
(…) 5. Kierownik jednostki ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obo-

wiązków w zakresie rachunkowości określonych ustawą, w tym z tytułu nadzo-
ru, również w przypadku gdy określone obowiązki w zakresie rachunkowości 
– z wyłączeniem odpowiedzialności za przeprowadzenie inwentaryzacji w for-
mie spisu z natury – zostaną powierzone innej osobie lub przedsiębiorcy, o któ-
rym mowa w art. 11 ust. 2, za ich zgodą. Przyjęcie odpowiedzialności przez 
inną osobę lub przedsiębiorcę powinno być stwierdzone w formie pisemnej. 
W przypadku gdy kierownikiem jednostki jest organ wieloosobowy, a nie została wska-
zana osoba odpowiedzialna, odpowiedzialność ponoszą wszyscy członkowie tego or-
ganu.

Art. 4. [Zakres rachunkowości]
(…) 5. Kierownik jednostki, o ile odrębne przepisy nie stanowią ina-

czej, ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie ra-
chunkowości określonych ustawą, w tym z tytułu nadzoru, również w przy-
padku, gdy określone obowiązki w zakresie rachunkowości – z wyłączeniem 
odpowiedzialności za przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z natury – zo-
staną powierzone innej osobie lub przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 11 ust. 2, 
za ich zgodą. Przyjęcie odpowiedzialności przez inną osobę lub przedsiębiorcę
powinno być stwierdzone w formie pisemnej. W przypadku gdy kierownikiem jednostki 
jest organ wieloosobowy, a nie została wskazana osoba odpowiedzialna, odpowiedzial-
ność ponoszą wszyscy członkowie tego organu.

Komentarz: Wprowadzenie przez ustawodawcę zwrotu „o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej” wynika z ustawy z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie 
gminnym i niektórych innych ustaw. Zgodnie z tą ustawą przyznana została gminom możliwość zapewnienia wspólnej obsługi, w szczególności administracyjnej, finansowej i or-
ganizacyjnej, niektórym jednostkom gminnym, a co się z tym wiąże, odpowiedzialność za rachunkowość tych podmiotów. Zatem w przypadku zorganizowania przez gminę takiej 
wspólnej obsługi odpowiedzialność za rachunkowość będzie spoczywała nie na kierowniku danej jednostki, ale na kierowniku jednostki obsługującej. 
Zmiana wprowadzona w ustawie o rachunkowości może być także interpretowana jako możliwość ponoszenia odpowiedzialności za rachunkowość przez inną osobę niż kierownik 
jednostki, o ile oczywiście w innej ustawie niż ustawa o rachunkowości takie wskazanie zostanie zawarte. 
Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.

Art. 4a. [Obowiązki kierownika jednostki]
1. Kierownik jednostki oraz członkowie rady nadzorczej lub innego organu nadzo-

rującego jednostki są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz 
sprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane w niniejszej ustawie.

Art. 4a. [Obowiązki kierownika jednostki]
1. Kierownik jednostki oraz członkowie rady nadzorczej lub innego organu nadzoru-

jącego jednostki są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe, skon-
solidowane sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie 
z działalności grupy kapitałowej spełniały wymagania przewidziane w ustawie.

Komentarz: Zgodnie z nowym brzmieniem ust. 1 w art. 4a kierownik jednostki oraz członkowie rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego jednostki będą zobowiązani do 
zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe, skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej spełniały 
wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości. Rozszerzono zakres stosowania dotychczasowego przepisu odpowiednio o skonsolidowane sprawozdanie finansowe 
i sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej.
Zmiana obowiązuje od 23 września 2015 r.
Przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r. z możliwością zastosowania 
za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy.

Art. 8. [Zasady rachunkowości]
(…) 2. W celu rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji jednostka może, ze skutkiem 

od pierwszego dnia roku obrotowego, bez względu na datę podjęcia decyzji, zmienić do-
tychczas stosowane rozwiązania na inne, przewidziane ustawą. Zmiana dotychczas sto-
sowanych rozwiązań wymaga również określenia w informacji dodatkowej wpływu tych

Art. 8. [Zasady rachunkowości]
(…) 2. W celu rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji jednostka może, ze skut-

kiem od pierwszego dnia roku obrotowego, bez względu na datę podjęcia decyzji, 
zmienić dotychczas stosowane rozwiązania na inne, przewidziane ustawą. Zmiana do-
tychczas stosowanych rozwiązań wymaga również określenia w informacji dodatkowej
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zmian na sprawozdania finansowe wymagane innymi przepisami prawa, jeżeli zostały one 
sporządzone za okres, w którym powyższe rozwiązania uległy zmianie. W przypadku ta-
kim należy w sprawozdaniu finansowym jednostki za rok obrotowy, w którym zmiany te 
nastąpiły, podać przyczyny tych zmian, określić liczbowo ich wpływ na wynik finansowy 
oraz zapewnić porównywalność danych sprawozdania finansowego dotyczących roku 
poprzedzającego rok obrotowy, w którym dokonano zmian.

wpływu tych zmian na sprawozdania finansowe wymagane innymi przepisami prawa, 
jeżeli zostały one sporządzone za okres, w którym powyższe rozwiązania uległy zmia-
nie. W przypadku takim należy w sprawozdaniu finansowym jednostki za rok obrotowy, 
w którym zmiany te nastąpiły, podać przyczyny tych zmian, określić liczbowo ich wpływ 
na wynik finansowy oraz zapewnić porównywalność danych sprawozdania finansowego 
dotyczących roku poprzedzającego rok obrotowy, w którym dokonano zmian. Skutki 
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości odnosi się na kapitał (fundusz) 
własny i wykazuje jako zysk (stratę) z lat ubiegłych.

Komentarz: Zmiany w treści ust. 2 w art. 8 mają na celu ujednolicenie przepisów z rozwiązaniem przyjętym w KSR 7. Rozszerzono ten przepis i zgodnie z nim skutki zmiany przy-
jętych zasad (polityki) rachunkowości odnosi się na „kapitał (fundusz) własny” i wykazuje jako „zysk (stratę) z lat ubiegłych”.
Zmiana obowiązuje od 23 września 2015 r.
Przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r. z możliwością zastosowania 
za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy.

Art. 11. [Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych]
(…) 2. Jednostka może powierzyć prowadzenie ksiąg rachunkowych przedsiębior-

cy, o którym mowa w art. 76a ust. 3, lub przedsiębiorcy prowadzącemu działalność 
w tym zakresie z innego państwa członkowskiego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 usta-
wy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz.U. Nr 47, poz. 278 z późn. zm.).

Art. 11. [Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych]
(…) 2. Jednostka może powierzyć prowadzenie ksiąg rachunkowych:

1)  przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 76a ust. 3, lub przedsiębiorcy prowadzącemu 
działalność w tym zakresie z innego państwa członkowskiego w rozumieniu art. 2 
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 47, poz. 278 z późn. zm.);

2)  w przypadku jednostek sektora finansów publicznych – innej jednostce sektora 
finansów publicznych, na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

Komentarz: Zmiana wynika z ustawy z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym i niektórych innych ustaw. Oznacza, że jednostki sektora finansów publicznych 
mogą przekazać prowadzenie ksiąg rachunkowych innej jednostce sektora finansów publicznych na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Tymi odrębnymi przepisami są:

��  art. 10b ustawy o samorządzie gminnym, art. 6b ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym, art. 8d ust. 2 ustawy o samorządzie województwa – w odniesieniu do jednostek bez 
osobowości prawnej;

��  art. 10b ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, art. 6b ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym, art. 8d ust. 3 ustawy o samorządzie województwa – w odniesieniu do osób 
prawnych.

Zmiana jest wynikiem przyznania gminom możliwości zapewnienia wspólnej obsługi, w szczególności administracyjnej, organizacyjnej i finansowej (w tym także prowadzenia 
rachunkowości).
Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. 

Art. 12. [Otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych]
(…) 3. Można nie zamykać i nie otwierać ksiąg rachunkowych w przypadku:

1)  przekształcenia spółki osobowej oraz spółki cywilnej w inną spółkę osobową, a także 
spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową;

2)  połączenia jednostek, gdy w myśl ustawy rozliczenie połączenia następuje metodą 
łączenia udziałów i nie powoduje powstania nowej jednostki;

3)  ogłoszenia upadłości jednostki z możliwością zawarcia układu.

Art. 12. [Otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych]
(…) 3. Można nie zamykać i nie otwierać ksiąg rachunkowych w przypadku:

1)  przekształcenia spółki osobowej oraz spółki cywilnej w inną spółkę osobową, a także 
spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową;

2)  połączenia jednostek, gdy w myśl ustawy rozliczenie połączenia następuje metodą 
łączenia udziałów i nie powoduje powstania nowej jednostki;

3)  (uchylony).
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Komentarz: Zmiana wynika z wprowadzenia do polskich przepisów ustawy z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 918). Prawo restrukturyzacyjne doty-
czy postępowań restrukturyzacyjnych przeprowadzonych w przypadku:

�� postępowania o zatwierdzenie układu; 
�� przyspieszonego postępowania układowego;
�� postępowania układowego;
�� postępowania sanacyjnego.

Uchylenie pkt 3 w art. 12 ust. 3 oznacza, że w przypadku wymienionych postępowań restrukturyzacyjnych wymaga się zamykania i otwierania ksiąg rachunkowych. Dotychcza-
sowe przepisy odnosiły się do postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu. W takim przypadku jednostka nie miała obowiązku zamykania i otwierania ksiąg 
rachunkowych.
Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. 

Art. 26. [Zakres, termin i metody inwentaryzacji]
(…) 5. Można odstąpić od przeprowadzenia inwentaryzacji:

1) w przypadku ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu, jeżeli zgodnie 
z art. 12 ust. 3 pkt 3 jednostka nie zamyka ksiąg rachunkowych;

2) w przypadku połączenia lub podziału jednostek, z wyjątkiem spółek kapitałowych, 
jeżeli strony w drodze umowy pisemnej odstąpią od przeprowadzenia inwentaryzacji;

3) w przypadku zawieszenia działalności, jeżeli zgodnie z art. 12 ust. 3b jednostka nie 
zamyka ksiąg rachunkowych.

Art. 26. [Zakres, termin i metody inwentaryzacji]
(…) 5. Można odstąpić od przeprowadzenia inwentaryzacji:

1) (uchylony);
 
2) w przypadku połączenia lub podziału jednostek, z wyjątkiem spółek kapitałowych, 

jeżeli strony w drodze umowy pisemnej odstąpią od przeprowadzenia inwentaryzacji;
3) w przypadku zawieszenia działalności, jeżeli zgodnie z art. 12 ust. 3b jednostka nie 

zamyka ksiąg rachunkowych.

Komentarz: Zmiana wynika z wprowadzenia do polskich przepisów ustawy z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 918). Prawo restrukturyzacyjne doty-
czy postępowań restrukturyzacyjnych przeprowadzonych w przypadku:

�� postępowania o zatwierdzenie układu; 
�� przyspieszonego postępowania układowego;
�� postępowania układowego;
�� postępowania sanacyjnego.

Uchylenie pkt 3 w art. 12 ust. 3 oznacza, że w przypadku wymienionych postępowań restrukturyzacyjnych wymaga się zamykania i otwierania ksiąg rachunkowych. W przypadku 
przeprowadzenia postępowań restrukturyzacyjnych jednostka nie może więc zrezygnować z przeprowadzenia inwentaryzacji. Dotychczasowe przepisy odnosiły się do postępo-
wania upadłościowego z możliwością zawarcia układu. W takim przypadku jednostka nie miała obowiązku zamykania i otwierania ksiąg rachunkowych.
Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. 

Brak odpowiednika
Art. 28b. [Uproszczenia w wycenie instrumentów finansowych]
1. Jednostki, które za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły co najmniej dwóch 

z następujących trzech wielkości:
1) 17 000 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
2) 34 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów 

za rok obrotowy,
3) 50 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty
– mogą nie stosować przepisów wydanych na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 4.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 1e 
pkt 1–6, oraz jednostek mikro.
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Komentarz: Na mocy wprowadzonego do ustawy art. 28b rozszerzono katalog jednostek, które mogą nie stosować przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z 12 grudnia 
2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz.U. Nr 149, poz. 1674). Zatem wszystkie 
jednostki, które za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:
1) 17 000 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
2) 34 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
3) 50 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty
– mogą nie stosować przepisów wymienionego rozporządzenia.
Zmiana ma na celu objęcie uproszczeniami większej niż dotychczas liczby jednostek w zakresie rachunkowości instrumentów finansowych. Konsekwencją tych zmian będzie uchylenie § 2 
ust. 2 i § 2a rozporządzenia MF w sprawie instrumentów finansowych. Z możliwości stosowania uproszczeń zostały wyłączone jednostki, o których mowa w art. 3 ust. 1e pkt 1–6 ustawy o ra-
chunkowości, tj. jednostki zainteresowania publicznego, z uwagi na fakt, iż nie pozostawałoby to z korzyścią dla rzetelności obrazu sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku 
finansowego prezentowanego w sprawozdaniu finansowym tych jednostek.
Zmiana obowiązuje od 23 września 2015 r.
Przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r. z możliwością zastosowania 
za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy.

Art. 29. [Wycena aktywów i pasywów przy braku kontynuacji działalności]
(…) 3. Wszczęcie postępowania naprawczego albo upadłościowego z możliwością 

zawarcia układu lub zmiana formy prawnej jednostki nie stanowią przeszkody do uzna-
nia, że działalność będzie kontynuowana.

Art. 29. [Wycena aktywów i pasywów przy braku kontynuacji działalności]
(…) 3. Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego lub zmiana formy prawnej jed-

nostki nie stanowią przeszkody do uznania, że działalność będzie kontynuowana.

Komentarz: Zmiana wynika z wprowadzenia do polskich przepisów ustawy z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 918). Zmiana brzmienia ust. 3 w art. 29 
oznacza, że w przypadku otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego nie ma konieczności uznania, że jednostka nie może kontynuować swojej działalności. W związku z tym nie 
musi dokonać wyceny według art. 29 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych. 
Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. 

Art. 33. [Wycena i amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych]
(…) 3. Okres dokonywania odpisów kosztów prac rozwojowych nie może przekra-

czać 5 lat.

Art. 33. [Wycena i amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych]
(…) 3. Koszty, o których mowa w ust. 2, odpisuje się przez okres ekonomicznej uży-

teczności rezultatów prac rozwojowych. Jeżeli w wyjątkowych przypadkach nie moż-
na wiarygodnie oszacować okresu ekonomicznej użyteczności rezultatów zakończo-
nych prac rozwojowych, to okres dokonywania odpisów nie może przekraczać 5 lat.

Komentarz: Zgodnie z nowym brzemieniem ust. 3 w art. 33 okres dokonywania odpisów umorzeniowych kosztów prac rozwojowych zależy od tego, jaki jest okres ekonomicznej 
użyteczności, tj. w jakim okresie zostaną odpisane rezultaty prac rozwojowych. Dotychczasowy 5-letni okres obowiązuje tylko w wyjątkowych przypadkach, gdy nie będzie można 
wiarygodnie oszacować okresu ekonomicznej użyteczności rezultatów zakończonych prac rozwojowych. 
Zmiana obowiązuje od 23 września 2015 r.
Przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r. z możliwością zastosowania 
za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy.

Art. 35b. [Odpisy aktualizujące należności]
1. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa 

ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, w odniesieniu do:
1) należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości – do 

wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, 
zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym;

Art. 35b. [Odpisy aktualizujące należności]
1. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa 

ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, w odniesieniu do:
1) należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości oraz 

w stosunku do których zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne lub zo-
stał złożony wniosek o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie



290USTAWA O RAChUNKOWOŚCI

Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

 układu – do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpiecze-
niem należności, zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu-komisarzowi w postępo-
waniu upadłościowym lub umieszczonej w spisie wierzytelności w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym;

2) należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, 
jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upad-
łościowego – w pełnej wysokości należności;

2) należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, je-
żeli majątek dłużnika nie wystarcza lub jedynie wystarcza na zaspokojenie kosztów 
postępowania upadłościowego – w pełnej wysokości należności;

Komentarz: Zmiany w zakresie dokonania odpisów aktualizujących należności wynikają z wprowadzenia do polskich przepisów ustawy z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyj-
ne (Dz.U. z 2015 r., poz. 918). Występowanie należności od dłużników, w stosunku do których nastąpiło otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego lub w stosunku do których 
został złożony wniosek o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu, oznacza konieczność dokonania odpisu aktualizującego należności do wysokości należ-
ności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, lub umieszczonej w spisie wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym.
Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.

Art. 36. [Kapitały (fundusze) własne]
(…) 2d. Przepis ust. 2c stosuje się odpowiednio do zobowiązań bezwarunkowo umo-

rzonych w wyniku postępowania naprawczego lub układowego.

Art. 36. [Kapitały (fundusze) własne]
(…) 2d. Do zobowiązań bezwarunkowo umorzonych w wyniku postępowania restruk-

turyzacyjnego przepis ust. 2c stosuje się odpowiednio.

Komentarz: Zmiana wynika z wprowadzenia do polskich przepisów ustawy z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 918). Zmiana ma charakter techniczny 
w związku z wydzieleniem z prawa upadłościowego i naprawczego przepisów o postępowaniu naprawczym, z których znaczna część znalazła swe odzwierciedlenie w prawie 
restrukturyzacyjnym. Stąd też w ustawie o rachunkowości zmienione zostało wyrażenie „postępowanie naprawcze lub układowe” na „postępowanie restrukturyzacyjne”. 
Zmiany obowiązują od 1 stycznia 2016 r. 

Art. 36. [Kapitały (fundusze) własne]
(…) 4. Przepis ust. 3 może być odpowiednio stosowany przez jednostki objęte postę-

powaniem naprawczym lub układowym.

Art. 36. [Kapitały (fundusze) własne]
(…) 4. Przepis ust. 3 może być odpowiednio stosowany przez jednostki objęte postę-

powaniem restrukturyzacyjnym.

Komentarz: Zmiana wynika z wprowadzenia do polskich przepisów ustawy z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 918). Zmiana ma charakter techniczny 
w związku z wydzieleniem z prawa upadłościowego i naprawczego przepisów o postępowaniu naprawczym, z których znaczna części znalazła swe odzwierciedlenie w prawie 
restrukturyzacyjnym. Stąd też w ustawie o rachunkowości zmienione zostało wyrażenie „postępowanie naprawcze lub układowe” na „postępowanie restrukturyzacyjne”.
Zmiany obowiązują od 1 stycznia 2016 r.

Art. 37. [Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego]
(…) 10. W przypadku gdy roczne sprawozdanie finansowe jednostki nie podlega obo-

wiązkowi badania i ogłoszenia w myśl art. 64 ust. 1, to może ona odstąpić od ustalania 
aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Art. 37. [Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego]
(…) 10. Jednostki, które za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły co najmniej 

dwóch z następujących trzech wielkości:
1) 17 000 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
2) 34 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów 

za rok obrotowy,
3) 50 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty
– mogą odstąpić od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku docho-
dowego.
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Komentarz: Rozszerzano katalog uproszczeń dla jednostek nieprzekraczających w zakresie odroczonego podatku dochodowego wielkości analogicznych jak dla jednostek małych. 
Jednostki spełniające te kryteria będą mogły nie ustalać aktywów i nie tworzyć rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Dotychczas wszystkie jednostki, których spra-
wozdanie finansowe podlegało badaniu, zobowiązane były do ustalania aktywów i tworzenia rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Wprowadzona zmiana umożliwi 
większej niż dotychczas liczbie jednostek skorzystanie z uproszczeń w powyższym zakresie, co istotnie zmniejszy obciążenia związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych. 
Zmiana obowiązuje od 23 września 2015 r.
Przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r. z możliwością zastosowania 
za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy.

Art. 37. [Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego]
Brak odpowiednika

Art. 37. [Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego]
(…) 11. Przepisu ust. 10 nie stosuje się do jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 1e 

pkt 1–6.

Komentarz: Z uproszczeń wynikających z art. 37 ust. 10 (tj. możliwości nieustalania aktywów i nietworzenia rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego) zostały wyłączone 
jednostki, o których mowa w art. 3 ust. 1e pkt 1–6, tj. jednostki zainteresowania publicznego.
Zmiana obowiązuje od 23 września 2015 r.
Przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r. z możliwością zastosowania 
za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy.

Art. 42. [Składowe wyniku finansowego w jednostkach innych niż banki, zakłady 
ubezpieczeń i reasekuracji]

1. W jednostkach innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji na 
wynik finansowy netto składają się:
1) wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów 

operacyjnych;
2) wynik operacji finansowych;
3) wynik operacji nadzwyczajnych;
4) obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, 

którego podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie 
odrębnych przepisów.

Art. 42. [Składowe wyniku finansowego w jednostkach innych niż banki, zakłady 
ubezpieczeń i reasekuracji]

1. W jednostkach innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji na 
wynik finansowy netto składają się:
1) wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów 

operacyjnych;
2) wynik operacji finansowych;
3) (uchylony);
4) obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, 

którego podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie 
odrębnych przepisów.

Komentarz: W art. 42 ust. 1 uchylony został pkt 3 w związku z wykreśleniem odrębnej kategorii zysku i straty nadzwyczajnej z przepisów ustawy o rachunkowości dla jednostek 
innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Jednostki te nie będą wykazywać w rachunku zysków i strat 
odrębnej kategorii zysków i strat nadzwyczajnych. Zdarzenia nadzwyczajne obecnie stanowią element pozostałych kosztów/przychodów operacyjnych. Jednostki sporządzające 
sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 1 mają obowiązek prezentacji w informacjach dodatkowych kwoty i charakteru poszczególnych pozycji przychodów lub kosz-
tów o nadzwyczajnej wartości lub takich, które wystąpiły incydentalnie.
Zmiana obowiązuje od 23 września 2015 r.
Przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r. z możliwością zastosowania 
za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy.

Art. 42. [Składowe wyniku finansowego w jednostkach innych niż banki, zakłady 
ubezpieczeń i reasekuracji]

(…) 2. Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między przychodami netto 
ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, z uwzględnieniem dotacji, opustów, 
rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług, oraz

Art. 42. [Składowe wyniku finansowego w jednostkach innych niż banki, zakłady 
ubezpieczeń i reasekuracji]

(…) 2. Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między przychodami netto ze 
sprzedaży produktów, towarów i materiałów, z uwzględnieniem dotacji, opustów, raba-
tów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług oraz innych
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pozostałymi przychodami operacyjnymi a wartością sprzedanych produktów, towarów 
i materiałów wycenionych w kosztach wytworzenia albo cenach nabycia, albo zakupu, 
powiększoną o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnych 
zarządu, sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz pozostałych kosztów ope-
racyjnych.

podatków bezpośrednio związanych z obrotem, oraz pozostałymi przychodami opera-
cyjnymi a wartością sprzedanych produktów, towarów i materiałów wycenionych w kosz-
tach wytworzenia albo cenach nabycia, albo zakupu, powiększoną o całość poniesionych 
od początku roku obrotowego kosztów ogólnych zarządu, sprzedaży produktów, towa-
rów i materiałów oraz pozostałych kosztów operacyjnych.

Komentarz: Z nowej treści ust. 2 w art. 42 wynika, że przychody netto ze sprzedaży to przychody po odliczeniu m.in. VAT oraz innych podatków bezpośrednio związanych z ob-
rotem. Wynik działalności operacyjnej nie uwzględnia więc ani podatku od towarów i usług, ani innych podatków bezpośrednio związanych z obrotem. Jest to zmiana związana 
z dostosowaniem ustawy o rachunkowości do dyrektywy 213/34/UE, gdyż w Polsce nie występuje w chwili obecnej klasyczny podatek obrotowy (podatek VAT jest pewną odmianą 
podatku obrotowego).
Zmiana obowiązuje od 23 września 2015 r.
Przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r. z możliwością zastosowania 
za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy.

Art. 42. [Składowe wyniku finansowego w jednostkach innych niż banki, zakłady 
ubezpieczeń i reasekuracji]

(…) 4. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych stanowi różnicę między zyskami nadzwyczaj-
nymi a stratami nadzwyczajnymi.

Art. 42. [Składowe wyniku finansowego w jednostkach innych niż banki, zakłady 
ubezpieczeń i reasekuracji]

(…) 4. (uchylony).

Komentarz: W art. 42 zostaje uchylony ust. 4 definiujący „wynik zdarzeń nadzwyczajnych” jako różnicę pomiędzy zyskami nadzwyczajnymi a stratami nadzwyczajnymi. To konse-
kwencja wykreślenia z przepisów ustawy o rachunkowości odrębnej kategorii zysków i strat nadzwyczajnych. 
Zmiana obowiązuje od 23 września 2015 r.
Przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r. z możliwością zastosowania 
za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy.

Art. 43. [Składowe wyniku finansowego banku]
(…) 4. Do wyniku operacji nadzwyczajnych stosuje się przepis art. 42 ust. 4.

Art. 43. [Składowe wyniku finansowego banku]
(…) 4. Wynik operacji nadzwyczajnych stanowi różnicę między zyskami nadzwy-

czajnymi a stratami nadzwyczajnymi.

Komentarz: Zmiany w treści ust. 4 w art. 43 wynikają z wykreślenia odrębnej kategorii zysku i straty nadzwyczajnej z przepisów ustawy o rachunkowości dla jednostek innych 
niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Jednakże kategoria zdarzeń losowych została utrzymana dla banków. 
W związku z tym banki nadal wykazują zyski i straty nadzwyczajne.
Zmiana obowiązuje od 23 września 2015 r.
Przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r. z możliwością zastosowania 
za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy.

Art. 44. [Składowe wyniku finansowego zakładów ubezpieczeń i reasekuracji]
(…) 4. Do wyniku operacji nadzwyczajnych stosuje się przepis art. 42 ust. 4.

Art. 44. [Składowe wyniku finansowego zakładów ubezpieczeń i reasekuracji]
(…) 4. Do wyniku operacji nadzwyczajnych stosuje się przepis art. 43 ust. 4.

Komentarz: To zmiana techniczna. Wynika z uchylenia art. 42 ust. 4 ustawy o rachunkowości i w związku z tym zmiany odwołania do art. 43 ust. 4. Zakłady ubezpieczeń i zakłady 
reasekuracji muszą (tak samo jak do tej pory) wykazywać w sprawozdaniach finansowych wynik operacji nadzwyczajnych.
Zmiana obowiązuje od 23 września 2015 r.
Przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r. z możliwością zastosowania 
za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy.
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Art. 44b. [Metoda nabycia]
(…) 10. Od wartości firmy jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych w okresie 

nie dłuższym niż 5 lat. W uzasadnionych przypadkach kierownik jednostki może wydłu-
żyć ten okres do lat 20. Wydłużenie okresu amortyzacji należy podać w informacji do-
datkowej wraz z jego uzasadnieniem. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą 
liniową i zalicza się je do pozostałych kosztów operacyjnych.

Art. 44b. [Metoda nabycia]
(…) 10. Od wartości firmy jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych przez okres 

jej ekonomicznej użyteczności. Jeżeli nie można wiarygodnie oszacować okresu eko-
nomicznej użyteczności, to okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych wartości 
firmy nie może być dłuższy niż 5 lat. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą 
liniową i zalicza się je do pozostałych kosztów operacyjnych.

Komentarz: Według nowej treści ust. 10 w art. 44b od wartości firmy jednostka dokonywać będzie odpisów amortyzacyjnych w okresie jej ekonomicznej użyteczności. Według 
dotychczasowych przepisów nie ustalało się okresu ekonomicznej użyteczności wartości firmy, ale odpisu umorzeniowego dokonywano przez okres 5 lat. 
Jeżeli jednostka nie będzie w stanie wiarygodnie oszacować okresu ekonomicznej użyteczności, okres amortyzacji wartości firmy nie będzie mógł przekroczyć 5 lat. Przyjęty okres 
ekonomicznej użyteczności, a także brak możliwości wiarygodnego oszacowania tego okresu należy ujawnić w informacji dodatkowej do sprawozdania. 
Zmiana obowiązuje od 23 września 2015 r.
Przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r. z możliwością zastosowania 
za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy. 

Art. 46. [Bilans]
(…) 5. Bilans powinien zawierać informacje w zakresie ustalonym:

1) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki 
mikro – w załączniku nr 1 do ustawy;

Art. 46. [Bilans]
(…) 5. Bilans powinien zawierać informacje w zakresie ustalonym:

1) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji – w za-
łączniku nr 1 do ustawy;

Komentarz: Zmodyfikowany pkt 1 w art. 46 ust. 5 określa zakres bilansu dla różnych kategorii jednostek. Zakres informacyjny bilansu wskazany w załączniku nr 1 przeznaczony jest 
dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji, w tym dla jednostek małych, które nie skorzystały z możliwości sporządzania uproszczonego bilansu. 
Zmiana obowiązuje od 23 września 2015 r.
Przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r. z możliwością zastosowania 
za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy.

Art. 46. [Bilans]
(…) 5. Bilans powinien zawierać informacje w zakresie ustalonym:

(…) 4) dla jednostek mikro – w załączniku nr 4 do ustawy.

Art. 46. [Bilans]
(…) 5. Bilans powinien zawierać informacje w zakresie ustalonym:

(…) 4)  dla jednostek mikro sporządzających uproszczony bilans – w załączniku nr 4 do 
ustawy;

Komentarz: Zmodyfikowany pkt 4 w art. 46 ust. 5 określa zakres bilansu dla różnych kategorii jednostek. W załączniku nr 4 zawarty jest wzór sprawozdania finansowego dla jednostek 
mikro. 
Zmiana obowiązuje od 23 września 2015 r.
Przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r. z możliwością zastosowania 
za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy.

Art. 46. [Bilans]
(…) 5. Bilans powinien zawierać informacje w zakresie ustalonym:
Brak odpowiednika

Art. 46. [Bilans]
(…) 5. Bilans powinien zawierać informacje w zakresie ustalonym:

(…) 5)  dla jednostek małych sporządzających uproszczony bilans – w załączniku nr 5 
do ustawy.

Komentarz: Dodany pkt 5 w art. 46 ust. 5 określa zakres bilansu dla jednostek małych. W załączniku nr 5 określony został uproszczony bilans – element sprawozdania finansowego dla jedno-
stek małych. 
Zmiana obowiązuje od 23 września 2015 r.
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Przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r. z możliwością zastosowania 
za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy.

Art. 47. [Rachunek zysków i strat]
(…) 4. Rachunek zysków i strat powinien zawierać informacje w zakresie ustalonym:

1) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki 
mikro – w załączniku nr 1 do ustawy, w wariancie kalkulacyjnym albo porównawczym, 
zależnie od wyboru dokonanego przez kierownika jednostki;

Art. 47. [Rachunek zysków i strat]
(…) 4. Rachunek zysków i strat powinien zawierać informacje w zakresie ustalonym:

1) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji – w za-
łączniku nr 1 do ustawy, w wariancie kalkulacyjnym albo porównawczym, zależnie od 
wyboru dokonanego przez kierownika jednostki;

Komentarz: Zmodyfikowany pkt 1 w art. 47 ust. 4 określa zakres rachunku zysków i strat dla różnych kategorii jednostek. Zakres informacyjny rachunku zysków i strat, wskazany w załączniku 
nr 1, przeznaczony jest dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji, w tym dla jednostek małych, które nie skorzystały z możliwości sporządzania uproszczo-
nego bilansu. 
Zmiana obowiązuje od 23 września 2015 r.
Przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r. z możliwością zastosowania 
za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy.

Art. 47. [Rachunek zysków i strat]
(…) 4. Rachunek zysków i strat powinien zawierać informacje w zakresie ustalonym:

(…) 4) dla jednostek mikro – w załączniku nr 4 do ustawy.

Art. 47. [Rachunek zysków i strat]
(…) 4. Rachunek zysków i strat powinien zawierać informacje w zakresie ustalonym:

(…) 4)  dla jednostek mikro sporządzających uproszczony rachunek zysków i strat – 
w załączniku nr 4 do ustawy;

Komentarz: Zmodyfikowany pkt 4 w art. 47 ust. 4 określa zakres rachunku zysków i strat dla różnych kategorii jednostek. W załączniku nr 4 zawarty jest wzór sprawozdania finan-
sowego dla jednostek mikro. 
Zmiana obowiązuje od 23 września 2015 r.
Przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r. z możliwością zastosowania 
za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy.

Art. 47. [Rachunek zysków i strat]
(…) 4. Rachunek zysków i strat powinien zawierać informacje w zakresie ustalonym:
Brak odpowiednika

Art. 47. [Rachunek zysków i strat]
(…) 4. Rachunek zysków i strat powinien zawierać informacje w zakresie ustalonym:

(…) 5)  dla jednostek małych sporządzających uproszczony rachunek zysków i strat 
– w załączniku nr 5 do ustawy, w wariancie kalkulacyjnym albo porównawczym, 
zależnie od wyboru dokonanego przez kierownika jednostki.

Komentarz: Dodany pkt 5 w art. 47 ust. 4 określa zakres rachunku zysków i strat dla jednostek małych. W załączniku nr 5 określony został uproszczony rachunek zysków i strat – 
element sprawozdania finansowego dla jednostek małych. 
Zmiana obowiązuje od 23 września 2015 r.
Przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r. z możliwością zastosowania 
za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy.

Art. 48. [Informacja dodatkowa]
Brak odpowiednika

Art. 48. [Informacja dodatkowa]
(…) 4. Zakres informacji dodatkowej dla jednostek małych sporządzających uprosz-

czoną informację dodatkową określa załącznik nr 5 do ustawy. Jednostka mała, która
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nie sporządza uproszczonej informacji dodatkowej, sporządza informację dodatkową 
w zakresie nie mniejszym niż określony w załączniku nr 5 do ustawy.

Komentarz: Dodany do art. 48 ust. 4 zawiera wskazówki w zakresie prezentacji przez jednostki małe uproszczonej informacji dodatkowej, zgodnej z załącznikiem nr 5 do ustawy 
o rachunkowości. Jednostka mała, niekorzystająca z uproszczeń w zakresie informacji dodatkowej, określonej w załączniku nr 5, sporządza informację dodatkową w zakresie nie 
mniejszym niż określony w tym załączniku. 
Zmiana obowiązuje od 23 września 2015 r.
Przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r. z możliwością zastosowania 
za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy.

Art. 48a. [Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym]
Brak odpowiednika

Art. 48a. [Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym]
(…) 4. Jednostka mała może nie sporządzać zestawienia zmian w kapitale (fundu-

szu) własnym, o którym mowa w ust. 1.

Komentarz: Z dodanego do art. 48a ust. 4 wynika, że jednostka mała może zrezygnować ze sporządzania zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym. 
Zmiana obowiązuje od 23 września 2015 r.
Przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r. z możliwością zastosowania 
za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy.

Art. 48b. [Rachunek przepływów pieniężnych]
Brak odpowiednika

Art. 48b. [Rachunek przepływów pieniężnych]
(…) 5. Jednostka mała może nie sporządzać rachunku przepływów pieniężnych, 

o którym mowa w ust. 1.

Komentarz: Z dodanego do art. 48b ust. 5 wynika, że jednostka mała może zrezygnować ze sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. 
Zmiana obowiązuje od 23 września 2015 r.
Przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r. z możliwością zastosowania 
za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy.

Art. 49. [Sprawozdanie z działalności]
1. W przypadku spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych, towarzystw 

ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej, spółdzielni, przedsię-
biorstw państwowych, kierownik jednostki sporządza, wraz z rocznym sprawozdaniem 
finansowym, sprawozdanie z działalności jednostki.

Art. 49. [Sprawozdanie z działalności]
1. W przypadku spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych, towarzystw 

ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej, spółdzielni, przedsię-
biorstw państwowych, a także tych spółek jawnych i komandytowych, których wszyst-
kimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapita-
łowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych 
spółek formie prawnej, kierownik jednostki sporządza, wraz z rocznym sprawozdaniem 
finansowym, sprawozdanie z działalności jednostki.

Komentarz: Rozszerzono katalog spółek, w których kierownik jednostki sporządza, wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym, sprawozdanie z działalności jednostki, o takie 
spółki jawne i komandytowe, których wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki 
komandytowo-akcyjne bądź spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej. Według dotychczasowych przepisów tylko te spółki nie miały obowiązku sporzą-
dzania takiego sprawozdania. 
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Zmiana obowiązuje od 23 września 2015 r.
Przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r. z możliwością zastosowania 
za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy.

Art. 49. [Sprawozdanie z działalności]
(…) 2. Sprawozdanie z działalności jednostki powinno obejmować istotne informacje 

o stanie majątkowym i sytuacji finansowej, w tym ocenę uzyskiwanych efektów oraz 
wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń, a w szczególności informacje o:
(…) 5)  nabyciu udziałów (akcji) własnych, a w szczególności celu ich nabycia, liczbie 

i wartości nominalnej, ze wskazaniem, jaką część kapitału zakładowego repre-
zentują, cenie nabycia oraz cenie sprzedaży tych udziałów (akcji) w przypadku 
ich zbycia;

Art. 49. [Sprawozdanie z działalności]
(…) 2. Sprawozdanie z działalności jednostki powinno obejmować istotne informacje 

o stanie majątkowym i sytuacji finansowej, w tym ocenę uzyskiwanych efektów oraz 
wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń, a w szczególności informacje o:
 (…) 5) udziałach własnych, w tym:

a)  przyczynie nabycia udziałów własnych dokonanego w roku obrotowym,
b) l iczbie i wartości nominalnej nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udzia-

łów, a w przypadku braku wartości nominalnej – ich wartości księgowej, jak 
też części kapitału podstawowego, którą te udziały reprezentują,

c)  w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego – równowartości tych udziałów,
d)  liczbie i wartości nominalnej wszystkich udziałów nabytych i zatrzymanych, 

a w razie braku wartości nominalnej – wartości księgowej, jak również części 
kapitału podstawowego, którą te udziały reprezentują;

Komentarz: Zmiana w pkt 5 art. 49 ust. 2 wynika z konieczności dostosowania ustawy o rachunkowości do wymogów art. 19 ust. 2 lit. c dyrektywy 2013/34 odwołującego się do 
art. 24 ust. 2 dyrektywy 2012/30/UE z 25 października 2012 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w państwach członkowskich od spółek w rozumieniu art. 54 aka-
pit drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w celu uzyskania ich równoważności, dla ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich w zakresie tworzenia 
spółki akcyjnej, jak również utrzymania i zmian jej kapitału. 
W związku z tym doprecyzowano zakres prezentowanych informacji dotyczący udziałów (akcji) własnych, w tym o:

�� przyczynę nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym,
�� liczbę i wartość nominalną nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość księgową, jak też część kapitału 

podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują,
�� w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji),
�� liczbę i wartość nominalną lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgową wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawo-

wego, którą te udziały (akcje) reprezentują. 
Zmiana obowiązuje od 23 września 2015 r.
Przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r. z możliwością zastosowania 
za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy.

Art. 49. [Sprawozdanie z działalności]
(…) 2. Sprawozdanie z działalności jednostki powinno obejmować istotne informacje 

o stanie majątkowym i sytuacji finansowej, w tym ocenę uzyskiwanych efektów oraz 
wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń, a w szczególności informacje o:
(…) 8)  stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w przypadku jednostek, których papiery 

wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na jednym z rynków regulowanych 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Art. 49. [Sprawozdanie z działalności]
(…) 2. Sprawozdanie z działalności jednostki powinno obejmować istotne informacje 

o stanie majątkowym i sytuacji finansowej, w tym ocenę uzyskiwanych efektów oraz 
wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń, a w szczególności informacje o:
(…) 8)  (uchylony)
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Komentarz: Zmiana wynika z wprowadzenia w art. 49 nowego ust. 2a dotyczącego oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego przez jednostki dopuszczone do obrotu na 
jednym z regulowanych rynków Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Oznacza to, że jednostki sporządzające sprawozdanie z działalności, których papiery wartościowe zo-
stały dopuszczone do obrotu na jednym z rynków regulowanych Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie wykazują zasady ładu korporacyjnego.
Zmiana obowiązuje od 23 września 2015 r.
Przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r. z możliwością zastosowania 
za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy.

Art. 49. [Sprawozdanie z działalności]
Brak odpowiednika

Art. 49. [Sprawozdanie z działalności]
(…) 2a. Sprawozdanie z działalności emitenta, którego papiery wartościowe zo-

stały dopuszczone do obrotu na jednym z rynków regulowanych Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, powinno zawierać również – jako wyodrębnioną część 
– oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego, którego zakres określają prze-
pisy wykonawcze wydane na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2013 r. 
poz. 1382 oraz z 2015 r. poz. 978) lub regulaminy wydane na podstawie art. 61 tej 
ustawy.

Komentarz: Do art. 49 dodano ust. 2a, który zobowiązuje jednostki, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na jednym z regulowanych rynków Euro-
pejskiego Obszaru Gospodarczego, a także emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku giełdowym niebędącym rynkiem oficjalnych notowań 
giełdowych lub na rynku pozagiełdowym, do dołączenia do sprawozdania z działalności oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego, którego zakres określają odręb-
ne przepisy, tj. rozporządzenie Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościo-
wych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r., poz. 133) lub 
regulaminy wydane na podstawie art. 61 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 
obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1382 ).
Zmiana obowiązuje od 23 września 2015 r.
Przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r. z możliwością zastosowania 
za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy.

Art. 49. [Sprawozdanie z działalności]
Brak odpowiednika

Art. 49. [Sprawozdanie z działalności]
(…) 5. Jednostka mała, która ma obowiązek sporządzania sprawozdania z dzia-

łalności zgodnie z ust. 1, może nie sporządzać tego sprawozdania, pod warunkiem 
że w informacji dodatkowej przedstawi informacje dotyczące nabycia udziałów włas-
nych, o których mowa w ust. 2 pkt 5.

Komentarz: Dodany do art. 49 ust. 5 zwalnia jednostkę małą ze sporządzania sprawozdania z działalności. Jeżeli jednostka mała skorzysta z możliwości rezygnacji ze sporządzenia 
tego sprawozdania na tej podstawie, powinna dodatkowo przedstawić informacje o udziałach (akcjach) własnych, o których mowa w art. 49 ust. 2 pkt 5.
Zmiana obowiązuje od 23 września 2015 r.
Przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r. z możliwością zastosowania 
za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy. 
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Art. 49. [Sprawozdanie z działalności]
Brak odpowiednika

Art. 49. [Sprawozdanie z działalności]
(…) 6. Jednostka mała może nie wykazywać w sprawozdaniu z działalności wskaź-

ników niefinansowych oraz informacji dotyczących zagadnień środowiska naturalne-
go i zatrudnienia, o których mowa w ust. 3.

Komentarz: Dodany do art. 49 ust. 6 zwalnia jednostkę małą z prezentacji w sprawozdaniu z działalności informacji niefinansowych, tj. informacji dotyczących środowiska naturalnego oraz 
zatrudnienia. 
Zmiana obowiązuje od 23 września 2015 r.
Przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r. z możliwością zastosowania 
za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy.

Art. 50. [Szczegółowość sprawozdania finansowego]
(…) 2. Jednostka, która w roku obrotowym, za który sporządza sprawozdanie finansowe 

oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy nie osiągnęła dwóch z następujących trzech 
wielkości:
1) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło nie więcej niż 

50 osób,
2) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego w walucie polskiej nie przekroczy-

ła równowartości 2 000 000 euro,
3) przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych w wa-

lucie polskiej nie przekroczyły równowartości 4 000 000 euro
– może sporządzić sprawozdanie finansowe w formie uproszczonej, wykazując infor-
macje w zakresie ustalonym w załączniku nr 1 literami i cyframi rzymskimi. Informację 
dodatkową sporządza się w odpowiednio uproszczonej formie.

Art. 50. [Szczegółowość sprawozdania finansowego]
(…) 2. (uchylony) 

Komentarz: Uchylenie art. 50 ust. 2, tj. przepisu dotyczącego możliwości sporządzania sprawozdań finansowych w formie uproszczonej, wynika ze zmian w przepisach definiują-
cych jednostki mikro oraz jednostki małe, dla których wprowadzone zostały inne uproszczenia w zakresie sprawozdawczości.
Zmiana obowiązuje od 23 września 2015 r.
Przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r. z możliwością zastosowania 
za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy.

Art. 50. [Szczegółowość sprawozdania finansowego]
(…) 4. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do banków, spółdzielczych kas oszczędnościo-

wo-kredytowych, zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji.

Art. 50. [Szczegółowość sprawozdania finansowego]
(…) 4. (uchylony) 

Komentarz: Uchylenie art. 50 ust. 4 wynika ze zmian w przepisach definiujących jednostki mikro oraz jednostki małe, dla których wprowadzone zostały w zakresie sprawozdaw-
czości odpowiednie uproszczenia.
Zmiana obowiązuje od 23 września 2015 r.
Przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r. z możliwością zastosowania 
za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy.
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Art. 55. [Obowiązek i zakres skonsolidowanego sprawozdania finansowego] 
(…) 2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe składa się z:

1) skonsolidowanego bilansu;
2) skonsolidowanego rachunku zysków i strat;
3) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych;
4) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym;
5) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do skonsolidowanego sprawo-

zdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
Do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego dołącza się sprawo-

zdanie z działalności grupy kapitałowej, sporządzone odpowiednio według warun-
ków, o których mowa w art. 49 ust. 2 i 3, z tym że w zakresie informacji określonych 
w art. 49 ust. 2 pkt 5 należy podać informacje o udziałach (akcjach) własnych posia-
danych przez jednostkę dominującą, jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej 
oraz osoby działające w ich imieniu.

Art. 55. [Obowiązek i zakres skonsolidowanego sprawozdania finansowego] 
(…) 2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe składa się z:

1) skonsolidowanego bilansu;
2) skonsolidowanego rachunku zysków i strat;
3) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych;
4) skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym;
5) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do skonsolidowanego sprawo-

zdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
(uchylono)

Komentarz: W celu zachowania jednolitości terminologicznej „zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym” zastąpiono „skonsolidowanym zestwieniem zmian w kapi-
tale własnym”. Jest to wynik poprawki merytorycznej, ponieważ – w przeciwieństwie do aktywów i zobowiązań podmiotów konsolidowanych – kapitałów własnych nie konsoliduje 
się. Kapitały własne podmiotu dominującego koryguje się o należne jego udziałowcom udziały w kapitałach własnych podmiotów konsolidowanych. Jednocześnie uchylono zdanie 
drugie w art. 55 ust. 2. Jego dotychczasowa treść została przeniesiona do nowego ustępu: ust. 2a.
Zmiana obowiązuje od 23 września 2015 r.
Przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r. z możliwością zastosowania 
za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy.

Art. 55. [Obowiązek i zakres skonsolidowanego sprawozdania finansowego] 
Brak odpowiednika

Art. 55. [Obowiązek i zakres skonsolidowanego sprawozdania finansowego] 
(…) 2a. Do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego dołącza się 

sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej, sporządzone odpowiednio według 
wymogów, o których mowa w art. 49 ust. 2–3, z tym że w przypadku informacji okre-
ślonych w art. 49 ust. 2 pkt 5 należy podać informacje o udziałach własnych posiada-
nych przez jednostkę dominującą, jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej 
oraz osoby działające w ich imieniu. Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej 
można sporządzić łącznie ze sprawozdaniem z działalności jednostki dominującej 
jako jedno sprawozdanie.

Komentarz: Do art. 55 dodano ust. 2a, w którym poza przeniesieniem dotychczasowej treści zdania drugiego art. 55 ust. 2 wprowadzono także możliwość sporządzenia spra-
wozdania z działalności grupy kapitałowej wraz ze sprawozdaniem z działalności, o którym mowa w art. 49 ust. 1, w formie jednego sprawozdania. Ponadto uzupełniono zapis 
o odwołanie do przepisu w art. 49 ust. 2a, określającego zakres informacyjny sprawozdania z działalności grupy kapitałowej. 
Zmiana obowiązuje od 23 września 2015 r.
Przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r. z możliwością zastosowania 
za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy.
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Art. 56. [Zwolnienia z konsolidacji]
1. Jednostka dominująca może nie sporządzać skonsolidowanego sprawozdania fi-

nansowego, jeżeli na dzień bilansowy roku obrotowego oraz na dzień bilansowy roku 
poprzedzającego rok obrotowy łączne dane jednostki dominującej oraz wszystkich jed-
nostek zależnych każdego szczebla, bez dokonywania wyłączeń konsolidacyjnych, o któ-
rych mowa w art. 60 ust. 2 i 6, spełniają co najmniej dwa z następujących warunków:
1) łączne średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło nie więcej 

niż 250 osób;
2) łączna suma bilansowa w walucie polskiej nie przekroczyła równowartości 7 500 000 

euro;
3) łączne przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych 

w walucie polskiej nie przekroczyły równowartości 15 000 000 euro.

Art. 56. [Zwolnienia z konsolidacji]
1. Jednostka dominująca może nie sporządzać skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego, jeżeli na dzień bilansowy roku obrotowego oraz na dzień bilansowy roku 
poprzedzającego rok obrotowy łączne dane jednostki dominującej oraz wszystkich 
jednostek zależnych każdego szczebla:
1) przed dokonaniem wyłączeń konsolidacyjnych, o których mowa w art. 60 ust. 2 i 6, 

nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:
a)  38 400 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
b)  76 800 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produk-

tów za rok obrotowy,
c)  250 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty;

2) po dokonaniu wyłączeń konsolidacyjnych, o których mowa w art. 60 ust. 2 i 6, nie 
przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:
a)  32 000 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
b)  64 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produk-

tów za rok obrotowy,
c)  250 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.

Komentarz: Dotychczasowe kwoty progów wyrażonych w euro, uwzględnianych przy ustalaniu, czy jednostka dominująca może być zwolniona ze sporządzania skonsolidowane-
go sprawozdania finansowego, pozostawiono na niezmienionym poziomie. Dokonano jednak ich przeliczenia na polską walutę według kursu 1 euro = 4, 2468 zł (opublikowanego 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu wejścia w życie dyrektywy 2013/34, tj. na dzień 19 lipca 2013 r., tabela 2013/C 206/03) oraz zaokrąglono w górę.
Przy obliczaniu wielkości przychodów netto wyłączono kategorię przychodów finansowych, ponieważ dyrektywa 2013/34 nie dopuszcza uwzględniania przychodów finansowych 
przy ustalaniu wielkości przychodów netto (patrz art. 2 pkt 5 dyrektywy 2013/34).
Zmieniono sposób obliczania kwot pozwalających na niesporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego polegający na tym, że obliczeń dokonuje się:

�� po wyeliminowaniu skutków wzajemnych transakcji dokonanych pomiędzy jednostkami grupy kapitałowej, o których mowa w art. 60 ust. 2 i 6 ustawy, tj. wzajemnych należności 
i zobowiązań, przychodów i kosztów itd. – zmiana ta podyktowana jest tym, że powyższa zasada podana jest w dyrektywie 2013/34 jako rozwiązanie wiodące; pozostawienie pro-
gów na niezmienionym poziomie i jednoczesna zmiana sposobu obliczania kwot pozwalających na niesporządzanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego powoduje, iż 
obliczane są one z uwzględnieniem wyłączeń konsolidacyjnych, co może w praktyce prowadzić do zwiększenia liczby grup kapitałowych niesporządzających skonsolidowanych 
sprawozdań finansowych; wynika to stąd, że dokonanie wyłączeń wzajemnych transakcji prowadzi do zmniejszenia sumy bilansowej i/lub przychodów netto; zatem jeśli progi 
zostaną określone na niezmienionym poziomie, to część grup kapitałowych przekraczających omawiane progi, po dokonaniu wyłączeń wzajemnych transakcji, może już tych 
progów nie przekraczać;

�� bez uwzględniania wyłączeń konsolidacyjnych – ta zmiana wynika z faktu, iż dyrektywa 2013/34 nakazuje, aby państwa członkowskie zezwoliły na niedokonywanie wyłączeń kon-
solidacyjnych przy obliczaniu kwot łącznej sumy bilansowej oraz łącznych przychodów netto ze sprzedaży, branych pod uwagę przy określaniu możliwości zwolnienia jednostki 
dominującej ze sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego; w takim przypadku limity dotyczące kryteriów odnoszących się do sumy bilansowej i przychodów 
netto ze sprzedaży należy zwiększyć o 20%; nowe limity, po przeliczeniu na polską walutę, wynoszą dla sumy bilansowej – 38 400 000 zł, a dla przychodów netto ze sprzedaży 
– 76 800 000 zł; w praktyce oznacza to, że przy zastosowaniu metody obliczania progów podanej w omawianym przepisie zostają one faktycznie zwiększone w porównaniu 
z obecnie obowiązującymi o 1 500 000 euro – w odniesieniu do sumy bilansowej, i 3 000 000 euro – w odniesieniu do przychodów netto ze sprzedaży.

Zmiana obowiązuje od 23 września 2015 r.
Przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r. z możliwością zastosowania 
za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy.
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Art. 56. [Zwolnienia z konsolidacji]
Brak odpowiednika

Art. 56. [Zwolnienia z konsolidacji]
(…) 1a. Jednostka dominująca, która jest zwolniona ze sporządzania skonsolidowa-

nego sprawozdania finansowego na podstawie ust. 1 pkt 1 lub 2, traci to prawo, jeżeli 
na dzień bilansowy roku obrotowego oraz na dzień bilansowy roku poprzedzającego 
rok obrotowy przekroczyła dwie z określonych w ust. 1 pkt 1 lub 2 wielkości, ze skut-
kiem dla bieżącego roku obrotowego.

Komentarz: Dodany do art. 56 ust. 1a wskazuje na sytuację, w której jednostka dominująca, która nabyła prawo do zwolnienia ze sporządzania skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 lub 2, traci to prawo, jeżeli w poprzednim i bieżącym roku obrotowym przekroczyła dwie z określonych w art. 56 ust. 1 pkt 1 lub 2 
wielkości, ze skutkiem dla bieżącego roku obrotowego.
Zmiana obowiązuje od 23 września 2015 r.
Przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r. z możliwością zastosowania 
za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy. 

Art. 56. [Zwolnienia z konsolidacji]
(…) 2. Jednostka dominująca, zależna od innej jednostki, mającej siedzibę lub miej-

sce sprawowania zarządu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, może 
nie sporządzać skonsolidowanego sprawozdania finansowego, jeżeli:
1) jednostka dominująca wyższego szczebla posiada co najmniej 90% udziałów tej jed-

nostki, a wszyscy pozostali udziałowcy tej jednostki wyrazili zgodę;

Art. 56. [Zwolnienia z konsolidacji]
(…) 2. Jednostka dominująca, zależna od innej jednostki, mającej siedzibę lub miej-

sce sprawowania zarządu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, może 
nie sporządzać skonsolidowanego sprawozdania finansowego, jeżeli:
1) jednostka dominująca wyższego szczebla posiada 100% udziałów tej jednostki, przy 

czym nie są brane pod uwagę udziały w tej jednostce posiadane przez członków 
jej organów administrujących, zarządzających lub nadzorujących z mocy prawa lub 
z tytułu zobowiązania określonego w jej statucie lub umowie, lub

2) jednostka dominująca wyższego szczebla obejmie konsolidacją zarówno zależną od 
niej jednostkę dominującą, jak i wszystkie jednostki zależne od jednostki dominują-
cej zwolnionej ze sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

2) jednostka dominująca wyższego szczebla posiada co najmniej 90% udziałów tej jed-
nostki, a pozostali udziałowcy tej jednostki zatwierdzili decyzję o niesporządzaniu 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Komentarz: Zmiany w art. 56 ust. 2 polegają na dodawaniu drugiego, alternatywnego warunku pozwalającego na niesporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
przez jednostkę w sytuacji, gdy jednostka dominująca wyższego szczebla ma 100% udziałów tej jednostki. W zmienionych przepisach pozwala się nie sporządzać skonsolidowa-
nego sprawozdania finansowego także w sytuacji, gdy jednostka dominująca wyższego szczebla ma 90% udziałów jednostki. Warunkiem jest w tym przypadku zatwierdzenie przez 
udziałowców decyzji o niesporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego (a nie – jak dotychczas – na wyrażeniu przez nich zgody). 
Zmiana obowiązuje od 23 września 2015 r.
Przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r. z możliwością zastosowania 
za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy.

Art. 56. [Zwolnienia z konsolidacji]
Brak odpowiednika

Art. 56. [Zwolnienia z konsolidacji]
(…) 2a. Przepis ust. 2 stosuje się, jeżeli spełnione zostały łącznie następujące wa-

runki:
1) jednostka dominująca wyższego szczebla obejmie konsolidacją zarówno zależną 

od niej jednostkę dominującą niesporządzającą skonsolidowanego sprawozda-
nia finansowego, jak i wszystkie jej jednostki zależne, które podlegałyby konso-
lidacji przez jednostkę dominującą z uwzględnieniem przepisów art. 57 i art. 58; 

2) kierownik jednostki dominującej niesporządzającej skonsolidowanego sprawozda-
nia finansowego wypełni obowiązek określony w art. 69 ust. 4;
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3) jednostka dominująca niesporządzająca skonsolidowanego sprawozdania finanso-
wego ujawni w informacji dodatkowej informacje wymienione w załączniku nr 1 do 
ustawy w części „Dodatkowe informacje i objaśnienia” w ust. 6 pkt 4.

Komentarz: Nowo dodany ust. 2a w art. 56 precyzuje warunki zwolnienia ze sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego przez jednostkę dominującą niższego 
szczebla. Dotychczas w ustawie o rachunkowości był jeden warunek (art. 56 ust. 2 pkt 2) dotyczący obowiązku objęcia konsolidacją przez jednostkę dominującą wyższego szczeb-
la zarówno zależnej od niej jednostki dominującej zwolnionej ze sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, jak i wszystkich jej jednostek zależnych. 
W nowym przepisie uwzględniono dotychczasowy warunek z art. 56 ust. 2 pkt 2, a także wszystkie pozostałe warunki, o których mowa w art. 23 ust. 4 dyrektywy 2013/34. Oznacza 
to, iż warunkiem zwolnienia ze sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 56 ust. 2, jest spełnienie przez jednostkę dominującą niższego 
szczebla łącznie następujących warunków:

�� jednostka dominująca wyższego szczebla obejmie konsolidacją zarówno zależną od niej jednostkę dominującą niesporządzającą skonsolidowanego sprawozdania finansowe-
go, jak i wszystkie jej jednostki zależne, które podlegałyby konsolidacji przez jednostkę dominującą z uwzględnieniem art. 57 i art. 58 ustawy o rachunkowości; 

�� kierownik jednostki dominującej niesporządzającej skonsolidowanego sprawozdania finansowego wypełni obowiązek określony w art. 69 ust. 4 ustawy o rachunkowości;
�� jednostka dominująca niesporządzająca skonsolidowanego sprawozdania finansowego ujawni w informacji dodatkowej informacje wymienione w załączniku nr 1 do ustawy 

o rachunkowości w dodatkowych informacjach i objaśnieniach w ust. 6 pkt 4.
Zmiana obowiązuje od 23 września 2015 r.
Przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r. z możliwością zastosowania 
za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy.

Art. 56. [Zwolnienia z konsolidacji]
Brak odpowiednika

Art. 56. [Zwolnienia z konsolidacji]
(…) 2b. W przypadku, o którym mowa w ust. 2a pkt 1, skonsolidowane sprawozda-

nie finansowe jednostki dominującej wyższego szczebla sporządzane jest zgodnie 
z przepisami prawa państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego, któremu pod-
lega, lub MSR.

Komentarz: Zmiana doprecyzowująca, wskazująca według jakich przepisów jednostka dominująca wyższego szczebla powinna sporządzać skonsolidowane sprawozdanie finan-
sowe w sytuacji, gdy konsolidacją obejmuje zarówno zależną od niej jednostkę dominującą niesporządzającą skonsolidowanego sprawozdania finansowego, jak i wszystkie jej 
jednostki zależne.
Zmiana obowiązuje od 23 września 2015 r.
Przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r. z możliwością zastosowania 
za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy.

Art. 56. [Zwolnienia z konsolidacji]
(…) 4. Jeżeli jednostka dominująca lub jednostka jej podporządkowana jest emitentem 

papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu, zamierza ubiegać się lub ubiega się 
o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na jednym z rynków regulowanych 
krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nie stosuje się zwolnień, o których mowa 
w ust. 1 i 2.

Art. 56. [Zwolnienia z konsolidacji]
(…) 4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli jednostka dominująca lub jej jednostka 

zależna jest jednostką, o której mowa w art. 3 ust. 1e pkt 1–6.

Komentarz: Wprowadzona zmiana wskazuje, że zwolnienie ze sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 56 ust. 1, nie ma zastosowania 
w przypadku, gdy którakolwiek z jednostek powiązanych w grupie kapitałowej jest jednostką zainteresowania publicznego. 
Zmiana obowiązuje od 23 września 2015 r.
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Przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy  rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r. z możliwością zastosowania 
za rok obrotowy kończący po dniu wejścia w życie ustawy.

Art. 56. [Zwolnienia z konsolidacji]
Brak odpowiednika

Art. 56. [Zwolnienia z konsolidacji]
(…) 5. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli jednostka dominująca jest emitentem 

papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na jednym z rynków regulowa-
nych Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Komentarz: Dodany do art. 56 ust. 5 wskazuje, że możliwość zwolnienia ze sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego przez jednostkę dominującą pośredniego 
szczebla, o której mowa w art. 56 ust. 2, nie ma zastosowania w przypadku, gdy ta jednostka dominująca jest emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na 
jednym z rynków regulowanych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Zmiana obowiązuje od 23 września 2015 r.
Przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r. z możliwością zastosowania 
za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy.

Art. 57. [Wyłączenia z konsolidacji]
Konsolidacją nie obejmuje się jednostki zależnej, jeżeli:

1) udziały tej jednostki zostały nabyte, zakupione lub pozyskane w innej formie, z wy-
łącznym ich przeznaczeniem do późniejszej odprzedaży, w terminie jednego roku od 
dnia ich nabycia, zakupu lub pozyskania w innej formie;

2) występują ograniczenia w sprawowaniu kontroli nad jednostką, które wyłączają swo-
bodne dysponowanie jej aktywami netto, w tym wypracowanym przez tę jednostkę 
zyskiem netto, lub które wyłączają sprawowanie kontroli nad organami kierującymi 
tą jednostką.

Art. 57. [Wyłączenia z konsolidacji]
Konsolidacją można nie obejmować jednostki zależnej, jeżeli:

1) udziały tej jednostki zostały nabyte, zakupione lub pozyskane w innej formie, z wy-
łącznym ich przeznaczeniem do późniejszej odprzedaży, w terminie jednego roku od 
dnia ich nabycia, zakupu lub pozyskania w innej formie;

2) występują poważne długoterminowe ograniczenia w sprawowaniu kontroli nad jed-
nostką, które wyłączają swobodne dysponowanie jej aktywami netto, w tym wypra-
cowanym przez tę jednostkę zyskiem netto, lub które wyłączają sprawowanie kontro-
li nad organami kierującymi tą jednostką;

Brak odpowiednika 3) bez ponoszenia niewspółmiernie wysokich kosztów lub bez zbędnej zwłoki nie 
można uzyskać informacji niezbędnych do sporządzenia skonsolidowanego spra-
wozdania finansowego, przy czym może mieć to zastosowanie w wyjątkowych 
przypadkach, które zostaną odpowiednio udokumentowane.

Komentarz: W pkt 2 zmienionego art. 57 doprecyzowano, że konsolidacją nie zostanie objęta jednostka zależna, jeżeli wystąpią „poważne długoterminowe ograniczenia w spra-
wowaniu kontroli nad jednostką”. Dotychczas wystarczyło, by były to jedynie „ograniczenia w sprawowaniu kontroli nad jednostką”. Dodanie do art. 57 pkt 3 pozwala na nieobej-
mowanie konsolidacją jednostki zależnej w sytuacji, gdy bez ponoszenia niewspółmiernie wysokich kosztów lub bez zbędnej zwłoki nie można uzyskać informacji niezbędnych 
do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Warunkiem jest jednak, by wyłączenie z konsolidacji miało zastosowanie w wyjątkowych przypadkach i zostało 
odpowiednio udokumentowane.
Zmiana obowiązuje od 23 września 2015 r.
Przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r. z możliwością zastosowania 
za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy.

Art. 59. [Metody konsolidacji]
Brak odpowiednika

Art. 59. [Metody konsolidacji]
(…) 2a. Jeżeli wspólnik jednostki współzależnej będący jednostką dominującą 

sporządzającą skonsolidowane sprawozdanie finansowe wykazuje jednostki współ-
zależne przy zastosowaniu metody proporcjonalnej, to przepisy art. 56 ust. 3, art. 57 
i art. 58 stosuje się odpowiednio.
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Komentarz: Wprowadzony do art. 59 ust. 2a dotyczy wspólnika spółki współzależnej, który zdecydował o proporcjonalnym sposobie konsolidacji. Może on stosować te same 
zwolnienia w zakresie konsolidowania jednostek współzależnych, które przysługują jednostkom zależnym (określone w art. 56 ust. 3, art. 57 i art. 58 ustawy o rachunkowości). 
Zmiana obowiązuje od 23 września 2015 r.
Przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r. z możliwością zastosowania 
za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy.

Art. 59. [Metody konsolidacji]
(…) 5. Jeżeli jednostki grupy kapitałowej, objęte konsolidacją, posiadają udziały 

w jednostkach stowarzyszonych, to dane tych jednostek wykazuje się w skonsolidowa-
nym sprawozdaniu finansowym metodą praw własności.

Art. 59. [Metody konsolidacji]
(…) 5. Jeżeli jednostki grupy kapitałowej, objęte konsolidacją, posiadają udziały w jed-

nostkach stowarzyszonych, to dane tych jednostek wykazuje się w skonsolidowanym spra-
wozdaniu finansowym metodą praw własności. W przypadku gdy te jednostki stowarzy-
szone sporządzają skonsolidowane sprawozdania finansowe, to metodę praw własności 
stosuje się do aktywów netto wykazanych w ich skonsolidowanych sprawozdaniach fi-
nansowych.

Komentarz: Nowe brzmienie ust. 5 w art. 59 odnosi się do sytuacji, gdy jednostki stowarzyszone, objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, wyceniane są metodą praw 
własności i sporządzają własne skonsolidowane sprawozdania finansowe. W takim przypadku jednostka dominująca stosuje metodę praw własności do aktywów netto wykaza-
nych w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych tych jednostek stowarzyszonych. 
Zmiana obowiązuje od 23 września 2015 r.
Przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r. z możliwością zastosowania 
za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy.

Brak odpowiednika
Rozdział 6a
Sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej

Art. 63e. [Definicje]
Ilekroć w rozdziale jest mowa o:

1) jednostce działającej w przemyśle wydobywczym – rozumie się przez to jednost-
kę prowadzącą działalność polegającą na eksploracji, poszukiwaniu, odkrywaniu, 
eksploatacji i wydobywaniu złóż minerałów, ropy, gazu ziemnego lub innych su-
rowców, w ramach rodzajów działalności gospodarczej wymienionych w sekcji B 
w działach 05 08 Polskiej Klasyfikacji Działalności;

2) jednostce zajmującej się wyrębem lasów pierwotnych – rozumie się przez to jed-
nostkę prowadzącą działalność, o której mowa w sekcji A w dziale 02, w grupie 
02.2 Polskiej Klasyfikacji Działalności, na obszarach lasów pierwotnych;

3) lesie pierwotnym – rozumie się przez to las z gatunkami rodzimymi, gdzie nie ist-
nieją wyraźnie widoczne ślady działalności człowieka, a procesy ekologiczne nie 
zostały w istotny sposób zaburzone;

4) administracji publicznej – rozumie się przez to organy administracji rządowej lub 
samorządowej oraz jednostki nadzorowane lub kontrolowane przez te organy, 
a w przypadku pozostałych państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub 
państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego – organy administracji
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państwowej, regionalnej lub lokalnej państwa Europejskiego Obszaru Gospodar-
czego lub państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz jednostki 
nadzorowane lub kontrolowane przez te organy;

5) projekcie – rozumie się przez to działalność operacyjną prowadzoną na podstawie 
umowy, w szczególności najmu, dzierżawy, licencji lub koncesji, stanowiącej podsta-
wę zobowiązań płatniczych wobec administracji publicznej poszczególnych państw; 
jeżeli kilka tego rodzaju umów jest ze sobą znacząco powiązanych, to działalność 
operacyjną prowadzoną na ich podstawie uznaje się je za jeden projekt;

6) płatności – rozumie się przez to zapłaconą kwotę, w gotówce lub w naturze, z dzia-
łalności określonej w pkt 1 lub 2, z tytułu:
a) należności z tytułu produkcji,
b)  podatków pobieranych od dochodu, produkcji lub zysków spółek, z wyłącze-

niem podatku od konsumpcji, takiego jak podatek od towarów i usług, podatku 
dochodowego od osób fizycznych lub podatku od sprzedaży,

c) tantiem,
d) dywidend,
e) opłat koncesyjnych oraz premii za odkrycie i produkcję,
f)  opłat licencyjnych, opłat dzierżawnych, opłat za rozpoczęcie działalności oraz 

innych świadczeń z tytułu przyznania licencji lub koncesji,
g) płatności za ulepszenia w zakresie infrastruktury;

7) płatnościach powiązanych – rozumie się przez to przewidziane umową płatności 
okresowe lub ratalne;

8) sprawozdaniu z płatności – rozumie się przez to sprawozdanie z płatności na 
rzecz administracji publicznej.

Art. 63f. [Zakres podmiotowy sprawozdania z płatności]
1. Jednostka działająca w przemyśle wydobywczym lub jednostka zajmująca się 

wyrębem lasów pierwotnych sporządza na dzień bilansowy, wraz z rocznym sprawo-
zdaniem finansowym, sprawozdanie z płatności, jeżeli jest:
1) jednostką, o której mowa w art. 3 ust. 1e pkt 1–6, będącą spółką kapitałową, spół-

ką komandytowo-akcyjną lub taką spółką jawną lub komandytową, której wszystki-
mi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapita-
łowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych 
spółek formie prawnej, lub

2) spółką kapitałową, spółką komandytowo-akcyjną lub taką spółką jawną lub ko-
mandytową, której wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpo-
wiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z in-
nych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej, pod warunkiem że w roku 
obrotowym, za który sporządza sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedza-
jącym ten rok przekracza co najmniej dwie z następujących trzech wielkości:
a)  85 000 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
b)  170 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produk-

tów za rok obrotowy,
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c)   250 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty
– oraz jeżeli pojedyncza płatność lub suma płatności powiązanych dokonanych 
przez tę jednostkę stanowiła w roku obrotowym co najmniej równowartość kwoty 
424 700 zł.
2. W sprawozdaniu z płatności wykazuje się, w odniesieniu do danego roku obro-

towego, następujące informacje:
1) łączną kwotę płatności dokonanych na rzecz administracji publicznej danego państwa, 

z podziałem na płatności na rzecz odpowiednich szczebli administracji publicznej;
2) łączną kwotę płatności z podziałem na tytuły wskazane w art. 63e pkt 6 dokona-

nych na rzecz odpowiedniego szczebla administracji publicznej danego państwa;
3) w przypadku gdy płatności zostały przypisane przez jednostkę do określonego 

projektu – łączną kwotę dokonanych płatności z tytułu poszczególnych projektów 
wraz z podziałem na tytuły płatności wskazane w art. 63e pkt 6.
3. Przepis ust. 2 pkt 3 nie dotyczy płatności dokonywanych przez jednostkę 

w związku z wymogami nałożonymi na poziomie tej jednostki. W tym przypadku płat-
ności te mogą być prezentowane na poziomie jednostki, a nie na poziomie projektu.

4. W sprawozdaniu z płatności można nie uwzględniać pojedynczych płatności lub 
sum płatności powiązanych, niższych od wskazanej w ust. 1 wartości. Płatności lub 
rodzaje działalności nie mogą być sztucznie dzielone lub agregowane w celu uniknię-
cia ich wykazywania w sprawozdaniu z płatności.

5. W przypadku dokonywania płatności w naturze, w sprawozdaniu z płatności 
wykazuje się ich wartość, jeżeli to możliwe – także w jednostkach naturalnych, wraz 
z podaniem sposobu jej ustalenia.

Art. 63g. [Skonsolidowane sprawozdanie z płatności]
1. Jednostka, o której mowa w art. 63f ust. 1, będąca jednostką dominującą okre-

śloną w art. 55 ust. 1 sporządza skonsolidowane sprawozdanie z płatności zgodnie 
z art. 63f ust. 2–5.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do jednostki dominującej określonej 
w art. 55 ust. 1, jeżeli spełnia ona przesłanki z art. 63f ust. 1 pkt 1 lub 2 i którakol-
wiek z jej jednostek zależnych jest jednostką działającą w przemyśle wydobywczym 
lub jednostką zajmującą się wyrębem lasów pierwotnych, a pojedyncza płatność 
lub suma płatności powiązanych dokonanych przez jej jednostkę zależną stanowiła 
w roku obrotowym co najmniej równowartość kwoty 424 700 zł.

3. Skonsolidowane sprawozdanie z płatności obejmuje dane jednostki dominują-
cej i jednostek wszystkich szczebli zależnych od niej. Skonsolidowane sprawozdanie 
z płatności może nie obejmować danych jednostki, która nie została objęta konsoli-
dacją na podstawie art. 57.

4. Do skonsolidowanego sprawozdania z płatności stosuje się odpowiednio prze-
pisy art. 63c ust. 2 i 3.
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Art. 63h. [Wyłączenia z obowiązku sporządzania skonsolidowanego sprawozdania 
z płatności]

1. Jednostka, o której mowa w art. 63f ust. 1, będąca jednostką zależną, może nie 
sporządzać sprawozdania z płatności, jeżeli jej jednostka dominująca mająca sie-
dzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Europejskiego Obszaru Go-
spodarczego sporządza skonsolidowane sprawozdanie z płatności zgodnie z prze-
pisami prawa państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego, któremu podlega, 
a płatności dokonane przez tę jednostkę zależną na rzecz administracji publicznej są 
uwzględnione w tym skonsolidowanym sprawozdaniu z płatności.

2. Jednostka dominująca może nie sporządzać sprawozdania z płatności, jeżeli spo-
rządza ona skonsolidowane sprawozdanie z płatności zgodnie z zasadami określonymi 
w art. 63g, a płatności dokonane przez tę jednostkę dominującą na rzecz administracji 
publicznej są uwzględnione w tym skonsolidowanym sprawozdaniu z płatności.

3. Jednostka, o której mowa w art. 63g ust. 1, będąca jednostką dominującą niż-
szego szczebla, może nie sporządzać skonsolidowanego sprawozdania z płatności, 
jeżeli jej jednostka dominująca wyższego szczebla mająca siedzibę lub miejsce spra-
wowania zarządu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego sporządza 
skonsolidowane sprawozdanie z płatności zgodnie z przepisami prawa państwa 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, któremu podlega, a płatności dokonane 
przez tę jednostkę dominującą niższego szczebla na rzecz administracji publicznej 
są uwzględnione w tym skonsolidowanym sprawozdaniu z płatności.

Art. 63i. [Sporządzanie sprawozdania z płatności zgodnie z przepisami państwa 
spoza EOG]

Jednostki określone w art. 63f ust. 1 lub art. 63g ust. 1, które sporządzają i ogła-
szają sprawozdanie z płatności lub skonsolidowane sprawozdanie z płatności zgod-
nie z przepisami prawa państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
uznanych przez Komisję Europejską za równoważne z przepisami unijnymi, mogą
nie stosować przepisów ustawy w zakresie sporządzania tych sprawozdań, pod wa-
runkiem złożenia sprawozdania z płatności lub skonsolidowanego sprawozdania 
z płatności we właściwym rejestrze sądowym.

Art. 63j. [Terminy]
Do sprawozdania z płatności i skonsolidowanego sprawozdania z płatności stosu-

je się odpowiednio przepisy art. 52 ust. 1 i 2, z tym że nie podpisuje ich osoba, której 
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Komentarz: Nowy rozdział 6a nakłada obowiązek sporządzania sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej oraz skonsolidowanego sprawozdania z płatności na 
rzecz administracji publicznej.
Sprawozdanie z płatności mają obowiązek sporządzić na dzień bilansowy (wraz ze sprawozdaniem finansowym) jednostki działające w przemyśle wydobywczym lub zajmujące 
się wyrębem lasów pierwotnych, jeżeli są:
1)  jednostką, o której mowa w art. 3 ust. 1e pkt 1–6 ustawy o rachunkowości, będącą spółką kapitałową, spółką komandytowo-akcyjną lub taką spółką jawną lub komandytową, 

której wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do 
tych spółek formie prawnej, lub
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2)  spółką kapitałową, spółką komandytowo-akcyjną lub taką spółką jawną lub komandytową, której wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są 
spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej, pod warunkiem że w roku obrotowym, za który sporzą-
dzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok przekroczyły co najmniej dwie z następujących trzech wielkości:
a) 85 000 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
b) 170 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
c) 250 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty

– oraz jeżeli pojedyncza płatność lub suma płatności powiązanych dokonanych przez tę jednostkę stanowiła w roku obrotowym co najmniej równowartość kwoty 424 700 zł.
Dodatkowym warunkiem, który musi być spełniony, by powstał obowiązek sporządzania sprawozdania z płatności, jest, by pojedyncza płatność lub suma płatności powiązanych 
dokonanych przez jednostkę stanowiła w roku obrotowym co najmniej równowartość w walucie polskiej 100 000 euro (424 700 zł). 
Na potrzeby dodanego do ustawy nowego rozdziału ustawodawca wprowadził szereg nowych definicji. I tak:

��  przez jednostkę działającą w przemyśle wydobywczym ustawodawca rozumie jednostkę prowadzącą działalność polegającą na eksploracji, poszukiwaniu, odkrywaniu, eksplo-
atacji i wydobyciu złóż minerałów, ropy, gazu ziemnego lub innych surowców, materiałów, w ramach rodzajów działalności gospodarczej wymienionych w sekcji B działy 05–08 
Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), Części II – Schematu klasyfikacji do rozporządzenia Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD); 

��  przez jednostkę zajmującą się wyrębem lasów pierwotnych ustawodawca rozumie jednostkę prowadzącą działalność, o której mowa w sekcji A dział 02, grupa 02.2 Polskiej 
Klasyfikacji Działalności (PKD), Części II – Schematu klasyfikacji do rozporządzenia Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), na 
obszarach lasów pierwotnych; lasem pierwotnym – w rozumieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowa-
nia energii ze źródeł odnawialnych, zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE – jest las z gatunkami rodzimymi, gdzie nie istnieją wyraźnie 
widoczne ślady działalności człowieka, a procesy ekologiczne nie zostały w istotny sposób zaburzone; 

��  przez administrację publiczną ustawodawca rozumie w przypadku Polski organy administracji rządowej lub samorządowej oraz jednostki nadzorowane lub kontrolowane przez te 
organy; w związku z możliwością występowania płatności na rzecz pozostałych państw członkowskich lub państw trzecich w stosunku do tych państw wprowadzono odniesienie 
do organów administracji państwowej, regionalnej lub lokalnej państwa członkowskiego lub państwa trzeciego oraz jednostek nadzorowanych lub kontrolowanych przez te organy; 

��  przez projekt ustawodawca rozumie działalność operacyjną prowadzoną na podstawie pojedynczej umowy, umowy o najem lub dzierżawę, licencji, koncesji bądź innej podobnej 
umowy, stanowiącej podstawę zobowiązań płatniczych wobec administracji publicznej poszczególnych krajów; niemniej jednak, jeżeli kilka takich umów jest ze sobą znacząco po-
wiązanych, to powinno być to uznawane za projekt; „znacząco ze sobą powiązane” umowy prawne powinny być rozumiane jako zestaw operacyjnie i geograficznie zintegrowanych 
umów, licencji, najmów lub dzierżaw, koncesji lub powiązanych umów o znacząco podobnych warunkach, które są podpisywane z administracją publiczną, wskutek czego powstają 
zobowiązania płatnicze; takie umowy mogą być regulowane przepisami pojedynczej umowy, umowy spółki w ramach wspólnego przedsięwzięcia, przepisami porozumienia o po-
dziale produkcji lub inną ogólną umową prawną; 

�� przez płatność ustawodawca rozumie zapłaconą kwotę, w gotówce lub w naturze, z działalności opisanej w pkt 1 lub 2 z tytułu: 
�— należności z tytułu produkcji,
�—  podatków pobieranych od dochodu, produkcji lub zysków spółek, z wyłączeniem podatków od konsumpcji, takich jak podatek od towarów i usług, podatków dochodowych 

od osób fizycznych lub podatków od sprzedaży,
�— tantiem,
�— dywidend,
�— opłat koncesyjnych oraz premii za odkrycie i produkcję,
�— opłat licencyjnych, opłat dzierżawnych, opłat za rozpoczęcie działalności oraz innych świadczeń z tytułu przyznania licencji lub koncesji, oraz 
�— płatności za ulepszenia w zakresie infrastruktury;

�� przez płatności powiązane ustawodawca rozumie przewidziane umową płatności okresowe lub ratalne (np. czynsz najmu); 
�� przez sprawozdania z płatności ustawodawca rozumie sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej. 

W art. 63f ust. 2 i 3 określony został zakres sprawozdania z płatności. Według tych uregulowań należy w nim ujawniać, w odniesieniu do danego roku obrotowego, następujące informacje:
�� łączną kwotę płatności dokonanych na rzecz administracji publicznej danego kraju, z podziałem na płatności na rzecz odpowiednich szczebli danej administracji publicznej; 
�� łączną kwotę płatności, z podziałem na rodzaje wskazane w art. 63e pkt 5 lit. a–g, dokonanych na rzecz odpowiedniego szczebla administracji publicznej danego kraju; 
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��  w przypadku gdy płatności te zostały przypisane przez jednostkę do określonego projektu – łączną kwotę dokonanych płatności z tytułu poszczególnych projektów wraz z po-
działem na rodzaje płatności, wskazane w art. 63e pkt 5 lit. a–g; nie dotyczy to płatności dokonywanych przez jednostkę w związku z wymogami nałożonymi na poziomie tej 
jednostki; w takim przypadku płatności te mogą być prezentowane na poziomie jednostki, a nie na poziomie projektu.

W nowo dodanym rozdziale wprowadzono również zapisy dotyczące obowiązku sporządzania skonsolidowanego sprawozdania z płatności, w przypadku gdy jednostka zobowią-
zana do sporządzenia sprawozdania z płatności jest jednocześnie jednostką dominującą. Skonsolidowane sprawozdanie z płatności będzie obejmować wówczas dane jednostki 
dominującej i jednostek od niej zależnych. Ustawodawca określił przy tym, że  jednostka nie musi być uwzględniana w skonsolidowanym sprawozdaniu z płatności, jeżeli zajdzie 
okoliczność, o której mowa w art. 57 ustawy o rachunkowości, tj.:
�—  udziały tej jednostki zostały nabyte, zakupione lub pozyskane w innej formie, z wyłącznym ich przeznaczeniem do późniejszej odprzedaży, w terminie jednego roku od dnia ich 

nabycia, zakupu lub pozyskania w innej formie; 
�—  występują poważne długoterminowe ograniczenia w sprawowaniu kontroli nad jednostką, które wyłączają swobodne dysponowanie jej aktywami netto, w tym wypracowanym 

przez tę jednostkę zyskiem netto, lub które wyłączają sprawowanie kontroli nad organami kierującymi tą jednostką;
�—  bez ponoszenia niewspółmiernie wysokich kosztów lub bez zbędnej zwłoki nie można uzyskać informacji niezbędnych do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finan-

sowego zgodnie z przepisami ustawy, przy czym może mieć to zastosowanie w wyjątkowo rzadkich, udokumentowanych przypadkach.
Ustawodawca określił ponadto sytuacje (art. 63h ust. 1 i 2 oraz art. 63i), w których jednostki są zwolnione z obowiązku sporządzenia sprawozdania dotyczącego płatności na rzecz 
administracji publicznej i skonsolidowanego sprawozdania dotyczącego płatności na rzecz administracji publicznej, tj.:

��  gdy jednostka jest jednostką zależną, a jednostka dominująca zobowiązana jest do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania z płatności i płatności dokonane przez tę 
jednostkę zależną na rzecz administracji publicznej są uwzględnione w skonsolidowanym sprawozdaniu z płatności, sporządzonym przez jednostkę dominującą zgodnie z prze-
pisami prawa państwa członkowskiego, któremu podlega;

��  gdy jednostka jest jednostką dominującą niższego szczebla, a jednostka dominująca wyższego szczebla, mająca siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zobowiązana jest do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania z płatności i płatności dokonane przez tę jednostkę dominującą 
niższego szczebla na rzecz administracji publicznej są uwzględnione w skonsolidowanym sprawozdaniu z płatności, sporządzonym przez jednostkę dominującą wyższego 
szczebla, zgodnie z przepisami prawa państwa członkowskiego, któremu podlega;

��  gdy jednostka sporządza i ogłasza takie sprawozdanie według przepisów państwa trzeciego uznanych przez Komisję Europejską za równoważne z przepisami unijnymi; warun-
kiem skorzystania z tego zwolnienia jest złożenie sporządzonego sprawozdania z płatności we właściwym rejestrze sądowym.

Zarówno sprawozdanie z płatności jednostki, jak i skonsolidowane sprawozdania z płatności muszą być sporządzane w tym samym terminie jak sprawozdanie finansowe, a zatem 
nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego. Sprawozdanie to podpisuje kierownik jednostki dominującej, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszyscy 
członkowie tego organu. Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do skonsolidowanego sprawozdania z płatności. Sprawozdania tego nie podpisuje 
osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych. 
Zmiana obowiązuje od 23 września 2015 r.
Przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r. z możliwością zastosowania 
za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy.

Art. 64. [Obowiązek podmiotowy badania sprawozdania finansowego]
1. Badaniu podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapita-

łowych oraz roczne sprawozdania finansowe – kontynuujących działalność:
1) banków, zakładów ubezpieczeń oraz zakładów reasekuracji;
1a)  spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
2)   jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi 

oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych;
2a)    jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu fun-

duszy emerytalnych;
Brak odpowiednika 

Art. 64. [Obowiązek podmiotowy badania sprawozdania finansowego]
1. Badaniu podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapita-

łowych oraz roczne sprawozdania finansowe – kontynuujących działalność:
1)  banków, zakładów ubezpieczeń oraz zakładów reasekuracji;
1a)  spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
2)   jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowy-

mi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych;
2a)   jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu fun-

duszy emerytalnych;
2b)  krajowych instytucji płatniczych i instytucji pieniądza elektronicznego;
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3)  spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji;
4)  pozostałych jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzo-

no sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:
a)  średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 

50 osób,
b)  suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w wa-

lucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro,
c)  przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za 

rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro.

3)  spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji;
4)   pozostałych jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporzą-

dzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:
a)  średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 

50 osób,
b)  suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w wa-

lucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro,
c)  przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za 

rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro.

Komentarz: Rozszerzono katalog jednostek, których sprawozdania finansowe podlegają badaniu, o krajowe instytucje płatnicze i instytucje pieniądza elektronicznego z uwagi na 
fakt, że nie mogą być one uznane za jednostki małe.
Zmiana obowiązuje od 23 września 2015 r.
Przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r. z możliwością zastosowania 
za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy.

Art. 65. [Cel i treść opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego]
1. Celem badania sprawozdania finansowego jest wyrażenie przez biegłego rewiden-

ta pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z za-
stosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia 
sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej jednostki.

Art. 65. [Cel i treść opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego]
1. Celem badania sprawozdania finansowego jest wyrażenie przez biegłego rewiden-

ta pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno 
przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy badanej jednostki 
zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy i przyjętymi zasadami (polityką) 
rachunkowości.

Komentarz: Zmiany dotyczą zakresu informacji, jakie biegły rewident powinien przedstawić w pisemnej opinii z badania. Jest wynikiem konieczności wprowadzenia podejścia 
prezentacyjnego (zgodnie z dyrektywą 213/34/UE) w opinii biegłego rewidenta, w której wyraża on zdanie, czy sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno przedstawia sytuację 
majątkową i finansową jednostki, zgodnie z mającymi zastosowanie zasadami rachunkowości.
Zmiana obowiązuje od 23 września 2015 r.
Przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r. z możliwością zastosowania 
za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy.

Art. 65. [Cel i treść opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego]
(…) 2. Opinia, o której mowa w ust. 1, powinna w szczególności stwierdzać, czy ba-

dane sprawozdanie finansowe:
1) zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych;
2) zostało sporządzone zgodnie z określonymi ustawą zasadami rachunkowości;
3) jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, sta-

tutem lub umową;
4) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie istotne dla oceny jednostki informacje, a w od-

niesieniu do sprawozdania z działalności jednostki, czy informacje zawarte w tym 
sprawozdaniu uwzględniają postanowienia art. 49 ust. 2 i zgodne są z informacjami 
zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym.

Art. 65. [Cel i treść opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego]
(…) 2. Opinia, o której mowa w ust. 1, powinna w szczególności stwierdzać, czy ba-

dane sprawozdanie finansowe:
1) zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych;
2) (uchylony),
3) jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, sta-

tutem lub umową;
4) (uchylony).
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Komentarz: Uchylenie pkt 2 i 4 w art. 65 ust. 2 jest wynikiem zmian treści art. 65 ust. 1. 
Zmiana obowiązuje od 23 września 2015 r.
Przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r. z możliwością zastosowania 
za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy.

Art. 65. [Cel i treść opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego]
(…) 3. W opinii należy również:
Brak odpowiednika

Art. 65. [Cel i treść opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego]
(…) 3. W opinii należy również:

(…) 3)  wskazać, czy informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności uwzględniają 
postanowienia art. 49 ust.  2 i są zgodne z informacjami zawartymi w rocznym 
sprawozdaniu finansowym;

4) złożyć oświadczenie, czy w świetle wiedzy o jednostce i jej otoczeniu uzyskanej 
podczas badania stwierdzono w sprawozdaniu z działalności istotne zniekształ-
cenia, i wskazać, na czym one polegają;

5) wskazać, czy emitent obowiązany do złożenia oświadczenia o stosowaniu ładu 
korporacyjnego zawarł w tym oświadczeniu informacje wymagane zgodnie z za-
kresem określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 60 
ust.  2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadza-
nia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spół-
kach publicznych lub w regulaminach wydanych na podstawie art. 61 tej ustawy, 
a w odniesieniu do określonych informacji wskazanych w tych przepisach lub re-
gulaminach –  stwierdzić, czy są one zgodne z mającymi zastosowanie przepisami 
oraz z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym.

Komentarz: Dodanie pkt 3–5  w art. 65 ust. 3 jest wynikiem zmian art. 65 ust. 1. Wskazano w nim, co powinna zawierać opinia biegłego rewidenta. 
W swojej opinii biegły rewident powinien wskazać, czy w świetle wiedzy na temat jednostki i jej otoczenia, uzyskanej w trakcie badania, stwierdził istotnie błędne informacje w spra-
wozdaniu z działalności, a w przypadku ich stwierdzenia wskazać, na czym polegają te błędy. Ponadto, w przypadku jednostek, których papiery wartościowe zostały dopuszczone 
do obrotu na jednym z rynków regulowanych Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku giełdowym 
niebędącym rynkiem oficjalnych notowań giełdowych lub na rynku pozagiełdowym, biegły rewident w opinii wskazuje, czy jednostka zawarła wszystkie informacje o stosowaniu 
zasad ładu korporacyjnego określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów 
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r., 
poz. 133) lub regulaminach wydanych na podstawie art. 61 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a w przypadku informacji zawartych w § 91 ust. 5 pkt 4 lit. c, d, e, f, h wymienionego rozporządzenia, tj. dotyczących:

�� opisu głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań 
finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, 

�� wskazania akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego 
udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu, 

�� wskazania posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień, 
�� wskazania wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby gło-

sów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi 
są oddzielone od posiadania papierów wartościowych, 

�� opisu zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawa do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji, 
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wskaże, czy są one zgodne z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym oraz czy w świetle wiedzy na temat jednostki i jej otoczenia uzyskanej w trakcie bada-
nia stwierdził istotnie błędne informacje w sprawozdaniu z działalności, a w przypadku ich stwierdzenia wskaże, na czym polegają te błędy. 
Zmiana obowiązuje od 23 września 2015 r.
Przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r. z możliwością zastosowania 
za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy.

Art. 65. [Cel i treść opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego]
Brak odpowiednika

Art. 65. [Cel i treść opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego]
(…) 8. Przepisy ust. 1–7 stosuje się odpowiednio do opinii i raportu z badania skon-

solidowanego sprawozdania finansowego.

Komentarz: Zmiana ma charakter porządkujący i wskazuje, że przepisy dotyczące opinii i raportu z badania jednostkowego sprawozdania finansowego należy stosować także do 
opinii i raportu z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 
Zmiana obowiązuje od 23 września 2015 r.
Przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r. z możliwością zastosowania 
za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy.

Art. 66. [Wzór, zawarcie i rozwiązanie umowy z podmiotem uprawnionym do bada-
nia sprawozdania finansowego]

(…) 4. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do wy-
konywania badania lub przeglądu sprawozdania finansowego dokonuje organ zatwier-
dzający sprawozdanie finansowe jednostki, chyba że statut, umowa lub inne wiążące 
jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej. Zarząd jednostki nie może dokonać takiego 
wyboru.

Art. 66. [Wzór, zawarcie i rozwiązanie umowy z podmiotem uprawnionym do bada-
nia sprawozdania finansowego]

(…) 4. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do 
wykonywania badania lub przeglądu sprawozdania finansowego dokonuje organ 
zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, chyba że statut, umowa lub inne 
wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej. Kierownik jednostki nie może 
dokonać takiego wyboru. 

Komentarz: Zmiana ma charakter techniczny, doprecyzowujący. Oznacza, że wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego nie może dokonać kie-
rownik jednostki.
Zmiana obowiązuje od 23 września 2015 r.
Przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r. z możliwością zastosowania 
za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy.

Art. 69. [Składanie w rejestrze sądowym sprawozdania finansowego]
(…) 1a. Kierownik jednostki sporządzającej uproszczone sprawozdanie finansowe zgod-

nie z art. 50 ust. 2, w miejsce opinii biegłego rewidenta, składa do rejestru sądowego in-
formację o rodzaju tej opinii wraz ze wskazaniem czy zawiera ona dodatkowe objaśnienia.

Art. 69. [Składanie w rejestrze sądowym sprawozdania finansowego]
(…) 1a. (uchylony)

Komentarz: Uchylenie tego przepisu jest konsekwencją uchylenia art. 50 ust. 2. Zmiana związana jest z wprowadzeniem odpowiednich uproszczeń w zakresie sprawozdawczości 
dla jednostek mikro i małych. 
Zmiana obowiązuje od 23 września 2015 r.
Przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r. z możliwością zastosowania 
za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy.
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Art. 69. [Składanie w rejestrze sądowym sprawozdania finansowego]
Brak odpowiednika

Art. 69. [Składanie w rejestrze sądowym sprawozdania finansowego]
(…) 1g. Kierownik jednostki, o której mowa odpowiednio w art. 63f ust. 1 lub art. 63g 

ust. 1, składa we właściwym rejestrze sądowym odpowiednio sprawozdanie z płatno-
ści na rzecz administracji publicznej lub skonsolidowane sprawozdanie z płatności 
na rzecz administracji publicznej, wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym, w ter-
minie określonym w ust. 1.

Komentarz: Nowy ust. 1g w art. 69 dotyczy ogłaszania sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej lub skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz admi-
nistracji publicznej. Sprawozdania te są składane we właściwym rejestrze sądowym wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania finansowego.
Zmiana obowiązuje od 23 września 2015 r.
Przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r. z możliwością zastosowania 
za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy.

Art. 69. [Składanie w rejestrze sądowym sprawozdania finansowego]
(…) 4. Kierownik jednostki dominującej niesporządzającej skonsolidowanego spra-

wozdania finansowego zgodnie z art. 56 ust. 2 składa we właściwym rejestrze sądowym 
przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego skonsolidowane sprawo-
zdanie finansowe wraz ze skonsolidowanym sprawozdaniem z działalności jednostki 
dominującej wyższego szczebla oraz opinią biegłego rewidenta z badania tego skon-
solidowanego sprawozdania finansowego – w ciągu 30 dni od dnia jego zatwierdzenia.

Art. 69. [Składanie w rejestrze sądowym sprawozdania finansowego]
(…) 4. Kierownik jednostki dominującej niesporządzającej skonsolidowanego spra-

wozdania finansowego zgodnie z art. 56 ust. 2, składa we właściwym rejestrze sądo-
wym przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego:
1) skonsolidowane sprawozdanie finansowe jednostki dominującej wyższego szczeb-

la wraz z opinią biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania,
2) skonsolidowane sprawozdanie z działalności jednostki dominującej wyższego szczebla 
– w ciągu 30 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania, o którym mowa w pkt 1, nie 
później niż w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego jednostki dominującej niespo-
rządzającej skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Komentarz: Zmiana w ust. 4 art. 69 ma na celu ograniczenia sytuacji, w których jednostki dominujące odraczają sporządzenie własnego skonsolidowanego sprawozdania finan-
sowego, tłumacząc się spodziewanym, lecz jeszcze nieotrzymanym (bo niezatwierdzonym) skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym jej zagranicznej jednostki dominującej. 
W związku z tym w ust. 4 zostało wprowadzone ograniczenie czasu na złożenie do rejestru sądowego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jednostki dominującej wyż-
szego szczebla – do 12 miesięcy od dnia bilansowego jednostki dominującej niesporządzającej skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Zmiana obowiązuje od 23 września 2015 r.
Przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r. z możliwością zastosowania 
za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy.

Art. 70. [Ogłaszanie sprawozdania finansowego]
(…) 2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, następuje w ogólnokrajowym dzienniku 

urzędowym „Monitor Sądowy i Gospodarczy”, a w odniesieniu do spółdzielni – w „Mo-
nitorze Spółdzielczym”.

Art. 70. [Ogłaszanie sprawozdania finansowego]
(…) 2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, następuje w „Monitorze Sądowym i Go-

spodarczym”.

Komentarz: Zmiana w zakresie ogłaszania sprawozdania finansowego oznacza, że spółdzielnie nie opublikują swojego sprawozdania finansowego w „Monitorze Spółdzielczym”. 
Spółdzielnie wypełniają obowiązek publikacji sprawozdania finansowego poprzez fakt złożenia go do właściwego rejestru sądowego. Zmiana wynika z art. 4 ustawy z 25 czerwca 
2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1166). 
Zmiana obowiązuje od 13 września 2015 r. i ma zastosowanie do sprawozdań finansowych za 2015 r. 
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Art. 74. [Okresy przechowywania dokumentacji]
(…) 2. Pozostałe zbiory przechowuje się co najmniej przez okres:

(…) 8) pozostałe dowody księgowe i dokumenty – 5 lat.

Art. 74. [Okresy przechowywania dokumentacji]
(…) 2. Pozostałe zbiory przechowuje się co najmniej przez okres:

(…) 8)  pozostałe dowody księgowe i sprawozdania, których obowiązek sporządzenia 
wynika z ustawy – 5 lat.

Komentarz: Zmiana polega na zastąpieniu wyrazu „dokumenty” wyrazem „sprawozdania” i wynika z konieczności określenia terminu przechowywania sprawozdań z płatności na 
rzecz administracji publicznej oraz skonsolidowanych sprawozdań dotyczących płatności na rzecz administracji publicznej. Na podstawie tej zmiany będą one przechowywane 
przez okres 5 lat.
Zmiana obowiązuje od 23 września 2015 r.
Przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r. z możliwością zastosowania 
za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy.

Art. 77. [Odpowiedzialność karna]
Kto wbrew przepisom ustawy dopuszcza do:

(…) 2)  niesporządzenia sprawozdania finansowego, sporządzenia go niezgodnie z prze-
pisami ustawy lub zawarcia w tym sprawozdaniu nierzetelnych danych

– podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącz-
nie.

Art. 77. [Odpowiedzialność karna]
Kto wbrew przepisom ustawy dopuszcza do:

(…) 2)  niesporządzenia sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego, sprawozdania z działalności, sprawozdania z działalności grupy 
kapitałowej, sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, skon-
solidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, spo-
rządzenia ich niezgodnie z przepisami ustawy lub zawarcia w tych sprawozdaniach 
nierzetelnych danych

 – podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom 
łącznie.

Komentarz: Zmiana polega na uzupełnieniu odpowiedzialności karnej wobec kierowników podmiotów za niesporządzanie:
�� sprawozdania z działalności, 
�� sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej,
�� skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
�� sprawozdania z działalności grupy kapitałowej,
�� skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej 
�� oraz sporządzenie ich niezgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, albo też zawarcie w nich nierzetelnych danych.

Zmiana obowiązuje od 23 września 2015 r.
Przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r. z możliwością zastosowania 
za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy.

Art. 79. [Odpowiedzialność za inne naruszenia przepisów ustawy]
Kto wbrew przepisom ustawy:

(…) 4)  nie składa sprawozdania finansowego lub sprawozdania z działalności we właś-
ciwym rejestrze sądowym,

(…) – podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Art. 79. [Odpowiedzialność za inne naruszenia przepisów ustawy]
Kto wbrew przepisom ustawy:

(…) 4)  nie składa sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania fi-
nansowego, sprawozdania z działalności, sprawozdania z działalności grupy 
kapitałowej, sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, skon-
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 solidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej we właś-
ciwym rejestrze sądowym,

(…) – podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Komentarz: Nowelizacja uzupełnia ujęte w art. 79 przepisy karne, wraz z sankcjami wobec kierowników podmiotów, za niezłożenie we właściwym rejestrze sądowym sprawozdania 
z płatności na rzecz administracji publicznej, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania 
z płatności na rzecz administracji publicznej.
Zmiana obowiązuje od 23 września 2015 r.
Przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r. z możliwością zastosowania 
za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy.



316USTAWA O RAChUNKOWOŚCI
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ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM,  
O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK INNYCH NIŻ BANKI,  

ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI I JEDNOSTKI MIKRO

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

obejmuje w szczególności:
1)  nazwę (firmę) i siedzibę, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskaza-

nie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr,
2)  wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony,
3)  wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym,
4)  wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki 

wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawo-
zdania finansowe,

5)  wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu konty-
nuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przy-
szłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania 
przez nią działalności,

6)  w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego 
nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone 
po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia 
(nabycia, łączenia udziałów),

7)  omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów 
i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporzą-
dzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce 
prawo wyboru.

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM,
O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK INNYCH NIŻ BANKI,

ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADY REASEKURACJI
 

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

obejmuje w szczególności:
1)  firmę, siedzibę i adres albo miejsce zamieszkania i adres, podstawowy przedmiot 

działalności jednostki oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewiden-
cji; 

2)  wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony; 
3)  wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym; 
4)  wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jed-

nostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne 
sprawozdania finansowe; 

5)  wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kon-
tynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć 
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuo-
wania przez nią działalności; 

6)  w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego 
nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone 
po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połącze-
nia (nabycia, łączenia udziałów); 

7)  omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny akty-
wów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu 
sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia 
jednostce prawo wyboru. 

Bilans
Aktywa
A. Aktywa trwałe
 I. Wartości niematerialne i prawne
  1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
  2. Wartość firmy
  3. Inne wartości niematerialne i prawne
  4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
 II. Rzeczowe aktywa trwałe
 1. Środki trwałe
  a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

Bilans
Aktywa
A.  Aktywa trwałe 
 I.  Wartości niematerialne i prawne 
  1.  Koszty zakończonych prac rozwojowych 
  2.  Wartość firmy 
  3.  Inne wartości niematerialne i prawne 
  4.  Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 
 II.  Rzeczowe aktywa trwałe 
  1.  Środki trwałe 
   a)  grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 
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   b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
   c) urządzenia techniczne i maszyny
   d) środki transportu
   e) inne środki trwałe
  2. Środki trwałe w budowie
  3. Zaliczki na środki trwałe w budowie
 III. Należności długoterminowe
  1. Od jednostek powiązanych
  2. Od pozostałych jednostek
 IV. Inwestycje długoterminowe
  1. Nieruchomości
  2. Wartości niematerialne i prawne
  3. Długoterminowe aktywa finansowe
   a) w jednostkach powiązanych
    – udziały lub akcje
    – inne papiery wartościowe
    – udzielone pożyczki
    – inne długoterminowe aktywa finansowe
   b) w pozostałych jednostkach
    – udziały lub akcje
    – inne papiery wartościowe
    – udzielone pożyczki
    – inne długoterminowe aktywa finansowe
  4. Inne inwestycje długoterminowe
 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
  1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  2. Inne rozliczenia międzyokresowe
B. Aktywa obrotowe
 I. Zapasy
  1. Materiały
  2. Półprodukty i produkty w toku
  3. Produkty gotowe
  4. Towary
  5. Zaliczki na dostawy
 II. Należności krótkoterminowe
  1. Należności od jednostek powiązanych
   a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
    – do 12 miesięcy
    – powyżej 12 miesięcy
   b) inne
  2. Należności od pozostałych jednostek
   a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

   b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 
   c) urządzenia techniczne i maszyny 
   d) środki transportu 
   e) inne środki trwałe 
  2.  Środki trwałe w budowie 
  3.  Zaliczki na środki trwałe w budowie 
 III.  Należności długoterminowe 
  1. Od jednostek powiązanych 
  2.   Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie 

w kapitale 
  3.  Od pozostałych jednostek 
 IV.  Inwestycje długoterminowe 
  1.  Nieruchomości 
  2.  Wartości niematerialne i prawne 
  3.  Długoterminowe aktywa finansowe 
   a)  w jednostkach powiązanych
    –  udziały lub akcje 
    –  inne papiery wartościowe 
    –  udzielone pożyczki 
    –  inne długoterminowe aktywa finansowe 
   b)  w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowa-

nie w kapitale 
    –  udziały lub akcje 
    –  inne papiery wartościowe 
    –  udzielone pożyczki 
    – inne długoterminowe aktywa finansowe
   c)  w pozostałych jednostkach
    – udziały lub akcje 
    – inne papiery wartościowe 
    – udzielone pożyczki 
    – inne długoterminowe aktywa finansowe
  4.  Inne inwestycje długoterminowe 
 V.  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 
  1.  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
  2.  Inne rozliczenia międzyokresowe 
B.  Aktywa obrotowe 
 I.  Zapasy 
  1.  Materiały
  2.  Półprodukty i produkty w toku 
  3.  Produkty gotowe 
  4.  Towary 
  5.  Zaliczki na dostawy i usługi
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    – do 12 miesięcy
    – powyżej 12 miesięcy
   b)  z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych 

oraz innych świadczeń
   c) inne
   d) dochodzone na drodze sądowej
 III. Inwestycje krótkoterminowe
  1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
   a) w jednostkach powiązanych
    – udziały lub akcje
    – inne papiery wartościowe
    – udzielone pożyczki
    – inne krótkoterminowe aktywa finansowe
   b) w pozostałych jednostkach
    – udziały lub akcje
    – inne papiery wartościowe
    – udzielone pożyczki
    – inne krótkoterminowe aktywa finansowe
   c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
    – środki pieniężne w kasie i na rachunkach
    – inne środki pieniężne
    – inne aktywa pieniężne
  2. Inne inwestycje krótkoterminowe
 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa razem

Pasywa
A. Kapitał (fundusz) własny
 I. Kapitał (fundusz) podstawowy
 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)
 III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy
 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych
 VIII. Zysk (strata) netto
 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
 I. Rezerwy na zobowiązania
  1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

 II.  Należności krótkoterminowe 
  1.  Należności od jednostek powiązanych 
   a)  z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 
    – do 12 miesięcy 
    – powyżej 12 miesięcy 
   b)  inne 
  2.   Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaan-

gażowanie w kapitale 
   a)  z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 
    – do 12 miesięcy 
    – powyżej 12 miesięcy 
   b)  inne 
  3.  Należności od pozostałych jednostek 
   a)  z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 
    – do 12 miesięcy 
    – powyżej 12 miesięcy 
   b)   z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowot-

nych oraz innych tytułów publicznoprawnych 
   c)  inne 
   d)  dochodzone na drodze sądowej
 III.  Inwestycje krótkoterminowe 
  1.  Krótkoterminowe aktywa finansowe 
   a)  w jednostkach powiązanych 
    – udziały lub akcje 
    – inne papiery wartościowe 
    – udzielone pożyczki 
    – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 
   b)  w pozostałych jednostkach 
    – udziały lub akcje 
    – inne papiery wartościowe 
    – udzielone pożyczki 
    – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 
   c)  środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 
    – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 
    – inne środki pieniężne 
    – inne aktywa pieniężne 
  2.  Inne inwestycje krótkoterminowe
 IV.  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 
C.  Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D.  Udziały (akcje) własne
Aktywa razem 
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   – długoterminowa
   – krótkoterminowa
  3. Pozostałe rezerwy
   – długoterminowe
   – krótkoterminowe
 II. Zobowiązania długoterminowe
  1. Wobec jednostek powiązanych
  2. Wobec pozostałych jednostek
   a) kredyty i pożyczki
   b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
   c) inne zobowiązania finansowe
   d) inne
 III. Zobowiązania krótkoterminowe
  1. Wobec jednostek powiązanych
   a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
    – do 12 miesięcy
    – powyżej 12 miesięcy
   b) inne
  2. Wobec pozostałych jednostek
   a) kredyty i pożyczki
   b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
   c) inne zobowiązania finansowe
   d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
    – do 12 miesięcy
    – powyżej 12 miesięcy
   e) zaliczki otrzymane na dostawy
   f) zobowiązania wekslowe
   g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
   h) z tytułu wynagrodzeń
   i) inne
  3. Fundusze specjalne
 IV. Rozliczenia międzyokresowe
  1. Ujemna wartość firmy
  2. Inne rozliczenia międzyokresowe
   – długoterminowe
   – krótkoterminowe
 Pasywa razem

Pasywa
A.  Kapitał (fundusz) własny 
 I.  Kapitał (fundusz) podstawowy 
 II.  Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
  –  nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominal-

ną udziałów (akcji)
 III.  Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
  – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 
 IV.  Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
  – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
  – na udziały (akcje) własne
 V.  Zysk (strata) z lat ubiegłych 
 VI.  Zysk (strata) netto 
 VII.  Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 
B.  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 
 I.  Rezerwy na zobowiązania 
  1.  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
  2.  Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 
   – długoterminowa 
   – krótkoterminowa 
  3.  Pozostałe rezerwy 
   – długoterminowe 
   – krótkoterminowe 
 II.  Zobowiązania długoterminowe 
  1.   Wobec jednostek powiązanych 
  2.   Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowa-

nie w kapitale 
  3.  Wobec pozostałych jednostek 
   a) kredyty i pożyczki 
   b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 
   c) inne zobowiązania finansowe 
   d) zobowiązania wekslowe 
   e) inne 
 III.  Zobowiązania krótkoterminowe 
  1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 
   a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 
    – do 12 miesięcy 
    – powyżej 12 miesięcy 
   b) inne 
  2.  Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 

zaangażowanie w kapitale 
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   a)  z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 
    – do 12 miesięcy 
    – powyżej 12 miesięcy 
   b) inne 
  3.   Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 
   a)  kredyty i pożyczki 
   b)  z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 
   c)  inne zobowiązania finansowe 
   d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 
    – do 12 miesięcy 
    – powyżej 12 miesięcy 
   e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
   f) zobowiązania wekslowe 
   g)  z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz 

innych tytułów publicznoprawnych
   h)   z tytułu wynagrodzeń 
   i) inne 
  4.  Fundusze specjalne
 IV.  Rozliczenia międzyokresowe 
  1.  Ujemna wartość firmy 
  2.  Inne rozliczenia międzyokresowe 
   – długoterminowe 
   – krótkoterminowe 
Pasywa razem

Rachunek zysków i strat
(wariant kalkulacyjny)

A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:
 – od jednostek powiązanych
 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
 II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
 – jednostkom powiązanym
 I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
 II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)
D. Koszty sprzedaży
E. Koszty ogólnego zarządu
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)

Rachunek zysków i strat
(wariant kalkulacyjny)

A.  Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 
 – od jednostek powiązanych 
 I.  Przychody netto ze sprzedaży produktów 
 II.  Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 
B.  Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 
 – jednostkom powiązanym 
 I.  Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 
 II.  Wartość sprzedanych towarów i materiałów 
C.  Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 
D.  Koszty sprzedaży 
E.  Koszty ogólnego zarządu 
F.  Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 
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G. Pozostałe przychody operacyjne
 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
 II. Dotacje
 III. Inne przychody operacyjne
H. Pozostałe koszty operacyjne
 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
 III. Inne koszty operacyjne
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)
J. Przychody finansowe
 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
  – od jednostek powiązanych
 II. Odsetki, w tym:
  – od jednostek powiązanych
 III. Zysk ze zbycia inwestycji
 IV. Aktualizacja wartości inwestycji
 V. Inne
K. Koszty finansowe
 I. Odsetki, w tym:
  – dla jednostek powiązanych
 II. Strata ze zbycia inwestycji
 III. Aktualizacja wartości inwestycji
 IV. Inne
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J–K)
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.–M.II.)
 I. Zyski nadzwyczajne
 II. Straty nadzwyczajne
N. Zysk (strata) brutto (L+/–M)
O. Podatek dochodowy
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
R. Zysk (strata) netto (N–O–P)

G.  Pozostałe przychody operacyjne 
 I.  Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 
 II.  Dotacje 
 III.  Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
 IV. Inne przychody operacyjne 
H.  Pozostałe koszty operacyjne 
 I.  Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 
 II.  Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 
 III.  Inne koszty operacyjne 
I.  Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 
J.  Przychody finansowe 
 I.  Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
  a) od jednostek powiązanych, w tym:
   –  w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
  b)  od jednostek pozostałych, w tym:
   –  w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 
 II.  Odsetki, w tym: 
  – od jednostek powiązanych 
 III.  Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
  – w jednostkach powiązanych
 IV.  Aktualizacja wartości aktywów finansowych
 V.  Inne 
K.  Koszty finansowe 
 I.  Odsetki, w tym: 
  –  dla jednostek powiązanych 
 II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
  –  w jednostkach powiązanych
 III.  Aktualizacja wartości aktywów finansowych
 IV.  Inne 
L.  Zysk (strata) brutto (I+J–K) 
M.  Podatek dochodowy 
N.  Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 
O.  Zysk (strata) netto (L–M–N) 

(wariant porównawczy)

A.  Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
 – od jednostek powiązanych
 I.  Przychody netto ze sprzedaży produktów
 II.   Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość 

ujemna)
 III.   Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
 IV.   Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

(wariant porównawczy)

A.  Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 
 –  od jednostek powiązanych 
 I.  Przychody netto ze sprzedaży produktów 
 II.   Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość 

ujemna) 
 III.  Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 
 IV.  Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 
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B.  Koszty działalności operacyjnej
 I. Amortyzacja
 II. Zużycie materiałów i energii
 III. Usługi obce
 IV. Podatki i opłaty, w tym:
  – podatek akcyzowy
 V. Wynagrodzenia
 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
 VII. Pozostałe koszty rodzajowe
 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
C.  Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)
D.  Pozostałe przychody operacyjne
 I.  Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
 II.  Dotacje
 III.  Inne przychody operacyjne
E.  Pozostałe koszty operacyjne
 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
 III. Inne koszty operacyjne
F.  Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)
G.  Przychody finansowe
 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
  – od jednostek powiązanych
 II. Odsetki, w tym:
  – od jednostek powiązanych
 III. Zysk ze zbycia inwestycji
 IV. Aktualizacja wartości inwestycji
 V. Inne
H.  Koszty finansowe
 I. Odsetki, w tym:
  – dla jednostek powiązanych
 II. Strata ze zbycia inwestycji
 III. Aktualizacja wartości inwestycji
 IV. Inne
I.  Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)
J.  Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.)
 I. Zyski nadzwyczajne
 II. Straty nadzwyczajne
K.  Zysk (strata) brutto (I+/–J)
L.  Podatek dochodowy

B.  Koszty działalności operacyjnej 
 I.  Amortyzacja 
 II.  Zużycie materiałów i energii 
 III.  Usługi obce 
 IV.  Podatki i opłaty, w tym: 
  – podatek akcyzowy 
 V.  Wynagrodzenia 
 VI.  Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:
  – emerytalne
 VII.  Pozostałe koszty rodzajowe 
 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 
C.  Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 
D.  Pozostałe przychody operacyjne 
 I.  Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 
 II.  Dotacje 
 III.  Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
 IV.  Inne przychody operacyjne 
E.  Pozostałe koszty operacyjne 
 I.  Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 
 II.  Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 
 III.  Inne koszty operacyjne 
F.  Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 
G.  Przychody finansowe 
 I.  Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
  a)  od jednostek powiązanych, w tym:
   – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
  b)  od jednostek pozostałych, w tym:
   – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 
 II.  Odsetki, w tym: 
  – od jednostek powiązanych 
 III.  Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
  – w jednostkach powiązanych
 IV.  Aktualizacja wartości aktywów finansowych
 V.  Inne 
H.  Koszty finansowe 
 I.  Odsetki, w tym: 
  – dla jednostek powiązanych 
 II.  Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
  – w jednostkach powiązanych
 III.  Aktualizacja wartości aktywów finansowych
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M.  Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
N.  Zysk (strata) netto (K–L–M)

 IV.  Inne 
I.  Zysk (strata) brutto (F+G–H) 
J.  Podatek dochodowy
K.  Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
L.  Zysk (strata) netto (I–J–K)

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
 – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
 – korekty błędów
  I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
   1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu
    1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
     a) zwiększenie (z tytułu)
      – wydania udziałów (emisji akcji)
      ...
     b) zmniejszenie (z tytułu)
      – umorzenia udziałów (akcji)
      ...
    1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu
   2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu
    2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy
     a) zwiększenie (z tytułu)
     ...
     b) zmniejszenie (z tytułu)
     ...
    2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu
   3. Udziały (akcje) własne na początek okresu
    a) zwiększenie
    b) zmniejszenie
    3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu
   4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
    4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
     a) zwiększenie (z tytułu)
      – emisji akcji powyżej wartości nominalnej
      – z podziału zysku (ustawowo)
      –  z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
      ...
     b) zmniejszenie (z tytułu)
      – pokrycia straty
      ...
    4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

I.  Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 
 – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
 – korekty błędów
  I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 
   1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 
    1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 
      a)  zwiększenie (z tytułu) 
       –  wydania udziałów (emisji akcji) 
       ... 
      b)  zmniejszenie (z tytułu) 
       –  umorzenia udziałów (akcji) 
       ...
    1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 
   2.  Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 
    2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 
      a)  zwiększenie (z tytułu) 
       –  emisji akcji powyżej wartości nominalnej 
       –  podziału zysku (ustawowo) 
       –   podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną war-

tość) 
.       ...
      b)  zmniejszenie (z tytułu) 
       – pokrycia straty 
       ...
    2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 
   3.   Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany 

przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
    3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 
      a)  zwiększenie (z tytułu) 
      ...
      b)  zmniejszenie (z tytułu) 
       –  zbycia środków trwałych 
       ...
    3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 
   4.  Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 
    4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 
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   5.  Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przy-
jętych zasad (polityki) rachunkowości

    5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
      a) zwiększenie (z tytułu)
      ...
      b) zmniejszenie (z tytułu)
       – zbycia środków trwałych
       ...
    5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
   6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
    6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
      a) zwiększenie (z tytułu)
      ...
      b) zmniejszenie (z tytułu)
      ...
    6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
   7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
    7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
    – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    – korekty błędów
    7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
      a) zwiększenie (z tytułu)
       – podziału zysku z lat ubiegłych
       ...
      b) zmniejszenie (z tytułu)
      ...
    7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
    7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu
    – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    –  korekty błędów
    7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
      a) zwiększenie (z tytułu)
       – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
       ...
      b) zmniejszenie (z tytułu)
      ...
    7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
    7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
   8. Wynik netto
    a) zysk netto
    b) strata netto

      a)  zwiększenie (z tytułu)
      ...
      b)  zmniejszenie (z tytułu) 
      ...
    4.2.  Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 
   5.  Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 
    5.1.  Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 
      – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
      – korekty błędów 
    5.2.  Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 
      a)  zwiększenie (z tytułu) 
       –  podziału zysku z lat ubiegłych 
       ...
      b)  zmniejszenie (z tytułu) 
      ...
    5.3.  Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 
    5.4.  Strata z lat ubiegłych na początek okresu 
      –  zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
      –  korekty błędów 
    5.5.  Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 
      a)  zwiększenie (z tytułu) 
       – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 
       ...
      b)  zmniejszenie (z tytułu) 
      ...
    5.6.  Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 
    5.7.  Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 
   6.  Wynik netto 
    a) zysk netto 
    b) strata netto 
    c) odpisy z zysku 
II.  Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 
III.   Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (po-

krycia straty) 
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    c) odpisy z zysku
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
III.  Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia 

straty)

Rachunek przepływów pieniężnych 
(metoda bezpośrednia)

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
 I. Wpływy
  1. Sprzedaż
  2. Inne wpływy z działalności operacyjnej 
 II. Wydatki
  1. Dostawy i usługi
  2. Wynagrodzenia netto
  3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
  4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
  5. Inne wydatki operacyjne
 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I–II)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
 I. Wpływy
  1.  Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwa-

łych
  2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
  3. Z aktywów finansowych, w tym: 
   a) w jednostkach powiązanych
   b) w pozostałych jednostkach
    – zbycie aktywów finansowych
    – dywidendy i udziały w zyskach
    – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    – odsetki
    – inne wpływy z aktywów finansowych 
  4. Inne wpływy inwestycyjne
 II. Wydatki
  1.  Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwa-

łych
  2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
  3. Na aktywa finansowe, w tym: 
   a) w jednostkach powiązanych 
   b) w pozostałych jednostkach
    – nabycie aktywów finansowych
    – udzielone pożyczki długoterminowe 
  4. Inne wydatki inwestycyjne
 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)

Rachunek przepływów pieniężnych 
(metoda bezpośrednia)

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 
 I. Wpływy 
  1. Sprzedaż 
  2. Inne wpływy z działalności operacyjnej 
 II. Wydatki 
  1. Dostawy i usługi 
  2. Wynagrodzenia netto 
  3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 
  4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 
  5. Inne wydatki operacyjne 
 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I–II) 
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 
 I. Wpływy 
  1.  Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwa-

łych 
  2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 
  3. Z aktywów finansowych, w tym: 
   a) w jednostkach powiązanych 
   b) w pozostałych jednostkach 
    – zbycie aktywów finansowych 
    – dywidendy i udziały w zyskach 
    – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 
    – odsetki 
    – inne wpływy z aktywów finansowych 
  4. Inne wpływy inwestycyjne 
 II. Wydatki 
  1.  Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwa-

łych 
  2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 
  3. Na aktywa finansowe, w tym: 
   a) w jednostkach powiązanych 
   b) w pozostałych jednostkach 
    – nabycie aktywów finansowych 
    – udzielone pożyczki długoterminowe 
  4. Inne wydatki inwestycyjne 
 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 
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C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
 I. Wpływy
  1.  Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapita-

łowych oraz dopłat do kapitału
  2. Kredyty i pożyczki
  3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 
  4. Inne wpływy finansowe
 II. Wydatki
  1. Nabycie udziałów (akcji) własnych
  2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
  3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
  4. Spłaty kredytów i pożyczek
  5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 
  6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
  7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
  8. Odsetki
  9. Inne wydatki finansowe
 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/–B.III+/–C.III)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
 – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/–D), w tym:
 – o ograniczonej możliwości dysponowania

(metoda pośrednia)

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
 I. Zysk (strata) netto 
 II. Korekty razem
   1. Amortyzacja
   2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 
   3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 
   4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 
   5. Zmiana stanu rezerw
   6. Zmiana stanu zapasów 
   7. Zmiana stanu należności
   8.  Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kre-

dytów
   9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 
  10. Inne korekty

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 
 I. Wpływy 
  1.  Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapi-

tałowych oraz dopłat do kapitału 
  2. Kredyty i pożyczki 
  3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 
  4. Inne wpływy finansowe 
 II. Wydatki 
  1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 
  2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 
  3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 
  4. Spłaty kredytów i pożyczek 
  5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 
  6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 
  7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 
  8. Odsetki 
  9. Inne wydatki finansowe 
 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/–B.III+/–C.III) 
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 
 – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 
F. Środki pieniężne na początek okresu 
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/–D), w tym: 
 – o ograniczonej możliwości dysponowania 

(metoda pośrednia)

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 
 I. Zysk (strata) netto 
 II. Korekty razem 
   1. Amortyzacja 
   2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 
   3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 
   4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 
   5. Zmiana stanu rezerw 
   6. Zmiana stanu zapasów 
   7. Zmiana stanu należności 
   8.  Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kre-

dytów 
   9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 
  10. Inne korekty
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 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/–II)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
 I. Wpływy
  1.  Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
  2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
  3. Z aktywów finansowych, w tym: 
   a) w jednostkach powiązanych 
   b) w pozostałych jednostkach
    – zbycie aktywów finansowych
    – dywidendy i udziały w zyskach
    – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    – odsetki
    – inne wpływy z aktywów finansowych 
  4. Inne wpływy inwestycyjne
 II. Wydatki
  1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
  2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
  3. Na aktywa finansowe, w tym:
   a) w jednostkach powiązanych 
   b) w pozostałych jednostkach
    – nabycie aktywów finansowych
    – udzielone pożyczki długoterminowe 
  4. Inne wydatki inwestycyjne
 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
 I. Wpływy
  1.  Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapita-

łowych oraz dopłat do kapitału
  2. Kredyty i pożyczki
  3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 
  4. Inne wpływy finansowe
 II. Wydatki
  1. Nabycie udziałów (akcji) własnych
  2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 
  3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
  4. Spłaty kredytów i pożyczek
  5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 
  6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
  7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
  8. Odsetki
  9. Inne wydatki finansowe
 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)

 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/–II) 
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 
 I. Wpływy 
  1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 
  2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 
  3. Z aktywów finansowych, w tym: 
   a) w jednostkach powiązanych 
   b) w pozostałych jednostkach 
    – zbycie aktywów finansowych 
    – dywidendy i udziały w zyskach 
    – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 
    – odsetki 
    – inne wpływy z aktywów finansowych 
  4. Inne wpływy inwestycyjne 
 II. Wydatki 
  1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 
  2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 
  3. Na aktywa finansowe, w tym: 
   a) w jednostkach powiązanych 
   b) w pozostałych jednostkach 
    – nabycie aktywów finansowych 
    – udzielone pożyczki długoterminowe 
  4. Inne wydatki inwestycyjne 
 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 
 I. Wpływy 
  1.  Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapi-

tałowych oraz dopłat do kapitału 
  2.  Kredyty i pożyczki 
  3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 
  4. Inne wpływy finansowe 
 II. Wydatki 
  1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 
  2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 
  3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 
  4. Spłaty kredytów i pożyczek 
  5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 
  6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 
  7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 
  8. Odsetki 
  9. Inne wydatki finansowe 
 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)
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D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/–B.III+/–C.III)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym
 – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/–D), w tym
 – o ograniczonej możliwości dysponowania

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/–B.III+/–C.III) 
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 
 – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 
F. Środki pieniężne na początek okresu 
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/–D), w tym: 
 – o ograniczonej możliwości dysponowania

Dodatkowe informacje i objaśnienia
obejmują w szczególności:

1.
 1)  szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, warto-

ści niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan 
tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: 
aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, 
a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian 
dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia,

 2)  wartość gruntów użytkowanych wieczyście,
 3)  wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, 

używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu 
umów leasingu,

 4)  zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego 
z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli,

 5)  dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominal-
nej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych,

 6)  stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy 
kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza ze-
stawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym,

 7)  propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy,
 8)  dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, 

zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym,
 9)  dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na po-

czątek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na ko-
niec roku obrotowego,

10)  podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od 
dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

 a) do 1 roku,
 b) powyżej 1 roku do 3 lat,
 c) powyżej 3 do 5 lat,
 d) powyżej 5 lat,
11)  wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych,

Dodatkowe informacje i objaśnienia
obejmują w szczególności:

1. 
 1)  szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, warto-

ści niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający 
stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia 
z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrzne-
go oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie 
stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia; 

 2)  kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość 
aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz 
długoterminowych aktywów finansowych;

 3)  kwotę kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a tak-
że wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 
oraz art. 44b ust. 10;

 4)  wartość gruntów użytkowanych wieczyście; 
 5)  wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwa-

łych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z ty-
tułu umów leasingu; 

 6) l iczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świa-
dectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów 
i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają;

 7)  dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na 
początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie 
na koniec roku obrotowego;

 8)  dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nomi-
nalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych; 

 9)  stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy 
kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktuali-
zacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) 
własnym; 

10)  propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy; 
11)  dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, 

zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym; 
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12)  wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem 
jego rodzaju),

13)  zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje 
i poręczenia, także wekslowe; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące gwa-
rancji i poręczeń wobec jednostek powiązanych;

    2.
 1)  strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (kraj, eksport) przychodów 

netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów,
 2) wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe,
 3) wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów,
 4)  informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku 

obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym,
 5)  rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem do-

chodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto,
 6)  w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariancie 

kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz 
o kosztach rodzajowych:
a) amortyzacji,
b) zużycia materiałów i energii,
c) usług obcych,
d) podatków i opłat,
e) wynagrodzeń,
f) ubezpieczeń i innych świadczeń,
g)  pozostałych kosztów rodzajowych,

 7)  koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz skapitalizowa-
ne różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania,

 8)  poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe 
aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochro-
nę środowiska,

 9) informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe,
10) podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych;

2a. Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach ob-
cych – kursy przyjęte do ich wyceny;

3. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów 
pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest me-
todą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych 
netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic po-
między zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji 
wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich przyczyny; 

4. Informacje o:
 1)  charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnio-

nych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątko-
wą, finansową i wynik finansowy jednostki,

12)   podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od 
dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty: 

 a) do 1 roku, 
 b) powyżej 1 roku do 3 lat, 
 c) powyżej 3 do 5 lat, 
 d) powyżej 5 lat;
13)   łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem 

charakteru i formy tych zabezpieczeń;
14)   wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę 

czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartoś-
cią otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie;

15)   w przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej 
niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to 
w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową 
i krótkoterminową;

16)   łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jed-
nostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze 
wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru 
i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobo-
wiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec 
jednostek powiązanych lub stowarzyszonych;

17)   w przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są 
wyceniane według wartości godziwej: 

 a)  istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy 
dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,

 b)  dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finanso-
wym – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki 
przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odnie-
sione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,

 c)  tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan ka-
pitału (funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego 
zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego.

2.
 1)  strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynki geograficzne) przy-

chodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje 
i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzeda-
ży produktów i świadczenia usług;

 2)   w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariancie 
kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz 
o kosztach rodzajowych: 

 a) amortyzacji, 
 b) zużycia materiałów i energii, 
 c) usług obcych, 
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2) istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych 
warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki 
powiązane oraz:
a)  osobę, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub admini-

strującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub
b)  osobę, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym 

pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub 
przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do któ-
rejkolwiek z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub 
administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub

c)  jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, na którą znaczą-
cy wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo 
pośrednio osoba, o której mowa w lit. a i b, lub

d)  jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnie-
nia, skierowany do pracowników jednostki lub innej jednostki będącej jednostką 
powiązaną w stosunku do tej jednostki

– wraz z informacjami określającymi charakter tych transakcji. Informacje dotyczące 
poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem 
przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla zro-
zumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki,

3) przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe,
4) wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych 

osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo admini-
strujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy,

5) pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzą-
cym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek 
handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania 
i terminów spłaty,

6) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawo-
zdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:
a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,
b) inne usługi poświadczające,
c) usługi doradztwa podatkowego,
d) pozostałe usługi;

5.
1) informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawo-

zdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwo-
cie korekty,

2) informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieu-
względnionych w sprawozdaniu finansowym,

3) przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, 
w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego,

 d) podatków i opłat, 
 e) wynagrodzeń, 
 f) ubezpieczeń i innych świadczeń, w tym emerytalnych,
 g) pozostałych kosztach rodzajowych;
 3)  wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe;
 4)  wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów; 
 5)   informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku 

obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym; 
 6)   rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym 

a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto; 
 7)   koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kur-

sowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku 
obrotowym;

 8)   odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt 
wytworzenia produktów w roku obrotowym;

 9)   poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinanso-
we aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na 
ochronę środowiska; 

10)   kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwy-
czajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

    3. Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych – kur-
sy przyjęte do ich wyceny.

4.  Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów 
pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest me-
todą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych 
netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic po-
między zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji 
wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich przyczyny. 
    5.  Informacje o: 
1)   charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględ-

nionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację ma-
jątkową, finansową i wynik finansowy jednostki; 

2)   transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warun-
kach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty 
powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przy-
jętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standar-
dów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter związku ze 
stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbęd-
nymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik fi-
nansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być 
zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat
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jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finan-
sowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego 
oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym,

4) informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finanso-
wego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy;

6.
1) informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:

a)  nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,
b) procentowym udziale,
c)  części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz 

wartości niematerialnych i prawnych,
d)  zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używa-

nych rzeczowych składników aktywów trwałych,
e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,
f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,
g)  zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przed-

sięwzięcia,
2) informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi,
3) wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udzia-

łów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten 
powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarzą-
dzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy,

4) jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, ko-
rzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:
a)  podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji,
b)  nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finan-

sowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,
c)  podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących dzia-

łalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:
–  wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz 

przychodów finansowych,
–  wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy,
–  wartość aktywów trwałych,
–  przeciętne roczne zatrudnienie,

5) informacje o:
a)  nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finan-

sowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka 
jako jednostka zależna,

b)  nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finan-
sowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka 
jako jednostka zależna, należącej jednocześnie do grupy kapitałowej, o której 
mowa w lit. a;

poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację mająt-
kową, finansową i wynik finansowy jednostki;

3)  przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe;
4)   wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych 

osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo admini-
strujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszel-
kich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze 
dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi 
emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu;

5)  kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzie-
lonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących 
i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości 
oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, 
a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń 
wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów;

6)   wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania spra-
wozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za: 

 a)  obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego, 
 b)  inne usługi poświadczające, 
 c)  usługi doradztwa podatkowego, 
 d)  pozostałe usługi. 

6. 
1)   informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach 

ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z poda-
niem ich kwot i rodzaju; 

2)  informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieu-
względnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację mająt-
kową, finansową oraz wynik finansowy jednostki;

3)   przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachun-
kowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację 
majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodo-
waną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) 
własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania 
finansowego wraz z podaniem jej przyczyny;

4)   informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych 
sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy. 
7. 

1)   informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, 
w tym: 

 a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia, 
 b) procentowym udziale, 
 c)  części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych 

oraz wartości niematerialnych i prawnych, 



332USTAWA O RAChUNKOWOŚCI

Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

7. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu któ-
rego nastąpiło połączenie:
1) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:
 a)  nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,
 b)  liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połą-

czenia,
 c)  cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej 

na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemnej wartości firmy i opis zasad jej amor-
tyzacji,

2) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:
 a)  nazwy (firmy) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia 

zostały wykreślone z rejestru,
 b) l iczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połą-

czenia,
 c)  przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych 

spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połą-
czenie, do dnia połączenia;

8. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania dzia-
łalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz 
wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja 
powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę 
działań mających na celu eliminację niepewności;

9. W przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny spo-
sób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, 
należy ujawnić te informacje. 

 d)  zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używa-
nych rzeczowych składników aktywów trwałych, 

 e)  części zobowiązań wspólnie zaciągniętych, 
 f)  przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związa-

nych, 
 g)  zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przed-

sięwzięcia; 
2)  informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi; 
3)   wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w ka-

pitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten 
powinien zawierać także informacje o procencie posiadanego zaangażowania w ka-
pitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za ostat-
ni rok obrotowy; 

4)   jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, ko-
rzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o: 

 a)  podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji, 
 b)  nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie fi-

nansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji, 
 c)  podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działal-

ność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak: 
–  przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przycho-

dy finansowe, 
–  wynik finansowy netto oraz kwota kapitału (funduszu) własnego, z podziałem 

na grupy, 
–  wartość aktywów, 
– przeciętne roczne zatrudnienie,

 d)  rodzaju stosowanych standardów rachunkowości (krajowych czy międzynaro-
dowych) przez jednostki powiązane; 

5)  informacje o: 
 a)  nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finan-

sowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka 
jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne,

 b)  nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finan-
sowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka 
jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne;

6)  nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę praw-
ną każdej z jednostek, których dana jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nie-
ograniczoną odpowiedzialność majątkową.

8. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu któ-
rego nastąpiło połączenie: 
1)  jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia: 
 a) firmę i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, 
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 b)  liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połą-
czenia, 

 c)  cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki 
przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis 
zasad jej amortyzacji; 

2)  jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów: 
 a)  firmy i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały 

wykreślone z rejestru, 
 b)  liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połą-

czenia, 
 c)  przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączo-

nych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło 
połączenie, do dnia połączenia. 

9. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania 
działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność wystę-
puje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; 
informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez 
jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności. 

10. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpły-
nąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Komentarz: Znowelizowany załącznik nr 1 jest przeznaczony dla jednostek innych niż banki oraz zakłady ubezpieczeń i reasekuracji. 
Zmiany w bilansie:

�� Zarówno w „Inwestycjach długoterminowych”, „Należnościach krótkoterminowych”, jak i „Zobowiązaniach krótkoterminowych” został wprowadzony nowy podział według na-
stępujących kryteriów:
�— jednostki powiązane, w pozycji tej wykazane będą wszystkie jednostki powiązane niezależnie od posiadanego w nich zaangażowania w kapitale,
�— jednostki pozostałe, niepowiązane z jednostką, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, oraz
�— jednostki pozostałe, niepowiązane z jednostką, w których jednostka nie posiada zaangażowania w kapitale.

�� Zmieniona została zasada prezentacji „Udziałów (akcji) własnych”. Obecnie pozycje te powinny być prezentowane po stronie Aktywów w odrębnej pozycji, a nie jak dotychczas 
po stronie Pasywów w „Kapitale (funduszu) własnym”. Zmiana ta wpływa również na układ zestawienia zmian w „Kapitale (funduszu) własnym”. Dlatego w „Zestawieniu zmian 
w kapitale (funduszu) własnym” usunięto pozycję „Udziały (akcje) własne na początek okresu” (wraz z literami objętymi tą pozycją [„a) zwiększenie” i „b) zmniejszenie”]) oraz 
pozycję „Udziały (akcje) własne na koniec okresu”.

�� Zmieniona została zasada prezentacji pozycji „Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)”, która obecnie będzie prezentowana po stronie Aktywów w odrębnej 
pozycji, a nie po stronie Pasywów – w wielkości ujemnej – w „Kapitale (funduszu) własnym”. Odpowiednia zmiana została również wprowadzona w „Zestawieniu zmian w kapitale 
(funduszu) własnym” – usunięto pozycję „Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu” (wraz z punktem „Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy” oraz 
literami objętymi tą pozycją [„a) zwiększenie (z tytułu)” i „b) zmniejszenie (z tytułu)”] oraz punktem „Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu”).

�� Kapitał rezerwowy tworzony w szczególnych przypadkach na akcje/udziały własne będzie obecnie prezentowany w ramach pozycji „Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe”.
�� Po stronie Pasywów uszczegółowiono pozycje kapitału zapasowego i rezerwowego. W pozycji „Kapitał (fundusz) zapasowy” ujmowana jest nadwyżka wartości sprzedaży 

(wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji), w pozycji „Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny” wyszczególniona została pozycja z tytułu aktualizacji wartości 
godziwej oraz w pozycji „Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe” – wyodrębniono „Kapitały rezerwowe tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki”. 

Zmiany w rachunku zysków i strat:
�� Usunięto pozycję „Wynik zdarzeń nadzwyczajnych” oraz pozycje „Zyski nadzwyczajne” oraz „Straty nadzwyczajne”. W zamian jednostki są zobowiązane do ujawniania w dodatkowych 

informacjach i objaśnieniach informacji o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości, lub takich które wystąpiły incydentalnie.
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�� W pozycjach „Zysk ze zbycia aktywów finansowych” lub „Strata ze zbycia aktywów finansowych” jednostki mają obowiązek prezentacji dodatkowo zysków/strat ze zbycia akty-
wów finansowych w jednostkach powiązanych.

�� W pozycji „Pozostałe przychody operacyjne” wprowadzono dodatkową pozycję „Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych”.
�� W „Przychodach finansowych” w pozycji „Dywidendy i udziały w zyskach” będą prezentowane dywidendy i udziały w zyskach innych jednostek powiązanych i pozostałych jed-

nostek, z wyodrębnieniem dywidend i udziałów w zyskach jednostek, w których jednostka posiada udziały w kapitale.
�� W wariancie porównawczym w pozycji „Koszty działalności operacyjnej” w pozycji „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” jednostki są zobowiązane do prezentacji 

kosztów z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń, w tym związanych ze świadczeniami emerytalnymi. W pozycji tej są wykazywane zarówno składki emerytalne 
w ramach ubezpieczenia społecznego, jak i inne świadczenia emerytalne, np. dotyczące programów emerytalnych.

Zmiany w dodatkowych informacjach i objaśnieniach:
�� W porównaniu do obecnie obowiązującego zakresu ujawnianych dodatkowych informacji i objaśnień jednostka ujawni dodatkowo między innymi:

�— kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoter-
minowych aktywów finansowych;

�— wyjaśnienie okresu odpisywania wartości firmy oraz kosztów zakończonych prac rozwojowych, o którym mowa odpowiednio w art. 44b ust. 10 oraz art. 33 ust. 3 ustawy o ra-
chunkowości;

�— liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze 
wskazaniem praw jakie przyznają;

�— łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń;
�— kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie;
�— koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym;
�— odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym;
�— kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie;
�— wszelkie zobowiązania wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązania zaciągnięte w związku z tymi eme-

ryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu;
�— kwoty zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administru-

jących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań 
zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów;

�— informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot 
i rodzaju;

�— informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finan-
sową oraz wynik finansowy jednostki;

�— zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny. 
�� Ponadto w ust. 4 pkt 2 dodatkowych informacji i objaśnień wprowadzono pojęcie „stron powiązanych” poprzez bezpośrednie odwołanie do definicji „podmiotu powiązanego” 

określonej w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 19 lipca 2002 r. 
w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości.  

Zgodnie z definicją Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 24: „podmiot powiązany jest osobą lub jednostką związaną z jednostką, która sporządza sprawozdania 
finansowe (w niniejszym standardzie nazywaną „jednostką sprawozdawczą”). Osoba lub bliski członek rodziny tej osoby jest związany z jednostką sprawozdawczą, jeżeli ta osoba:
�— sprawuje kontrolę lub współkontrolę nad jednostką sprawozdawczą,
�— ma znaczący wpływ na jednostkę sprawozdawczą lub
�— jest członkiem kluczowego personelu kierowniczego jednostki sprawozdawczej lub jej jednostki dominującej.
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�� Jednostka jest związana z jednostką sprawozdawczą, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:
�— jednostka i jednostka sprawozdawcza są członkami tej samej grupy (co oznacza, że każda jednostka dominująca i każda jednostka zależna jest związana z pozostałymi 

jednostkami),
�— jedna jednostka jest jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem innej jednostki (lub jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem członka grupy, 

której członkiem jest ta jednostka),
�— obydwie jednostki są wspólnymi przedsięwzięciami tego samego trzeciego podmiotu,
�— jedna jednostka jest wspólnym przedsięwzięciem trzeciej jednostki, a dana inna jednostka jest jednostką stowarzyszoną trzeciej jednostki,
�— jednostka jest programem świadczeń po okresie zatrudnienia na rzecz pracowników jednostki sprawozdawczej lub jednostki związanej z jednostką sprawozdawczą; jeżeli 

jednostka sprawozdawcza jest sama w sobie takim programem, sponsorujący pracodawcy są również związani z jednostką sprawozdawczą,
�— jednostka jest kontrolowana lub współkontrolowana przez osobę związaną z jednostką sprawozdawczą lub bliskiego członka jej rodziny,
�— osoba, która sprawuje kontrolę lub współkontrolę nad jednostką sprawozdawczą, ma znaczący wpływ na jednostkę lub jest członkiem kluczowego personelu kierowniczego 

jednostki (lub jednostki dominującej tej jednostki).

Zmiana obowiązuje od 23 września 2015 r.
Przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r. z możliwością zastosowania 
za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy.
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zaŁącznik nr 2

Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM,  
O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW

 
(...)

Bilans
Aktywa
I. Kasa, operacje z Bankiem Centralnym
 1. W rachunku bieżącym
 2. Rezerwa obowiązkowa
 3. Inne środki
II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym
III. Należności od sektora finansowego
 1. W rachunku bieżącym
 2. Terminowe
IV. Należności od sektora niefinansowego
 1. W rachunku bieżącym
 2. Terminowe
V. Należności od sektora budżetowego
 1. W rachunku bieżącym
 2. Terminowe
VI.  Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrze-

czeniem odkupu
VII. Dłużne papiery wartościowe
 1. Banków
 2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych
 3. Pozostałe
VIII. Udziały lub akcje w jednostkach zależnych
 1. W instytucjach finansowych
 2. W pozostałych jednostkach
IX. Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych
 1. W instytucjach finansowych
 2. W pozostałych jednostkach
X. Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych
 1. W instytucjach finansowych
 2. W pozostałych jednostkach
XI. Udziały lub akcje w innych jednostkach
 1. W instytucjach finansowych
 2. W pozostałych jednostkach

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM,  
O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW

 
 (...)
 Bilans
 Aktywa
I. Kasa, operacje z Bankiem Centralnym
 1. W rachunku bieżącym
 2. Rezerwa obowiązkowa
 3. Inne środki
II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym
III. Należności od sektora finansowego
 1. W rachunku bieżącym
 2. Terminowe
IV. Należności od sektora niefinansowego
 1. W rachunku bieżącym
 2. Terminowe
V. Należności od sektora budżetowego
 1. W rachunku bieżącym
 2. Terminowe
VI.  Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrze-

czeniem odkupu
VII. Dłużne papiery wartościowe
 1. Banków
 2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych
 3. Pozostałe
VIII. Udziały lub akcje w jednostkach zależnych
 1. W instytucjach finansowych
 2. W pozostałych jednostkach
IX. Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych
 1. W instytucjach finansowych
 2. W pozostałych jednostkach
X. Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych
 1. W instytucjach finansowych
 2. W pozostałych jednostkach
XI. Udziały lub akcje w innych jednostkach
 1. W instytucjach finansowych
 2. W pozostałych jednostkach
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XII. Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe
XIII. Wartości niematerialne i prawne, w tym:
 – wartość firmy
XIV. Rzeczowe aktywa trwałe
XV. Inne aktywa
 1. Przejęte aktywa – do zbycia
 2. Pozostałe
XVI. Rozliczenia międzyokresowe
 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa razem
 
Pasywa
I. Zobowiązania wobec Banku Centralnego
II. Zobowiązania wobec sektora finansowego
 1. W rachunku bieżącym
 2. Terminowe
III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego
 1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:
  a) bieżące
  b) terminowe
 2. Pozostałe, w tym:
  a) bieżące
  b) terminowe
IV. Zobowiązania wobec sektora budżetowego
 1. Bieżące
 2. Terminowe
V.  Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrze-

czeniem odkupu
VI. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
VII. Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych
VIII. Fundusze specjalne i inne zobowiązania
IX. Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone
 1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów
 2. Ujemna wartość firmy
 3. Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone
X. Rezerwy
 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
 2. Pozostałe rezerwy
XI. Zobowiązania podporządkowane
XII. Kapitał (fundusz) podstawowy
XIII. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)

XII. Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe
XIII. Wartości niematerialne i prawne, w tym:
 – wartość firmy
XIV. Rzeczowe aktywa trwałe
XV. Inne aktywa
 1. Przejęte aktywa – do zbycia
 2. Pozostałe
XVI. Rozliczenia międzyokresowe
 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe
XVII.  Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
XVIII.  Akcje własne
Aktywa razem

Pasywa
I.  Zobowiązania wobec Banku Centralnego
II. Zobowiązania wobec sektora finansowego
 1.  W rachunku bieżącym
 2.  Terminowe
III.  Zobowiązania wobec sektora niefinansowego
 1.  Rachunki oszczędnościowe, w tym:
  a)  bieżące
  b)  terminowe
 2. Pozostałe, w tym:
  a)  bieżące
  b)  terminowe
IV.  Zobowiązania wobec sektora budżetowego
 1.  Bieżące
 2.  Terminowe
V.   Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przy-

rzeczeniem odkupu
VI.  Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
VII.  Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych
VIII.  Fundusze specjalne i inne zobowiązania
IX.  Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone
 1.  Rozliczenia międzyokresowe kosztów
 2.  Ujemna wartość firmy
 3.  Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone
X.  Rezerwy
 1.  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
 2.  Pozostałe rezerwy
XI.  Zobowiązania podporządkowane
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XIV. Akcje własne (wielkość ujemna)
XV. Kapitał (fundusz) zapasowy
XVI. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
XVII. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
 1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego
 2. Pozostałe
XVIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych
XIX. Zysk (strata) netto
Pasywa razem
Współczynnik wypłacalności

XII.  Kapitał (fundusz) podstawowy
XIII.  Kapitał (fundusz) zapasowy
XIV.  Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
XV.  Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
 1.  Fundusz ogólnego ryzyka bankowego
 2.  Pozostałe
XVI.  Zysk (strata) z lat ubiegłych
XVII.  Zysk (strata) netto
XVIII.  Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Pasywa razem
Współczynnik wypłacalności

Pozycje pozabilansowe
I. Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane
 1. Zobowiązania udzielone:
  a) finansowe
  b) gwarancyjne
 2. Zobowiązania otrzymane:
  a) finansowe
  b) gwarancyjne
II. Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży
III. Pozostałe
 (...)

Pozycje pozabilansowe
I. Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane
 1. Zobowiązania udzielone:
  a) finansowe
  b) gwarancyjne
 2. Zobowiązania otrzymane:
  a) finansowe
  b) gwarancyjne
II. Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży
III. Pozostałe

(...)

Zestawienie zmian w kapitale własnym
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)
 – korekty błędów podstawowych
 I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach
  1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu
   1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
    a) zwiększenia (z tytułu)
     – emisji akcji
     ...
    b) zmniejszenia (z tytułu)
     – umorzenia akcji
     ...
   1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu
  2. Należne wpłaty na poczet kapitału podstawowego na początek okresu
   2.1. Zmiana należnych wpłat na poczet kapitału podstawowego
    a) zwiększenie (z tytułu)

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 
 – korekty błędów podstawowych
II.  Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 
  1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 
   a) zwiększenia (z tytułu)
    – emisji akcji
    ...
   b) zmniejszenia (z tytułu) 
    – umorzenia akcji
    ...
  1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu
 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 
  2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 
   a)  zwiększenia (z tytułu)
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     ...
    b) zmniejszenie (z tytułu)
    ...
   2.2. Należne wpłaty na poczet kapitału podstawowego na koniec okresu
  3. Akcje własne na początek okresu
   a) zwiększenie
   b) zmniejszenie
   3.1. Akcje własne na koniec okresu
  4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
   4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
    a) zwiększenia (z tytułu)
     – emisji akcji powyżej wartości nominalnej
     – podziału zysku (ustawowo)
     – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
     ...
    b) zmniejszenia (z tytułu)
     – pokrycia straty
     ...
   4.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu
  5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu
   5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
    a) zwiększenie (z tytułu)
    ...
    b) zmniejszenie (z tytułu)
     – zbycia lub likwidacji środków trwałych
     ...
   5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
  6. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu
   6.1. Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego
    a) zwiększenie (z tytułu)
    ...
    b) zmniejszenie (z tytułu)
    ...
   6.2. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu
  7. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
   7.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
    a) zwiększenia (z tytułu)
    b) zmniejszenia (z tytułu)
   7.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
  8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
   8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

    – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 
    – podziału zysku (ustawowo)
    – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
    ...
   b) zmniejszenia (z tytułu) 
    – pokrycia straty
    ...
  2.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu 
 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu
  3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
   a) zwiększenie (z tytułu)
   ...
   b) zmniejszenie (z tytułu)
    – zbycia lub likwidacji środków trwałych
    ...
  3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
 4.  Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu
  4.1. Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego 
   a) zwiększenie (z tytułu)
   ...
   b) zmniejszenie (z tytułu)
   ...
  4.2. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu
 5. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
  5.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
   a) zwiększenia (z tytułu) 
   ...
   b) zmniejszenia (z tytułu)
   ...
  5.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
 6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 
  6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
   – korekty błędów podstawowych
  6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
  6.3. Zmiana zysku z lat ubiegłych 
   a) zwiększenie (z tytułu)
    – podziału zysku z lat ubiegłych
    ...
   b) zmniejszenie (z tytułu)
   ...
  6.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 
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    – korekty błędów podstawowych
   8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
   8.3. Zmiana zysku z lat ubiegłych
    a) zwiększenie (z tytułu)
     – podziału zysku z lat ubiegłych
     ...
    b) zmniejszenie (z tytułu)
     ...
   8.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
   8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu
    – korekty błędów podstawowych
   8.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
   8.7. Zmiana straty z lat ubiegłych
    a) zwiększenie (z tytułu)
     – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
     ...
    b) zmniejszenie (z tytułu)
    ...
   8.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
   8.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
  9. Wynik netto
   a) zysk netto
   b) strata netto
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

(...)

  6.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu
   – korekty błędów podstawowych
  6.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
  6.7. Zmiana straty z lat ubiegłych 
   a) zwiększenie (z tytułu)
    – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
    ...
   b) zmniejszenie (z tytułu)
    ...
  6.8.  Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
  6.9.  Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 
 7. Wynik netto
  a)  zysk netto 
  b) strata netto
  c) odpisy z zysku
III. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
IV.  Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (po-

krycia straty)
(...)

Komentarz: W załączniku nr 2 dotyczącym zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym banków w bilansie wprowadzono następujące zmiany: 
�� w Aktywach dodano pozycję „Akcje własne” i jednocześnie w Pasywach uchylono pozycję „Akcje własne (wielkość ujemna)”. Dodatkowo w Aktywach dodano pozycję „Należne 

wpłaty na kapitał podstawowy”, uchylając jednocześnie w Pasywach pozycję „Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)”;
�� po pozycji „Zysk (strata) netto” dodano pozycję „Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)” – w celu ujednolicenia z załącznikiem nr 1, który uwzględnia 

tę pozycję w przypadku, gdy podmiot zdecyduje się na wypłatę zaliczkową dywidendy.
W zestawieniu zmian w kapitale własnym zmodyfikowano pozycję „Wynik netto”. Po pozycji „strata netto”, wprowadzono pozycję „odpisy z zysku”. Brak tej pozycji, w przypadku 
gdy podmiot decyduje się na wypłatę zaliczkową dywidendy, powodowałby rozbieżności pomiędzy wynikiem wykazanym w rachunku wyników a wynikiem pokazywanym w kapitale 
własnym. Dodatkowo usunięte zostały pozycje „Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu” i „Akcje własne na początek okresu” (wraz z punktami i podpunktami) 
jako konsekwencja zmian w bilansie – dotychczasowe pozycje pasywów „Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)” oraz „Akcje własne (wielkość ujemna)” będą 
prezentowane w bilansie po stronie aktywów w wielkości dodatniej.
Zmiana obowiązuje od 23 września 2015 r.
Przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r. z możliwością zastosowania 
za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy.
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ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, 
O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ 

I ZAKŁADÓW REASEKURACJI

(...)

Bilans
Aktywa
A. Wartości niematerialne i prawne
 1. Wartość firmy
 2.  Inne wartości niematerialne i prawne i zaliczki na poczet wartości niematerial-

nych i prawnych
B. Lokaty
 I. Nieruchomości
  1. Grunty własne oraz prawo wieczystego użytkowania gruntu
  2. Budynki, budowle oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
  3. Inwestycje budowlane i zaliczki na poczet tych inwestycji
 II. Lokaty w jednostkach podporządkowanych
  1. Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych
  2.  Pożyczki udzielone jednostkom podporządkowanym oraz dłużne papiery 

wartościowe emitowane przez te jednostki
  3. Pozostałe lokaty
 III. Inne lokaty finansowe
  1.  Udziały, akcje oraz inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu 

oraz jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwesty-
cyjnych

  2.  Dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe o stałej kwocie do-
chodu

  3. Udziały we wspólnych przedsięwzięciach lokacyjnych
  4. Pożyczki zabezpieczone hipotecznie
  5. Pozostałe pożyczki
  6. Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych
  7. Pozostałe lokaty
 IV. Należności depozytowe od cedentów
C.  Aktywa netto ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubez-

pieczający
D. Należności
 I. Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich
  1. Należności od ubezpieczających, w tym:
   1.1. Od jednostek podporządkowanych

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, 
O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ  

I ZAKŁADÓW REASEKURACJI

(...)

Bilans
Aktywa
A. Wartości niematerialne i prawne
 1. Wartość firmy
 2.  Inne wartości niematerialne i prawne i zaliczki na poczet wartości niematerialnych 

i prawnych
B. Lokaty
 I. Nieruchomości
  1. Grunty własne oraz prawo wieczystego użytkowania gruntu
  2. Budynki, budowle oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
  3. Inwestycje budowlane i zaliczki na poczet tych inwestycji
 II. Lokaty w jednostkach podporządkowanych
  1. Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych
  2.  Pożyczki udzielone jednostkom podporządkowanym oraz dłużne papiery 

wartościowe emitowane przez te jednostki
  3. Pozostałe lokaty
 III. Inne lokaty finansowe
  1.  Udziały, akcje oraz inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu 

oraz jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwesty-
cyjnych

  2.  Dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe o stałej kwocie do-
chodu

  3. Udziały we wspólnych przedsięwzięciach lokacyjnych
  4. Pożyczki zabezpieczone hipotecznie
  5. Pozostałe pożyczki
  6. Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych
  7. Pozostałe lokaty
 IV. Należności depozytowe od cedentów
C.  Aktywa netto ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubez-

pieczający
D. Należności
 I. Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich
  1. Należności od ubezpieczających, w tym:
   1.1. Od jednostek podporządkowanych
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   1.2. Od pozostałych jednostek
  2. Należności od pośredników ubezpieczeniowych, w tym:
   2.1. Od jednostek podporządkowanych
   2.2. Od pozostałych jednostek
  3. Inne należności
   3.1. Od jednostek podporządkowanych
   3.2. Od pozostałych jednostek
 II. Należności z tytułu reasekuracji, w tym:
  1. Od jednostek podporządkowanych
  2. Od pozostałych jednostek
 III. Inne należności
  1. Należności od budżetu
  2. Pozostałe należności, w tym:
   2.1. Od jednostek podporządkowanych
   2.2. Od pozostałych jednostek
E. Inne składniki aktywów
 I. Rzeczowe składniki aktywów
 II. Środki pieniężne
 III. Pozostałe składniki aktywów
F. Rozliczenia międzyokresowe
 I. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
 II. Aktywowane koszty akwizycji
 III. Zarachowane odsetki i czynsze
 IV. Inne rozliczenia międzyokresowe
Aktywa razem
  
Pasywa
A. Kapitał własny
 I. Kapitał podstawowy
 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)
 III. Akcje własne (wielkość ujemna)
 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy
 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
 VI. Pozostałe kapitały rezerwowe
 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych
 VIII. Zysk (strata) netto
B. Zobowiązania podporządkowane
C. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe
 I. Rezerwa składek i rezerwa na pokrycie ryzyka niewygasłego
 II. Rezerwa ubezpieczeń na życie

   1.2. Od pozostałych jednostek
  2. Należności od pośredników ubezpieczeniowych, w tym:
   2.1. Od jednostek podporządkowanych
   2.2. Od pozostałych jednostek
  3. Inne należności
   3.1. Od jednostek podporządkowanych
   3.2. Od pozostałych jednostek
 II. Należności z tytułu reasekuracji, w tym:
  1. Od jednostek podporządkowanych
  2. Od pozostałych jednostek
 III. Inne należności
  1. Należności od budżetu
  2. Pozostałe należności, w tym:
   2.1. Od jednostek podporządkowanych
   2.2. Od pozostałych jednostek
E. Inne składniki aktywów
 I. Rzeczowe składniki aktywów
 II. Środki pieniężne
 III. Pozostałe składniki aktywów
F. Rozliczenia międzyokresowe
 I. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
 II. Aktywowane koszty akwizycji
 III. Zarachowane odsetki i czynsze
 IV. Inne rozliczenia międzyokresowe
G. Należne wpłaty na kapitał podstawowy
H. Akcje własne
Aktywa razem

Pasywa
A. Kapitał własny
 I. Kapitał podstawowy
 II. Kapitał zapasowy
 III. Kapitał z aktualizacji wyceny
 IV. Pozostałe kapitały rezerwowe
 V. Zysk (strata) z lat ubiegłych
 VI. Zysk (strata) netto
 VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B. Zobowiązania podporządkowane
C. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe
 I. Rezerwa składek i rezerwa na pokrycie ryzyka niewygasłego
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 III. Rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia
 IV. Rezerwy na premie i rabaty dla ubezpieczonych
 V. Rezerwy na wyrównanie szkodowości (ryzyka)
 VI. Rezerwy na zwrot składek dla członków
 VII. Pozostałe rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe określone w statucie
 VIII.  Rezerwa ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpie-

czający
D. Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych (wartość ujemna)
 I.  Udział reasekuratorów w rezerwie składek i w rezerwie na pokrycie ryzyka niewyga-

słego
 II. Udział reasekuratorów w rezerwie ubezpieczeń na życie
 III. Udział reasekuratorów w rezerwie na niewypłacone odszkodowania i świadczenia
 IV. Udział reasekuratorów w rezerwie na premie i rabaty dla ubezpieczonych
 V.  Udział reasekuratorów w pozostałych rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych 

określonych w statucie
 VI.  Udział reasekuratorów w rezerwie ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwe-

stycyjne) ponosi ubezpieczający
E. Oszacowane regresy i odzyski (wielkość ujemna)
 1. Oszacowane regresy i odzyski brutto
 2. Udział reasekuratorów w oszacowanych regresach i odzyskach
F. Pozostałe rezerwy
 I.  Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pra-

cowników
 II. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
 III. Inne rezerwy
G. Zobowiązania z tytułu depozytów reasekuratorów
H. Pozostałe zobowiązania i fundusze specjalne
 I. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich
  1. Zobowiązania wobec ubezpieczających, w tym:
   1.1. Wobec jednostek podporządkowanych
   1.2. Wobec pozostałych jednostek
  2. Zobowiązania wobec pośredników ubezpieczeniowych, w tym:
   2.1. Wobec jednostek podporządkowanych
   2.2. Wobec pozostałych jednostek
  3. Inne zobowiązania z tytułu ubezpieczeń, w tym:
   3.1. Wobec jednostek podporządkowanych
   3.2. Wobec pozostałych jednostek
 II. Zobowiązania z tytułu reasekuracji, w tym:
  1. Wobec jednostek podporządkowanych
  2. Wobec pozostałych jednostek
 III.  Zobowiązania z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych oraz 

pobranych pożyczek, w tym:
  1. Zobowiązania zamienne na akcje zakładu ubezpieczeń
  2. Pozostałe

 II. Rezerwa ubezpieczeń na życie
 III. Rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia
 IV. Rezerwy na premie i rabaty dla ubezpieczonych
 V. Rezerwy na wyrównanie szkodowości (ryzyka)
 VI. Rezerwy na zwrot składek dla członków
 VII. Pozostałe rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe określone w statucie
 VIII.  Rezerwa ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpie-

czający
D. Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych (wartość ujemna)
 I.  Udział reasekuratorów w rezerwie składek i w rezerwie na pokrycie ryzyka niewyga-

słego
 II. Udział reasekuratorów w rezerwie ubezpieczeń na życie
 III. Udział reasekuratorów w rezerwie na niewypłacone odszkodowania i świadczenia
 IV. Udział reasekuratorów w rezerwie na premie i rabaty dla ubezpieczonych
 V.  Udział reasekuratorów w pozostałych rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych 

określonych w statucie
 VI.  Udział reasekuratorów w rezerwie ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwe-

stycyjne) ponosi ubezpieczający
E. Oszacowane regresy i odzyski (wielkość ujemna)
 1. Oszacowane regresy i odzyski brutto
 2. Udział reasekuratorów w oszacowanych regresach i odzyskach
F. Pozostałe rezerwy
 I.  Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pra-

cowników
 II. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
 III. Inne rezerwy
G. Zobowiązania z tytułu depozytów reasekuratorów
H. Pozostałe zobowiązania i fundusze specjalne
 I. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich
  1. Zobowiązania wobec ubezpieczających, w tym:
   1.1. Wobec jednostek podporządkowanych
   1.2. Wobec pozostałych jednostek
  2. Zobowiązania wobec pośredników ubezpieczeniowych, w tym:
   2.1. Wobec jednostek podporządkowanych
   2.2. Wobec pozostałych jednostek
  3. Inne zobowiązania z tytułu ubezpieczeń, w tym:
   3.1. Wobec jednostek podporządkowanych
   3.2. Wobec pozostałych jednostek
 II. Zobowiązania z tytułu reasekuracji, w tym:
  1. Wobec jednostek podporządkowanych
  2. Wobec pozostałych jednostek
 III.  Zobowiązania z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych oraz 

pobranych pożyczek, w tym:
  1. Zobowiązania zamienne na akcje zakładu ubezpieczeń
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 IV. Zobowiązania wobec instytucji kredytowych
 V. Inne zobowiązania
  1. Zobowiązania wobec budżetu
  2. Pozostałe zobowiązania
   2.1.  Wobec jednostek podporządkowanych
   2.2. Wobec pozostałych jednostek
 VI. Fundusze specjalne
I. Rozliczenia międzyokresowe
  1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów
  2. Ujemna wartość firmy
  3. Przychody przyszłych okresów
Pasywa razem

Pozycje pozabilansowe
1. Należności warunkowe, w tym:
 1.1. otrzymane gwarancje i poręczenia
 1.2. pozostałe
2. Zobowiązania warunkowe, w tym:
 2.1. udzielone poręczenia i gwarancje
 2.2. weksle akceptowane i indosowane
 2.3. aktywa z zobowiązaniem odsprzedaży
 2.4. inne zobowiązania zabezpieczone na aktywach lub na przychodach
3. Zabezpieczenia z tytułu reasekuracji ustanowione na rzecz zakładu ubezpieczeń
4.  Zabezpieczenia z tytułu reasekuracji ustanowione przez zakład ubezpieczeń na 

rzecz cedentów
5. Obce składniki aktywów nieujęte w aktywach
Wysokość środków własnych
Wysokość marginesu wypłacalności
Nadwyżka (niedobór) środków własnych na pokrycie marginesu wypłacalności
Wysokość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
Wysokość aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
Nadwyżka (niedobór) aktywów na pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

(...)

  2. Pozostałe
 IV. Zobowiązania wobec instytucji kredytowych
 V. Inne zobowiązania
  1. Zobowiązania wobec budżetu
  2. Pozostałe zobowiązania
   2.1.  Wobec jednostek podporządkowanych
   2.2. Wobec pozostałych jednostek
 VI. Fundusze specjalne
  I. Rozliczenia międzyokresowe
   1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów
   2. Ujemna wartość firmy
   3. Przychody przyszłych okresów
Pasywa razem

Pozycje pozabilansowe
1. Należności warunkowe, w tym:
 1.1. otrzymane gwarancje i poręczenia
 1.2. pozostałe
2. Zobowiązania warunkowe, w tym:
 2.1. udzielone poręczenia i gwarancje
 2.2. weksle akceptowane i indosowane
 2.3. aktywa z zobowiązaniem odsprzedaży
 2.4. inne zobowiązania zabezpieczone na aktywach lub na przychodach
3. Zabezpieczenia z tytułu reasekuracji ustanowione na rzecz zakładu ubezpieczeń
4.  Zabezpieczenia z tytułu reasekuracji ustanowione przez zakład ubezpieczeń na 

rzecz cedentów
5. Obce składniki aktywów nieujęte w aktywach

(...)

Zestawienie zmian w kapitale własnym
I.  Kapitał własny na początek okresu (BO)
 – Korekty błędów podstawowych
 I.a.  Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach
  1. Kapitał podstawowy na początek okresu
   1.1. Zmiany kapitału podstawowego

Zestawienie zmian w kapitale własnym
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)
 – Korekty błędów podstawowych
 I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach
  1. Kapitał podstawowy na początek okresu
   1.1. Zmiany kapitału podstawowego
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    a) zwiększenie (z tytułu)
     – emisji akcji
     – ...
    b) zmniejszenie (z tytułu)
     – umorzenia akcji
     – ...
   1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu
  2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu
   2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy
    a) zwiększenie
    b) zmniejszenie
   2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu
  3. Akcje własne na początek okresu
   3.1. Zmiany akcji własnych
    a) zwiększenie
    b) zmniejszenie
   3.2. Akcje własne na koniec okresu
  4. Kapitał zapasowy na początek okresu
   4.1. Zmiany kapitału zapasowego
    a) zwiększenie (z tytułu)
     – emisji akcji powyżej wartości nominalnej
     – podziału zysku (ustawowo)
     – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
     – ...
    b) zmniejszenie (z tytułu)
     – pokrycia straty
     – ...
   4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu
  5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
   5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
    a) zwiększenie (z tytułu)
     – ...
    b) zmniejszenie (z tytułu)
     – zbycia środków trwałych
     – ...
   5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
  6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
   6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
    a) zwiększenie (z tytułu)
     – ...
    b) zmniejszenie (z tytułu)
     – ...
   6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

    a) zwiększenie (z tytułu)
     – emisji akcji
     – ...
    b) zmniejszenie (z tytułu)
     – umorzenia akcji
     – ...
   1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu
  2.  (uchylony) 
  3.  (uchylony)
  4. Kapitał zapasowy na początek okresu
   4.1. Zmiany kapitału zapasowego
    a) zwiększenie (z tytułu)
     – emisji akcji powyżej wartości nominalnej
     – podziału zysku (ustawowo)
     – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
     – ...
    b) zmniejszenie (z tytułu)
     – pokrycia straty
     – ...
   4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu
  5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
   5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
    a) zwiększenie (z tytułu)
     – ...
    b) zmniejszenie (z tytułu)
     – zbycia środków trwałych
     – ...
   5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
  6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
   6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
    a) zwiększenie (z tytułu)
     – ...
    b) zmniejszenie (z tytułu)
     – ...
   6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
  7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
   7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
    – Korekty błędów podstawowych
   7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
    a) zwiększenie (z tytułu)
     – podziału zysku z lat ubiegłych
     – ...
    b) zmniejszenie (z tytułu)
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  7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
   7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
    – Korekty błędów podstawowych
   7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
    a) zwiększenie (z tytułu)
     – podziału zysku z lat ubiegłych
     – ...
    b) zmniejszenie (z tytułu)
     – ...
   7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
   7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu
    – Korekty błędów podstawowych
   7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
    a) zwiększenie (z tytułu)
     – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
     – ...
    b) zmniejszenie (z tytułu)
   7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
   7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
  8. Wynik netto
   a) zysk netto
   b) strata netto
 II.  Kapitał własny na koniec okresu (BZ)
 III.  Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
 (...) 

     – ...
   7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
   7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu
    – Korekty błędów podstawowych
   7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
    a) zwiększenie (z tytułu)
     – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
     – ...
    b) zmniejszenie (z tytułu)
   7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
   7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
  8. Wynik netto
   a) zysk netto
   b) strata netto
   c)  odpisy z zysku
 II.  Kapitał własny na koniec okresu (BZ)
 III.  Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
 (...)

Komentarz: W załączniku nr 3 dotyczącym zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji wprowadzono zmiany 
w bilansie i zestawieniu zmian w kapitale własnym.
Zmiany w bilansie polegają na:

��  dodaniu w Aktywach pozycji „Akcje własne” i jednocześnie w Pasywach uchylając w pozycji „Kapitał własny” pozycję „Akcje własne (wielkość ujemna)”. Dodatkowo dodano 
w Aktywach pozycję „Należne wpłaty na kapitał podstawowy”, uchylając jednocześnie w Pasywach pozycję „Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)” w pozycji 
„Kapitał własny”;

��  wprowadzeniu po pozycji „Zysk (strata) netto” pozycji „Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)” – w celu ujednolicenia z załącznikiem nr 1, który 
uwzględnia tę pozycję, w przypadku gdy podmiot zdecyduje się na wypłatę zaliczkową dywidendy.

W zestawieniu zmian w kapitale własnym zmodyfikowano pozycję „Wynik netto”. Po pozycji „strata netto” wprowadzono pozycję „odpisy z zysku”. Brak tej pozycji, w przypadku 
gdy podmiot zdecydowałby się na wypłatę zaliczkową dywidendy, powodowałby rozbieżności pomiędzy wynikiem wykazanym w rachunku wyników a wynikiem pokazywanym 
w kapitale własnym. Dodatkowo usunięte zostały pozycje „Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu” i „Akcje własne na początek okresu” (wraz z punktami 
i podpunktami) jako konsekwencja zmian opisanych w bilansie – dotychczasowe pozycje pasywów „Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)” oraz „Akcje własne 
(wielkość ujemna)” będą prezentowane w bilansie po stronie aktywów w wielkości dodatniej.
Zmiana obowiązuje od 23 września 2015 r.
Przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r. z możliwością zastosowania 
za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy.
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zaŁącznik nr 4 

Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, 
O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MIKRO

(...)

Bilans
Aktywa
A. Aktywa trwałe, w tym środki trwałe
B. Aktywa obrotowe, w tym:
 – zapasy
 – należności krótkoterminowe
Aktywa razem

Pasywa
A. Kapitał (fundusz) własny, w tym:
 – kapitał (fundusz) podstawowy
 – należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:
 – rezerwy na zobowiązania
 – zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek
Pasywa razem

(...)

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, 
O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MIKRO

(...)

Bilans
Aktywa
A. Aktywa trwałe, w tym środki trwałe
B. Aktywa obrotowe, w tym:
 – zapasy
 – należności krótkoterminowe
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D. Udziały (akcje) własne
Aktywa razem

Pasywa
A. Kapitał (fundusz) własny, w tym:
 –  kapitał (fundusz) podstawowy
 –  (uchylony)
B.  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:
 –  rezerwy na zobowiązania
 –  zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek
Pasywa razem

(...)

Komentarz: Nowelizacja wprowadziła zmiany w załączniku nr 4 dotyczącym zakresu informacji wykazywanych przez jednostki mikro w bilansie. Polegają one na:
�� dodaniu w Aktywach pozycji „Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy” i jednocześnie uchyleniu w Pasywach w pozycji „Kapitał (fundusz) własny” tiret drugie: „należne 

wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)”;
�� wprowadzeniu w Aktywach pozycji „Udziały (akcje) własne”. 

Zmiana obowiązuje od 23 września 2015 r.
Przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r. z możliwością zastosowania 
za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy.
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zaŁącznik nr 5

Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

Brak odpowiednika ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, 
O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH  

KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIę  
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

 
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

obejmuje w szczególności:
1)  firmę, siedzibę i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właści-

wym rejestrze sądowym albo ewidencji; 
2)  wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony; 
3)  wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym; 
4)  wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych;
5)  wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kon-

tynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć 
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuo-
wania przez nią działalności; 

6)  omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny akty-
wów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu 
sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia 
jednostce prawo wyboru.

Bilans
Aktywa
A. Aktywa trwałe 
 I.  Wartości niematerialne i prawne 
 II.  Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:
  – środki trwałe
  – środki trwałe w budowie
 III.  Należności długoterminowe 
 IV.  Inwestycje długoterminowe, w tym:
  – nieruchomości
  – długoterminowe aktywa finansowe
 V.  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 
B.  Aktywa obrotowe 
 I.  Zapasy 
 II.  Należności krótkoterminowe, w tym:
  a)  z tytułu dostaw i usług, w tym:
   – do 12 miesięcy 
   – powyżej 12 miesięcy
 III.  Inwestycje krótkoterminowe, w tym:
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  a)  krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:
   – środki pieniężne w kasie i na rachunkach
 IV.  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
C.  Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D.  Udziały (akcje) własne
Aktywa razem
Pasywa
A.  Kapitał (fundusz) własny 
 I.  Kapitał (fundusz) podstawowy 
 II.  Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
  –  nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną 

udziałów (akcji)
 III.  Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
  – z tytułu aktualizacji wartości godziwej
 IV.  Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 
 V.  Zysk (strata) z lat ubiegłych 
 VI.  Zysk (strata) netto 
 VII.  Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 
B.  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 
 I.  Rezerwy na zobowiązania, w tym:
  –  rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
 II.  Zobowiązania długoterminowe, w tym:
  –  z tytułu kredytów i pożyczek
 III.  Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:
  a)  z tytułu kredytów i pożyczek
  b)  z tytułu dostaw i usług, w tym:
   – do 12 miesięcy 
   – powyżej 12 miesięcy 
  c)  fundusze specjalne 
IV.  Rozliczenia międzyokresowe 
Pasywa razem

Rachunek zysków i strat 
(wariant kalkulacyjny)

A.  Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
B.  Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów
C.  Koszty sprzedaży 
D.  Koszty ogólnego zarządu
E.  Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B–C–D)
F.  Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 
 – aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
G.   Pozostałe koszty operacyjne, w tym: 
  – aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
H.   Przychody finansowe, w tym: 
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Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

  I.    Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale, w tym: 

     –  od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie 
w kapitale  

   II.   Odsetki, w tym: 
     – od jednostek powiązanych
 III.  Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
    – w jednostkach powiązanych
   IV.  Aktualizacja wartości aktywów finansowych
 I.   Koszty finansowe, w tym: 
  I.   Odsetki, w tym: 
     – dla jednostek powiązanych
   II.   Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
   – w jednostkach powiązanych
  III.  Aktualizacja wartości aktywów finansowych
J.   Zysk (strata) brutto (E+F–G+H–I)
K.   Podatek dochodowy 
L.   Zysk (strata) netto (J–K) 

(wariant porównawczy)
A.   Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 
  I.   Przychody netto ze sprzedaży 
  II.    Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie 

– wartość ujemna) 
  III.   Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 
B.   Koszty działalności operacyjnej
  I.   Amortyzacja 
  II.   Zużycie materiałów i energii 
  III.   Usługi obce
  IV.   Wynagrodzenia 
  V.   Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:
    – emerytalne
  VI.   Pozostałe koszty, w tym:
   – wartość sprzedanych towarów i materiałów 
C.   Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 
D.   Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 
  – aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 
E.   Pozostałe koszty operacyjne, w tym: 
  – aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 
F.  Przychody finansowe, w tym: 
  I.   Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada 

zaangażowanie w kapitale, w tym: 
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   –  od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie 
w kapitale  

  II.  Odsetki, w tym: 
  – od jednostek powiązanych 
  III.  Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
  – w jednostkach powiązanych
  IV.  Aktualizacja wartości aktywów finansowych
G.  Koszty finansowe, w tym: 
  I.  Odsetki, w tym: 
  – dla jednostek powiązanych
  II.  Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
   – w jednostkach powiązanych
 III.  Aktualizacja wartości aktywów finansowych
H. Zysk (strata) brutto (C+D–E+F–G)
I. Podatek dochodowy 
J. Zysk (strata) netto (H–I) 

 Dodatkowe informacje i objaśnienia
obejmują w szczególności:
 1)  szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, warto-

ści niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający 
stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia 
z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrzne-
go oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie 
stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia;

 2)  kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość 
aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz 
długoterminowych aktywów finansowych;

 3)  kwotę wartości firmy i wyjaśnienie okresu jej odpisywania, określonych w art. 44b 
ust. 10;

 4)  w przypadku gdy instrumenty finansowe lub składniki aktywów niebędące instru-
mentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej: 
a)  istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy 

dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,
b)  odrębnie dla długoterminowych i krótkoterminowych instrumentów finansowych lub 

składników aktywów niebędących instrumentami finansowymi – wartość godziwą
 wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania wpływające 
na wynik finansowy lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okre-
sie sprawozdawczym,

c)  odrębnie dla pochodnych instrumentów finansowych wykazywanych jako krót-
koterminowe aktywa finansowe lub zobowiązania krótkoterminowe – informa-
cje dotyczące zakresu i charakteru instrumentów, w tym istotnych warunków 
mogących wpłynąć na kwotę, termin i pewność przyszłych przepływów pie-
niężnych, 
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Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

d)  tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan ka-
pitału (funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego 
zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego; 

 5)  kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę mię-
dzy wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem 
zapłaty za nie;

 6)  podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia 
bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty powyżej 5 lat, jak również łączną 
kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru 
i formy tych zabezpieczeń;

 7)  w przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej 
niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to 
w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową 
i krótkoterminową;

 8)  łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę 
gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem 
zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabez-
pieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych 
w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub 
stowarzyszonych; 

 9)  koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kur-
sowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku 
obrotowym; 

10)  odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt 
wytworzenia produktów w roku obrotowym;

11)  kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczaj-
nej wartości lub które wystąpiły incydentalnie;

12)  informację o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu; 
13)  kwoty zaliczek i pożyczek, udzielonych osobom wchodzącym w skład organów 

zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich 
głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaco-
nych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imie-
niu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogó-
łem dla każdej kategorii;

14)  informację o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieu-
względnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację mająt-
kową, finansową oraz wynik finansowy jednostki; 

15)  przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachun-
kowości, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową 
i wynik finansowy jednostki oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania 
sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny;
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16)  informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych spra-
wozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy;

17)   informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane spra-
wozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której 
wchodzi spółka jako jednostka zależna;

18)  w przypadku gdy jednostka mała nie sporządza sprawozdania z działalności zgod-
nie z art. 49 ust. 5 ustawy dodatkowo przedstawia informacje o udziałach (akcjach) 
własnych: 
a)  przyczynę nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym,
b)  liczbę i wartość nominalną nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów 

(akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość księgową, jak też 
część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują,

c)  w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji),
d)  liczbę i wartość nominalną lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość 

księgową wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również 
część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują.

Komentarz: Wprowadzono nowy załącznik nr 5 określający zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym przez jednostki małe, korzystające z uproszczeń odno-
szących się do sprawozdania finansowego. Sprawozdanie tych jednostek składa się z:

�� wprowadzenia do sprawozdania finansowego
Zawiera ono informację o przyjętych przez jednostkę zasadach (polityce) rachunkowości, w tym metodach wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku 
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru. Ponadto jednostka powinna przedsta-
wić następujące informacje: firmę i siedzibę, wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr, a także wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało 
sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na 
zagrożenie kontynuowania przez nią działalności. We wprowadzeniu do sprawozdania finansowego jednostka musi również określić czas trwania swojej działalności, jeżeli jest 
ograniczony, oraz okres objęty sprawozdaniem finansowym.

�� uproszczonego bilansu
Zakres informacyjny uproszczonego bilansu jest mniejszy niż w załączniku nr 1 (tj. dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i jednostki mikro), ale większy niż w za-
łączniku nr 4 (tj. przewidzianym dla jednostek mikro). Analogicznie jak w przypadku bilansów innych jednostek (tj. w załącznikach 1–4) „Udziały (akcje) własne” są prezentowane 
po stronie Aktywów w odrębnej pozycji (D.), a nie po stronie Pasywów – w wielkości ujemnej – w „Kapitale (funduszu) własnym”. Analogicznie należne wpłaty na kapitał podsta-
wowy są prezentowane po stronie Aktywów w odrębnej pozycji (C.), a nie po stronie Pasywów – w wielkości ujemnej – w „Kapitale (funduszu) własnym”.

�� uproszczonego rachunku zysków i strat
Podobnie jak w przypadku bilansu uproszczony rachunek zysków i strat zawiera mniej pozycji niż przewiduje to załącznik nr 1 (tj. dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpie-
czeń i jednostki mikro), ale więcej niż w załączniku nr 4 (tj. przewidzianym dla jednostek mikro). Analogicznie jak w przypadku jednostek sporządzających sprawozdanie zgodnie 
z załącznikiem nr 1, jednostki małe nie wykazują pozycji wyniku na działalności nadzwyczajnej jednostki. Ponadto w pozycjach „Pozostałe przychody operacyjne” i „Pozostałe 
koszty operacyjne” wprowadzono dodatkowe wyszczególnienie – aktualizację wartości aktywów niefinansowych.

�� skróconych dodatkowych informacji i objaśnień
Dodatkowe informacje i objaśnienia (podobnie jak bilans i rachunek zysków i strat) zawierają mniej pozycji, niż przewiduje to załącznik nr 1, ale więcej niż w załączniku nr 4. Warto wśród 
nich wyróżnić wprowadzony nowy obowiązek przedstawienia informacji o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości, które wy-
stąpiły incydentalnie.
Zmiana obowiązuje od 23 września 2015 r.
Przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r. z możliwością zastosowania 
za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy.
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Ustawa
z 26 czerwca 1974 r.

Kodeks pracy
(j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1268)*

* Tabela uwzględnia zmiany w ustawie – Kodeks pracy wprowadzone:
– ustawą z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1220),
– ustawą z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1224),
– ustawą z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1268; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1735).

Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

Art. 25. [Rodzaje umów]
§ 1. Umowę o pracę zawiera się na czas nieokreślony, na czas określony lub na 

czas wykonania określonej pracy. Jeżeli zachodzi konieczność zastępstwa pracowni-
ka w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, pracodawca może w tym 
celu zatrudnić innego pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony, 
obejmujący czas tej nieobecności.

Art. 25. [Rodzaje umów]
§ 1. Umowę o pracę zawiera się na okres próbny, na czas nieokreślony albo na czas 

określony. 

§ 2. Każda z umów, o których mowa w § 1, może być poprzedzona umową o pracę 
na okres próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy.

§ 2. Umowę o pracę na okres próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy, zawiera się 
w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wy-
konywania określonego rodzaju pracy.

Brak odpowiednika § 3. Ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracowni-
kiem jest możliwe:
1) jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy;
2) po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umo-

wy o pracę, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania tego samego 
rodzaju pracy; w tym przypadku dopuszczalne jest jednokrotne ponowne zawarcie 
umowy na okres próbny.

Komentarz: Zmiana zacznie obowiązywać od 22 lutego 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1220). W jej wyniku zostanie zlikwidowana możliwość zawierania umów na czas wykonania określonej pracy. Wskazano również cel zawarcia umowy na okres 
próbny, który dotychczas nie był podany w przepisach. Zgodnie z nową regulacją umowa o pracę na okres próbny będzie zawierana w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika 
i możliwości jego zatrudnienia przy wykonywaniu określonego rodzaju pracy. Nowelizacja reguluje również przypadki, w których będzie dopuszczalne ponowne zawarcie próbnej 
umowy z tym samym pracownikiem. Będzie to możliwe:

�■ jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy;
�■ po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania tego samego rodzaju 
pracy; w tym przypadku dopuszczalne będzie jednokrotne ponowne zawarcie umowy na okres próbny.

Wprowadzenie możliwości ponownego zatrudnienia na umowę na okres próbny, w przypadku gdy pracownik ma być zatrudniony do pracy rodzajowo innej niż ta, która była wy-
konywana w ramach pierwszej umowy na okres próbny, jest zgodne z dotychczas przyjętą linią prezentowaną przez orzecznictwo. Przykładem może być wyrok SN z 4 września 
2013 r. (II PK 358/12), w którym sąd stanął na stanowisku, że dopuszczalne jest zawarcie między tymi samymi stronami kolejnej umowy o pracę na okres próbny na innym stano-
wisku pracy (przy pracach różnych rodzajów).
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Art. 251. [Kolejna umowa na czas określony]
§ 1. Zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skut-

kach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, jeżeli poprzednio 
strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie 
okresy, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy 
o pracę nie przekroczyła 1 miesiąca.

Art. 251. [Kolejna umowa na czas określony]
§ 1. Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także 

łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawiera-
nych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesię-
cy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech. 

§ 2. Uzgodnienie między stronami w trakcie trwania umowy o pracę na czas okre-
ślony dłuższego okresu wykonywania pracy na podstawie tej umowy uważa się za za-
warcie, od dnia następującego po jej rozwiązaniu, kolejnej umowy o pracę na czas 
określony w rozumieniu § 1. 

§ 2. Uzgodnienie między stronami w trakcie trwania umowy o pracę na czas określo-
ny dłuższego okresu wykonywania pracy na podstawie tej umowy uważa się za zawar-
cie, od dnia następującego po dniu, w którym miało nastąpić jej rozwiązanie, nowej 
umowy o pracę na czas określony w rozumieniu § 1.

§ 3. Przepis § 1 nie dotyczy umów o pracę na czas określony zawartych:
1)   w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy;
2)   w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym albo zadań 

realizowanych cyklicznie.

§ 3. Jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony jest 
dłuższy niż okres, o którym mowa w § 1, lub jeżeli liczba zawartych umów jest więk-
sza niż liczba umów określona w tym przepisie, uważa się, że pracownik, odpowied-
nio od dnia następującego po upływie okresu, o którym mowa w § 1, lub od dnia 
zawarcia czwartej umowy o pracę na czas określony, jest zatrudniony na podstawie 
umowy o pracę na czas nieokreślony.

Brak odpowiednika § 4. Przepisu § 1 nie stosuje się do umów o pracę zawartych na czas określony:
1)   w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
2)   w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,
3)   w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,
4)   w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie
– jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okreso-
wego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okolicz-
ności zawarcia umowy.

Brak odpowiednika § 5. Pracodawca zawiadamia właściwego okręgowego inspektora pracy, w formie 
pisemnej lub elektronicznej, o zawarciu umowy o pracę, o której mowa w § 4 pkt 4, 
wraz ze wskazaniem przyczyn zawarcia takiej umowy, w terminie 5 dni roboczych od 
dnia jej zawarcia.

Komentarz: Zmiana zacznie obowiązywać od 22 lutego 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1220). W jej wyniku okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, jak również łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę 
na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie będzie mógł przekroczyć 33 miesięcy. Ustawodawca wprowadził również limit w zakresie liczby 
umów na czas określony. Te same strony będą mogły zawrzeć maksymalnie 3 umowy na czas określony.
Limity ograniczające zatrudnienie na podstawie umowy lub umów o pracę na czas określony nie będą dotyczyły umowy zawartej w celu:

�■ zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
�■ wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,
�■ wykonywania pracy przez okres kadencji.

Limitów tych nie trzeba będzie stosować także wtedy, gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie, jeśli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspo-
kojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszelkich okoliczności zawarcia umowy.
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Przekroczenie 33-miesięcznego okresu zatrudnienia na umowy na czas określony będzie powodować, że od następnego dnia (po upływie 33 miesięcy) pracownik będzie zatrud-
niony na podstawie umowy na czas nieokreślony – niezależnie od tego, że formalnie umowa zostanie nazwana umową na czas określony.
Obowiązujące dotychczas regulacje pozwalają na zawarcie między tymi samymi stronami dwóch kolejnych umów o pracę na czas określony. Trzecia taka umowa między tym sa-
mym pracownikiem i pracodawcą powinna już być umową na czas nieokreślony. Dotyczy to sytuacji, gdy przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy 
o pracę nie przekroczyła 1 miesiąca. Nie ma natomiast obecnie żadnych limitów dotyczących długości, na jaką maksymalnie można zawrzeć umowę na czas określony. Zgodnie 
z orzecznictwem Sądu Najwyższego (wyrok z 25 października 2007 r., II PK 49/07, OSNP 2008/21–22/317) nie mogą to być jednak długie okresy, np. wieloletnie.

Art. 29. [Forma i treść umowy o pracę]
Brak odpowiednika

Art. 29. [Forma i treść umowy o pracę]
(…) § 11. W przypadku zawarcia umowy o pracę na czas określony w celu, o któ-

rym mowa w art. 251 § 4 pkt 1–3, lub w przypadku, o którym mowa w art. 251 § 4 
pkt 4, w umowie określa się ten cel lub okoliczności tego przypadku, przez za-
mieszczenie informacji o obiektywnych przyczynach uzasadniających zawarcie 
takiej umowy.

Komentarz: Zmiana zacznie obowiązywać od 22 lutego 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1220). W sytuacji gdy umowa na czas określony zostanie zawarta w celu:

�■ zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
�■ wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,
�■ wykonywania pracy przez okres kadencji

lub gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie, wówczas do umowy o pracę trzeba będzie wprowadzić zapis określający cel zawarcia umowy lub 
wskazać te przyczyny obiektywne. Za niewystarczającą należy uznać ogólną, przykładową wzmiankę „umowa zawarta na czas określony w związku z przyczynami obiektywnymi 
leżącymi po stronie pracodawcy”. W tym przypadku trzeba konkretnie wskazać przyczyny obiektywne zawarcia umowy na czas określony, np. podpisanie kontraktu na 2 lata na 
wykonanie projektu modernizacyjnego sali widowiskowej. 

Art. 30. [Rozwiązanie umowy o pracę]
 § 1. Umowa o pracę rozwiązuje się:

(…) 5) z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.

Art. 30. [Rozwiązanie umowy o pracę]
§ 1. Umowa o pracę rozwiązuje się:

uchylony

Komentarz: Zmiana zacznie obowiązywać od 22 lutego 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1220). Jest spowodowana likwidacją umów na czas wykonania określonej pracy, które rozwiązują się z dniem ukończenia pracy, dla której są zawierane. 
W związku z usunięciem tego rodzaju umów z katalogu umów o pracę z Kodeksu pracy usunięto również sposób, w jaki były one rozwiązywane.

Art. 32. [Wypowiedzenie umowy o pracę]
§ 1. Każda ze stron może rozwiązać za wypowiedzeniem umowę o pracę zawartą na:

1)  okres próbny;
2)  (uchylony);
3)  czas nieokreślony. 

Art. 32. [Wypowiedzenie umowy o pracę]
§ 1. Każda ze stron może rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem.

Komentarz: Zmiana zacznie obowiązywać od 22 lutego 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1220). Zmiana wynika z wprowadzenia możliwości wypowiadania umów na czas określony bez konieczności wprowadzania do nich klauzuli o wypowiedzeniu. 
Po zmianie przepisów każda umowa o pracę podlega wypowiedzeniu na mocy Kodeksu pracy, a nie postanowień zawartych w samej umowie, tak jak to było dotychczas w przy-
padku umów na czas określony.
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Art. 33. [Wypowiedzenie umowy zawartej na czas określony]
 Przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony 

mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygo-
dniowym wypowiedzeniem.

Art. 33. [Wypowiedzenie umowy zawartej na czas określony]
uchylony

Komentarz: Zmiana zacznie obowiązywać od 22 lutego 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1220). W jej wyniku nie można wprowadzać do umów na czas określony postanowień o 2-tygodniowym wypowiedzeniu. Do takich umów należy bowiem sto-
sować okresy wypowiedzenia właściwe dla umów na czas nieokreślony. 

Art. 331. [Okres wypowiedzenia]
Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony w okolicznoś-

ciach, o których mowa w art. 25 § 1 zdanie drugie, wynosi 3 dni robocze.

Art. 331. [Okres wypowiedzenia]
uchylony

Komentarz: Zmiana zacznie obowiązywać od 22 lutego 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1220). W jej wyniku uchylono stosowanie 3-dniowych okresów wypowiedzenia w przypadku umów na zastępstwo. Do umów na zastępstwo będą stosowane 
okresy wypowiedzenia właściwe dla umów na czas nieokreślony. Umowa na zastępstwo jest bowiem rodzajem umowy na czas określony. 

Art. 36. [Okres wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokreślony]
§ 1. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest uza-

leżniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:
1)  2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
2)  1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
3)  3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Art. 36. [Okres wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokreślony]
§ 1. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy 

o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego 
pracodawcy i wynosi:
1)  2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
2)  1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
3)  3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Komentarz: Zmiana zacznie obowiązywać od 22 lutego 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1220). W jej wyniku zrównano okresy wypowiedzenia dla umów na czas nieokreślony i umów na czas określony. Po zmianie przepisów będą one zależały 
wyłącznie od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. 

Art. 361. [Upadłość lub likwidacja pracodawcy]
§ 1. Jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokre-

ślony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych 
przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego roz-
wiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej 
jednak do 1 miesiąca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie 
w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia.

Art. 361. [Upadłość lub likwidacja pracodawcy]
§ 1. Jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokre-

ślony lub umowy o pracę zawartej na czas określony następuje z powodu ogłoszenia 
upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, 
pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres 
trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca. W takim przypadku pra-
cownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część 
okresu wypowiedzenia.

Komentarz: Zmiana zacznie obowiązywać od 22 lutego 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1220). Na skutek tej zmiany wprowadzono możliwość skracania okresu wypowiedzenia z 3 miesięcy maksymalnie do 1 miesiąca w przypadku umów na czas 
określony. Jest to związane ze zrównaniem okresów wypowiedzenia umów bezterminowych i umów na czas określony.
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Brak odpowiednika Art. 362. [Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowie-
dzenia]

W związku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracodawca może zwolnić pracow-
nika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia. W okresie 
tego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Komentarz: Zmiana zacznie obowiązywać od 22 lutego 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1220). W jej wyniku wprowadzono możliwość zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. Dotychczas taka sytuacja nie 
była uregulowana w przepisach prawa pracy. Jednak takie zwolnienie z obowiązku wykonywania pracy uznawano za dopuszczalne w przypadku porozumienia pracownika z pra-
codawcą. Po zmianie przepisów pracodawca będzie mógł jednostronnie zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. 

Art. 411. [Ogłoszenie upadłości lub likwidacji pracodawcy]
(…) § 2. W razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, umowa o pracę za-

warta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy może być rozwiązana 
przez każdą ze stron za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

Art. 411. [Ogłoszenie upadłości lub likwidacji pracodawcy]
uchylony

Komentarz: Zmiana zacznie obowiązywać od 22 lutego 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1220). Zmiana jest wynikiem usunięcia z katalogu umów o pracę umowy na czas wykonania określonej pracy. W związku z tym nie ma już potrzeby określania 
przypadków, w jakich taka umowa będzie podlegała wypowiedzeniu. 

Art. 50. [Odszkodowanie]
(…) § 3. Jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony lub na czas 

wykonania określonej pracy nastąpiło z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu tych 
umów, pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie.

Art. 50. [Odszkodowanie]
(…) § 3. Jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony nastąpiło 

z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu takiej umowy, pracownikowi przysługuje wy-
łącznie odszkodowanie.

Komentarz: Zmiana zacznie obowiązywać od 22 lutego 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1220). Zmiana jest wynikiem usunięcia z katalogu umów o pracę umów na czas wykonania określonej pracy. W związku z tym nie ma już potrzeby określania 
przypadków, w jakich przysługuje odszkodowanie za nieprawidłowe rozwiązanie takiej umowy.

Art. 55. [Rozwiązanie umowy przez pracownika]
(…) § 11. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie określonym w § 1 tak-

że wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiąz-
ków wobec pracownika; w takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie 
w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę została 
zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy – w wysokości 
wynagrodzenia za okres 2 tygodni.

Art. 55. [Rozwiązanie umowy przez pracownika]
(…) § 11. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie określonym w § 1 także wte-

dy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec 
pracownika; w takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości 
wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy o pracę zawar-
tej na czas określony odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, 
do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia.

Komentarz: Zmiana zacznie obowiązywać od 22 lutego 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1220). Zmiana jest wynikiem usunięcia z katalogu umów o pracę umowy na czas wykonania określonej pracy. Nie ma już bowiem potrzeby określa-
nia przypadków, w jakich przysługuje odszkodowanie w związku z rozwiązaniem takiej umowy. Ponadto na skutek zmiany okresów wypowiedzenia umów na czas określony 
wskazano, że pracownikowi przysługuje za rozwiązanie takiej umowy bez wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie pracodawcy odszkodowanie nie tak jak do tej pory 
w wysokości wynagrodzenia za 2 tygodnie, tylko w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia.
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Art. 58. [Odszkodowanie]
Odszkodowanie, o którym mowa w art. 56, przysługuje w wysokości wynagrodzenia 

za okres wypowiedzenia. Jeżeli rozwiązano umowę o pracę, zawartą na czas określony 
albo na czas wykonania określonej pracy, odszkodowanie przysługuje w wysokości 
wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za 3 mie-
siące.

Art. 58. [Odszkodowanie]
Odszkodowanie, o którym mowa w art. 56, przysługuje w wysokości wynagrodzenia 

za okres wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas 
określony odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego 
umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia.

Komentarz: Zmiana zacznie obowiązywać od 22 lutego 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1220). Zmiana jest wynikiem usunięcia z katalogu umów o pracę umowy na czas wykonania określonej pracy. Nie ma już bowiem potrzeby określania przy-
padków, w jakich przysługuje odszkodowanie w związku z rozwiązaniem takiej umowy. Ponadto zmiana artykułu jest spowodowana zmianami w okresach wypowiedzenia umów 
na czas określony. W wyniku nowelizacji przepisów, jeżeli rozwiązano umowę o pracę zawartą na czas określony bez wypowiedzenia niezgodnie z przepisami, odszkodowanie 
przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego miała trwać umowa, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia. Przepis w nowym brzmieniu, odnoszący się do 
odszkodowania z tytułu bezprawnego rozwiązania bez wypowiedzenia umowy na czas określony, dotyczy okresów wypowiedzenia tej umowy i ustala górną granicę świadczenia 
odpowiadającą długości okresu wypowiedzenia – maksymalnie za okres 3 miesięcy. Obecnie, ponieważ okresy wypowiedzenia umów na czas określony wynoszą 2 tygodnie, 
przepis określa wprost, że odszkodowanie w tym przypadku jest ograniczone do 3 miesięcy. 

Art. 59. [Odszkodowanie w przypadku umów terminowych]
W razie rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę, zawartej na czas okre-

ślony lub na czas wykonania określonej pracy, z naruszeniem przepisów o rozwią-
zywaniu umów o pracę bez wypowiedzenia, pracownikowi przysługuje wyłącznie 
odszkodowanie, jeżeli upłynął już termin, do którego umowa miała trwać, lub gdy 
przywrócenie do pracy byłoby niewskazane ze względu na krótki okres, jaki pozo-
stał do upływu tego terminu. Odszkodowanie przysługuje w wysokości określonej 
w art. 58.

Art. 59. [Odszkodowanie w przypadku umów terminowych]
W razie rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę zawartej na czas określony 

z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę bez wypowiedzenia pracow-
nikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie, jeżeli upłynął już termin, do którego 
umowa miała trwać, lub gdy przywrócenie do pracy byłoby niewskazane ze względu 
na krótki okres, jaki pozostał do upływu tego terminu. W tym przypadku odszkodowa-
nie przysługuje w wysokości określonej w art. 58.

Komentarz: Zmiana zacznie obowiązywać od 22 lutego 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1220). Zmiana jest wynikiem usunięcia z katalogu umów o pracę umowy na czas wykonania określonej pracy. Nie ma już bowiem potrzeby określania przypad-
ków, w jakich przysługuje odszkodowanie w związku z rozwiązaniem takiej umowy.

Art. 612. [Wysokość odszkodowania]
§ 1. Odszkodowanie, o którym mowa w art. 611, przysługuje w wysokości wynagro-

dzenia pracownika za okres wypowiedzenia, a w przypadku rozwiązania umowy o pracę 
zawartej na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy – w wysokości 
wynagrodzenia za okres 2 tygodni.

Art. 612. [Wysokość odszkodowania]
§ 1. Odszkodowanie, o którym mowa w art. 611, przysługuje w wysokości wyna-

grodzenia pracownika za okres wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy 
o pracę zawartej na czas określony, odszkodowanie przysługuje w wysokości wyna-
grodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres 
wypowiedzenia.

Komentarz: Zmiana zacznie obowiązywać od 22 lutego 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1220). Zmiana jest wynikiem usunięcia z katalogu umów o pracę umowy na czas wykonania określonej pracy. Nie ma już bowiem potrzeby określania przy-
padków, w jakich przysługuje odszkodowanie w związku z rozwiązaniem takiej umowy. Ponadto zmiana artykułu jest spowodowana zmianami w okresach wypowiedzenia umów 
na czas określony. Pracodawca, który będzie dochodził odszkodowania od pracownika za bezzasadne rozwiązanie przez niego umowy na czas określony bez wypowiedzenia, 
po nowelizacji będzie mógł ubiegać się o odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia. 
Dotychczas odszkodowanie przysługiwało w przypadku rozwiązania takiej umowy w wysokości 2-tygodniowego wynagrodzenia.
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Art. 632. [Śmierć pracodawcy]
(…) § 2. Pracownikowi, którego umowa o pracę wygasła z przyczyn określonych 

w § 1, przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedze-
nia, a w przypadku zawarcia umowy o pracę na czas określony lub na czas wykonania 
określonej pracy – w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni.

Art. 632. [Śmierć pracodawcy]
(…) § 2. Pracownikowi, którego umowa o pracę wygasła z przyczyn określonych 

w § 1, przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowie-
dzenia.

Komentarz: Zmiana zacznie obowiązywać od 22 lutego 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1220). Zmiana jest wynikiem usunięcia z katalogu umów o pracę umowy na czas wykonania określonej pracy. Nie ma już bowiem potrzeby określania przy-
padków, w jakich przysługuje odszkodowanie w związku z rozwiązaniem takiej umowy. Ponadto zmiana artykułu jest spowodowana zmianami w okresach wypowiedzenia umów 
na czas określony. Zgodnie z nowelizacją pracownikowi zatrudnionemu na czas określony w przypadku śmierci pracodawcy będzie przysługiwało odszkodowanie w wysokości 
wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Dotychczas przysługiwało ono w takiej sytuacji w wysokości 2-tygodniowego wynagrodzenia. 

Art. 97. [Świadectwo pracy]
(…) § 11. Jeżeli pracownik pozostaje w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy 

na podstawie umowy o pracę na okres próbny, umowy o pracę na czas określony lub 
umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy, pracodawca jest obowiązany 
wydać pracownikowi świadectwo pracy obejmujące zakończone okresy zatrudnienia 
na podstawie takich umów, zawartych w okresie 24 miesięcy, poczynając od zawarcia 
pierwszej z tych umów.

Art. 97. [Świadectwo pracy]
(…) § 11. Jeżeli pracownik pozostaje w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy na 

podstawie umowy o pracę zawartej na okres próbny lub umowy o pracę zawartej na 
czas określony, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy 
obejmujące zakończone okresy zatrudnienia na podstawie takich umów, zawartych 
w okresie 24 miesięcy, począwszy od dnia zawarcia pierwszej z tych umów.

Komentarz: Zmiana zacznie obowiązywać od 22 lutego 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1220). Zmiana jest wynikiem usunięcia z katalogu umów o pracę umowy na czas wykonania określonej pracy. W związku z tą zmianą zbiorczego świadectwa 
pracy nie trzeba będzie wydawać za okresy pracy na podstawie umowy na czas wykonania określonej pracy.

Art. 1519a. [Zakaz pracy w placówkach handlowych w święta]
1. Praca w święta w placówkach handlowych jest niedozwolona.

Art. 1519a. [Zakaz pracy w placówkach handlowych w święta]
§ 1. Praca w święta w placówkach handlowych jest niedozwolona.

2. Przepis ust. 1 stosuje się także, jeżeli święto przypada w niedzielę. § 2. Przepis § 1 stosuje się także, jeżeli święto przypada w niedzielę.

3. Praca w niedziele jest dozwolona w placówkach handlowych przy wykonywaniu prac 
koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności.

§ 3. Praca w niedziele jest dozwolona w placówkach handlowych przy wykonywaniu prac 
koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności.

Komentarz: Zmiana zacznie obowiązywać od 22 lutego 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1220). Zmiana ma charakter techniczny i polega na zastąpieniu ustępów artykułu 1519a paragrafami. 

Art. 15111. [Dzień wolny od pracy]
§ 1. Pracownikowi wykonującemu pracę w niedziele i święta, w przypadkach, o któ-

rych mowa w art. 1519a ust. 3 oraz art. 15110 pkt 1–9 i 11, pracodawca jest obowiązany 
zapewnić inny dzień wolny od pracy:

Art. 15111. [Dzień wolny od pracy]
§ 1. Pracownikowi wykonującemu pracę w niedziele i święta, w przypadkach, o któ-

rych mowa w art. 1519a § 3 oraz art. 15110 pkt 1–9 i 11, pracodawca jest obowiązany 
zapewnić inny dzień wolny od pracy:
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1) w zamian za pracę w niedzielę – w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających 
lub następujących po takiej niedzieli;

2) w zamian za pracę w święto – w ciągu okresu rozliczeniowego.

1) w zamian za pracę w niedzielę – w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających 
lub następujących po takiej niedzieli;

2) w zamian za pracę w święto – w ciągu okresu rozliczeniowego.

Komentarz: Zmiana zacznie obowiązywać od 22 lutego 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1220). Zmiana ma charakter techniczny i polega na zastąpieniu ustępu wymienionego w treści artykułu 15111 paragrafem.

Brak odpowiednika Art. 1751. [Definicje]
Ilekroć w przepisach działu jest mowa o:

1) ubezpieczonej-matce dziecka – należy przez to rozumieć matkę dziecka niebędącą 
pracownicą, objętą ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa, 
określonym w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń spo-
łecznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 121, 689 i 978);

2) ubezpieczonym-ojcu dziecka – należy przez to rozumieć ojca dziecka niebędące-
go pracownikiem, objętego ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macie-
rzyństwa, określonym w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpie-
czeń społecznych;

3) pracowniku-innym członku najbliższej rodziny – należy przez to rozumieć będą-
cego pracownikiem, innego niż pracownik-ojciec wychowujący dziecko, członka 
najbliższej rodziny, o którym mowa w art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. 
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i ma-
cierzyństwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 159);

4) ubezpieczonym-innym członku najbliższej rodziny – należy przez to rozumieć nie-
będącego pracownikiem, innego niż ubezpieczony-ojciec dziecka, ubezpieczo-
nego członka najbliższej rodziny, o którym mowa w art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 
25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego 
w razie choroby i macierzyństwa.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 2 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., 
poz. 1268; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1735). Wprowadza do Kodeksu pracy nowe definicje ubezpieczonej-matki dziecka i ubezpieczonego-ojca dziecka oraz pracownika-innego 
członka najbliższej rodziny i ubezpieczonego-innego członka najbliższej rodziny. Jest to związane z wprowadzeniem od 2 stycznia 2016 r. możliwości przejęcia od matki dziecka 
urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego przez te osoby. 

Art. 177. [Rozwiązanie umowy w okresie ciąży]
(…) § 3. Umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określo-

nej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiąza-
niu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.

Art. 177. [Rozwiązanie umowy w okresie ciąży]
(…) § 3. Umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny przekra-

czający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, 
ulega przedłużeniu do dnia porodu.

Komentarz: Zmiana zacznie obowiązywać od 22 lutego 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1220). Zmiana jest wynikiem usunięcia z katalogu umów o pracę umowy na czas wykonania określonej pracy. W związku z tym nie będzie już konieczności 
przedłużania do dnia porodu tego rodzaju umów o pracę.
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Art. 1791. [Wniosek o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego]
Pracownica, nie później niż 14 dni po porodzie, może złożyć pisemny wniosek 

o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, dodatkowego urlopu macie-
rzyńskiego w pełnym wymiarze wynikającym z art. 1821 § 1, a bezpośrednio po takim 
urlopie – urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze wynikającym z art. 1821a § 1; praco-
dawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownicy.

Art. 1791. [Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego]
§ 1. Pracownica, nie później niż 21 dni po porodzie, może złożyć pisemny wniosek 

o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, urlopu rodzicielskiego w peł-
nym wymiarze wynikającym z art. 1821a § 1.

Brak odpowiednika § 2. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w § 1, pracownica może dzielić się 
z pracownikiem-ojcem wychowującym dziecko albo ubezpieczonym-ojcem dziecka ko-
rzystaniem z urlopu rodzicielskiego albo pobieraniem zasiłku macierzyńskiego za okres 
odpowiadający okresowi tego urlopu, zgodnie z zasadami określonymi w art. 1821b § 2 i 4.

Brak odpowiednika § 3. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio do pracownika-ojca wychowującego 
dziec ko, w przypadku gdy ubezpieczona-matka dziecka złożyła wniosek o wypłace-
nie jej zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyń-
skiego i urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, o którym mowa w art. 30a ust. 1 
ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia spo-
łecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Brak odpowiednika § 4. W przypadkach, o których mowa w § 2 i 3, pisemny wniosek dotyczący:
1) rezygnacji z korzystania z urlopu rodzicielskiego w całości albo w części i powrotu 

do pracy – składa się pracodawcy w terminie nie krótszym niż 21 dni przed przystą-
pieniem do pracy;

2) udzielenia urlopu rodzicielskiego w całości albo w części – składa się pracodawcy 
w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu albo 
jego części.

Brak odpowiednika § 5. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wnioski, o których mowa w § 1 i 4. Do wnio-
sków dołącza się dokumenty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1868a.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 2 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., 
poz. 1268; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1735). Jest spowodowana włączeniem dodatkowego urlopu macierzyńskiego do urlopu rodzicielskiego. Od 2 stycznia 2016 r. został zli-
kwidowany dodatkowy urlop macierzyński. Pracownicy będą mogli występować o urlop rodzicielski bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. W wyniku omawianej zmiany z 14 do 
21 dni po porodzie został wydłużony termin na złożenie wniosku o udzielenie całego urlopu rodzicielskiego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Omawiany przepis wprowadza 
także możliwość dzielenia się urlopem rodzicielskim lub zasiłkiem macierzyńskim przysługującym za urlop rodzicielski przez matkę dziecka z pracownikiem-ojcem wychowującym 
dziecko albo ubezpieczonym-ojcem dziecka. Tak samo urlop rodzicielski będzie mógł przejąć pracownik-ojciec dziecka, jeżeli matka korzystała z zasiłku macierzyńskiego za okres 
odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze.

Art. 1792. [Rezygnacja z korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego]
§ 1. W przypadku, o którym mowa w art. 1791, pracownica może zrezygnować z korzy-

stania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego w całości lub w części i powrócić do pracy.
§ 2. Pracownica składa pracodawcy pisemny wniosek w sprawie rezygnacji z ko-

rzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego w całości lub w części, w terminie 
nie krótszym niż 14 dni przed przystąpieniem do pracy; pracodawca jest obowiązany 
uwzględnić wniosek pracownicy.

Art. 1792. [Rezygnacja z korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego]
uchylony
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§ 3. W przypadku, o którym mowa w § 1 i 2, pracownik-ojciec wychowujący dziecko 
może złożyć pisemny wniosek o udzielenie mu dodatkowego urlopu macierzyńskie-
go w całości lub w części, w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem 
korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego albo z części takiego urlopu; 
pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika-ojca wychowującego 
dziecko.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 2 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 
z 2015 r., poz. 1268; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1735). Ma charakter porządkowy i jest spowodowana włączeniem dodatkowego urlopu macierzyńskiego do urlopu rodziciel-
skiego. Od 2 stycznia 2016 r. został zlikwidowany dodatkowy urlop macierzyński. Nie ma więc potrzeby, aby w Kodeksie pracy funkcjonowały przepisy dotyczące rezygnacji 
z tego urlopu.

Art. 1793. [Rezygnacja z korzystania z urlopu rodzicielskiego]
§ 1. W przypadku, o którym mowa w art. 1791, pracownica może zrezygnować z ko-

rzystania z urlopu rodzicielskiego w całości lub w części i powrócić do pracy.
§ 2. Pracownica składa pracodawcy pisemny wniosek w sprawie rezygnacji z korzysta-

nia z urlopu rodzicielskiego w całości lub w części, w terminie nie krótszym niż 14 dni przed 
przystąpieniem do pracy; pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownicy.

§ 3. W przypadku, o którym mowa w § 1 i 2, pracownik-ojciec wychowujący dziecko 
może złożyć pisemny wniosek o udzielenie mu urlopu rodzicielskiego w całości lub 
w części, w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu 
rodzicielskiego albo z części takiego urlopu; pracodawca jest obowiązany uwzględnić 
wniosek pracownika-ojca wychowującego dziecko.

Art. 1793. [Rezygnacja z korzystania z urlopu rodzicielskiego]
uchylony

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 2 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., 
poz. 1268; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1735). Polega na usunięciu przepisów dotyczących rezygnacji przez pracownicę z urlopu rodzicielskiego oraz przejęciu tego urlopu przez 
ojca dziecka, w przypadku gdy pracownica wystąpiła o całość urlopów jednocześnie w ciągu 14 dni od dnia porodu. Przepisy te zostały przeniesione do innych artykułów Kodeksu 
pracy.

Art. 1794. [Rezygnacja ojca z korzystania z części dodatkowego urlopu macierzyń-
skiego albo z części urlopu rodzicielskiego]

§ 1. Pracownik-ojciec wychowujący dziecko może zrezygnować z korzystania z czę-
ści dodatkowego urlopu macierzyńskiego albo z części urlopu rodzicielskiego, udzielo-
nych zgodnie z art. 1792 § 3 albo z art. 1793 § 3.

§ 2. W przypadku, o którym mowa w § 1, do pracownika-ojca wychowującego dziec-
ko stosuje się odpowiednio art. 1792 § 2, a do pracownicy – odpowiednio art. 1792 § 3, 
jeżeli skorzystała z pozostałej części dodatkowego urlopu macierzyńskiego albo z po-
zostałej części urlopu rodzicielskiego.

Art. 1794. [Rezygnacja ojca z korzystania z części dodatkowego urlopu macierzyń-
skiego albo z części urlopu rodzicielskiego]

uchylony

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 2 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., 
poz. 1268; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1735). Polega na usunięciu przepisów dotyczących dodatkowego urlopu macierzyńskiego, który został zlikwidowany od 2 stycznia 2016 r. 
Usunięto również przepisy dotyczące rezygnacji przez pracownika z urlopu rodzicielskiego.
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Art. 1795. [Podział urlopu macierzyńskiego albo rodzicielskiego]
W przypadku gdy pracownica oraz pracownik-ojciec wychowujący dziecko dzielą 

między siebie dodatkowy urlop macierzyński albo urlop rodzicielski zgodnie z zasadami 
określonymi w art. 1792, art. 1793 lub art. 1794, stosuje się odpowiednio przepisy art. 1821 
§ 2 lub art. 1821a § 2.

Art. 1795. [Podział urlopu macierzyńskiego albo rodzicielskiego]
uchylony

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 2 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., 
poz. 1268; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1735). Polega na usunięciu przepisów dotyczących dodatkowego urlopu macierzyńskiego, który został zlikwidowany od 2 stycznia 2016 r. 
Usunięto również przepisy dotyczące dzielenia się urlopem rodzicielskim przez rodziców, ponieważ zostały one przeniesione do innych artykułów.

Art. 180. [Wymiar urlopu macierzyńskiego]
(…) § 2. uchylony
§ 3. Nie więcej niż 6 tygodni urlopu macierzyńskiego może przypadać przed przewi-

dywaną datą porodu.
§ 4. Po porodzie przysługuje urlop macierzyński niewykorzystany przed porodem aż 

do wyczerpania okresu ustalonego w § 1.
§ 5. Pracownica, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macie-

rzyńskiego, ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu; w takim przypadku 
niewykorzystanej części urlopu macierzyńskiego udziela się pracownikowi-ojcu wycho-
wującemu dziecko, na jego pisemny wniosek.

§ 6. Pracownica zgłasza pracodawcy pisemny wniosek w sprawie rezygnacji z części 
urlopu macierzyńskiego, najpóźniej na 7 dni przed przystąpieniem do pracy; do wniosku
dołącza się zaświadczenie pracodawcy zatrudniającego pracownika-ojca wychowującego
dziecko, potwierdzające termin rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego przez pracownika, 
wskazany w jego wniosku o udzielenie urlopu, przypadający bezpośrednio po terminie 
rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego przez pracownicę.

§ 61. Po wykorzystaniu przez pracownicę po porodzie urlopu macierzyńskiego w wy-
miarze 8 tygodni, pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko przysługuje prawo do 
części urlopu macierzyńskiego odpowiadającej okresowi, w którym pracownica upraw-
niona do urlopu wymaga opieki szpitalnej ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający 
jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem.

§ 62. W przypadku, o którym mowa w § 61, urlop macierzyński pracownicy przerywa 
się na okres, w którym z takiego urlopu korzysta pracownik-ojciec wychowujący dziecko.

§ 63. Łączny wymiar urlopu macierzyńskiego w okolicznościach, o których mowa 
w § 61 i w § 62, nie może przekroczyć wymiaru określonego w § 1.

§ 7. W razie zgonu pracownicy lub porzucenia przez nią dziecka w czasie urlopu 
macierzyńskiego, pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko przysługuje prawo do 
niewykorzystanej części tego urlopu.

§ 8. Pracownica legitymująca się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzy-
stencji, której stan zdrowia uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem,

Art. 180. [Wymiar urlopu macierzyńskiego]
(…) § 2. Przed przewidywaną datą porodu pracownica może wykorzystać nie więcej 

niż 6 tygodni urlopu macierzyńskiego. 
§ 3. Po porodzie przysługuje urlop macierzyński niewykorzystany przed porodem 

aż do wyczerpania wymiaru, o którym mowa w § 1.
§ 4. Pracownica, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu ma-

cierzyńskiego, ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu i powrócić do 
pracy, jeżeli:
1) pozostałą część urlopu macierzyńskiego wykorzysta pracownik-ojciec wychowu-

jący dziecko;
2) przez okres odpowiadający okresowi, który pozostał do końca urlopu macierzyń-

skiego, osobistą opiekę nad dzieckiem będzie sprawował ubezpieczony-ojciec 
dziecka, który w celu sprawowania tej opieki przerwał działalność zarobkową.
§ 5. Pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko przysługuje, w przypadku rezyg-

nacji przez ubezpieczoną-matkę dziecka z pobierania zasiłku macierzyńskiego po 
wykorzystaniu przez nią tego zasiłku za okres co najmniej 14 tygodni po porodzie, 
prawo do części urlopu macierzyńskiego przypadającej po dniu rezygnacji przez 
ubezpieczoną-matkę dziecka z pobierania zasiłku macierzyńskiego.

§ 6. Pracownica legitymująca się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej eg-
zystencji, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 8 tygodni urlopu macierzyńskie-
go, ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu, jeżeli:
1) pozostałą część urlopu macierzyńskiego wykorzysta pracownik-ojciec wychowu-

jący dziecko albo pracownik-inny członek najbliższej rodziny;
2) przez okres odpowiadający okresowi, który pozostał do końca urlopu macierzyń-

skiego, osobistą opiekę nad dzieckiem będzie sprawował ubezpieczony-ojciec 
dziecka albo ubezpieczony-inny członek najbliższej rodziny, który w celu sprawo-
wania tej opieki przerwał działalność zarobkową.
§ 7. Pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko albo pracownikowi-innemu człon-

kowi najbliższej rodziny przysługuje, w przypadku rezygnacji przez ubezpieczoną-
-matkę dziecka, legitymującą się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzy-
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po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 8 tygodni urlopu macierzyńskiego, ma pra-
wo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu; w takim przypadku niewykorzystanej 
części tego urlopu udziela się pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko, na jego pi-
semny wniosek. Przepis § 6 stosuje się odpowiednio.

stencji, z pobierania zasiłku macierzyńskiego po wykorzystaniu przez nią tego zasił-
ku za okres co najmniej 8 tygodni po porodzie, prawo do części urlopu macierzyńskie-
go przypadającej po dniu rezygnacji przez ubezpieczoną-matkę dziecka z pobierania 
zasiłku macierzyńskiego.

§ 8. W przypadkach, o których mowa w § 4 i 6, pracownica składa pracodawcy 
pisemny wniosek w sprawie rezygnacji z korzystania z części urlopu macierzyńskiego 
w terminie nie krótszym niż 7 dni przed przystąpieniem do pracy. Do wniosku dołącza 
się dokumenty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1868a. Pracodaw-
ca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownicy.

§ 9. Części urlopu macierzyńskiego, o której mowa w § 4 pkt 1, § 5, § 6 pkt 1 
i § 7 pracodawca udziela, odpowiednio, pracownikowi-ojcu wychowującemu dzie-
cko albo pracownikowi-innemu członkowi najbliższej rodziny, na jego pisemny 
wniosek, składany w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzy-
stania z części urlopu. Do wniosku dołącza się dokumenty określone w przepi-
sach wydanych na podstawie art. 1868a. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić 
wniosek pracownika-ojca wychowującego dziecko albo pracownika-innego człon-
ka najbliższej rodziny.

§ 10. Pracownica, która przebywa w szpitalu albo innym przedsiębiorstwie pod-
miotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i ca-
łodobowe świadczenia zdrowotne ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający jej 
sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem, po wykorzystaniu po porodzie co naj-
mniej 8 tygodni urlopu macierzyńskiego, może przerwać urlop macierzyński na okres 
pobytu w tym szpitalu albo przedsiębiorstwie, jeżeli:
1) część urlopu macierzyńskiego za ten okres wykorzysta pracownik-ojciec wycho-

wujący dziecko albo pracownik-inny członek najbliższej rodziny;
2) osobistą opiekę nad dzieckiem w tym okresie będzie sprawował ubezpieczony-

-ojciec dziecka albo ubezpieczony-inny członek najbliższej rodziny, który w celu 
sprawowania tej opieki przerwał działalność zarobkową.
§ 11. Pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko albo pracownikowi-innemu człon-

kowi najbliższej rodziny przysługuje, w przypadku przerwania przez ubezpieczoną-mat-
kę dziecka pobierania zasiłku macierzyńskiego po wykorzystaniu przez nią tego zasiłku
za okres co najmniej 8 tygodni po porodzie, prawo do części urlopu macierzyń-
skiego odpowiadającej okresowi, w którym ubezpieczona-matka dziecka przeby-
wa w szpitalu albo innym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego wykonującego 
działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne 
ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający jej sprawowanie osobistej opieki nad 
dzieckiem.

§ 12. W przypadku zgonu pracownicy w czasie urlopu macierzyńskiego albo ubezpie-
czonej-matki dziecka w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający 
okresowi tego urlopu, pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko albo pracownikowi-in-
nemu członkowi najbliższej rodziny, przysługuje prawo do części urlopu macierzyńskiego 
przypadającej po dniu zgonu pracownicy albo ubezpieczonej-matki dziecka.
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§ 13. W przypadku porzucenia dziecka przez pracownicę w czasie urlopu macie-
rzyńskiego albo ubezpieczoną-matkę dziecka w czasie pobierania zasiłku macierzyń-
skiego za okres odpowiadający okresowi tego urlopu, pracownikowi-ojcu wychowu-
jącemu dziecko albo pracownikowi-innemu członkowi najbliższej rodziny, przysługuje 
prawo do części urlopu macierzyńskiego przypadającej po dniu porzucenia dziecka, 
nie wcześniej jednak niż po wykorzystaniu przez:
1) pracownicę, po porodzie, co najmniej 8 tygodni urlopu macierzyńskiego;
2) ubezpieczoną-matkę dziecka, zasiłku macierzyńskiego za okres co najmniej 8 ty-

godni po porodzie.
§ 14. Łączny wymiar urlopu macierzyńskiego oraz urlopu macierzyńskiego i okresu 

pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi tego urlopu 
w okolicznościach, o których mowa w § 4–7 i § 10–13, nie może przekroczyć wymiaru 
urlopu macierzyńskiego, o którym mowa w § 1.

§ 15. W przypadku:
1) zgonu matki dziecka nieobjętej ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i ma-

cierzyństwa, określonym w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubez-
pieczeń społecznych, albo nieposiadającej tytułu do objęcia takim ubezpieczeniem,

2) porzucenia dziecka przez matkę nieobjętą ubezpieczeniem, o którym mowa 
w pkt 1, albo nieposiadającą tytułu do objęcia takim ubezpieczeniem,

3) niemożności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem przez matkę nieobjętą 
ubezpieczeniem, o którym mowa w pkt 1, albo nieposiadającą tytułu do objęcia ta-
kim ubezpieczeniem, legitymującą się orzeczeniem o niezdolności do samodziel-
nej egzystencji

– pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko albo pracownikowi-innemu członkowi 
najbliższej rodziny przysługuje prawo do części urlopu macierzyńskiego przypada-
jącej po dniu zgonu matki dziecka, porzucenia przez nią dziecka albo powstania nie-
zdolności do samodzielnej egzystencji.

§ 16. W okolicznościach, o których mowa w § 10 pkt 1 i § 11–13 i 15, części urlopu 
macierzyńskiego udziela się na pisemny wniosek pracownika-ojca wychowującego 
dziecko albo pracownika-innego członka najbliższej rodziny. Do wniosku dołącza się
dokumenty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1868a. Pracodawca 
jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika-ojca wychowującego dziecko albo 
pracownika-innego członka najbliższej rodziny.

§ 17. W przypadku podjęcia przez matkę dziecka nieposiadającą tytułu do objęcia 
ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa, określonym w usta-
wie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, zatrudnienia 
w wymiarze nie niższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy, pracownikowi-ojcu 
wychowującemu dziecko przysługuje, w okresie trwania zatrudnienia matki dziecka, 
prawo do części urlopu macierzyńskiego przypadającej od dnia podjęcia zatrudnienia 
przez matkę dziecka aż do wyczerpania wymiaru, o którym mowa w § 1. Przepis § 9 
stosuje się odpowiednio.
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Komentarz: Zmiana obowiązuje od 2 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., 
poz. 1268; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1735). W wyniku zmian przepisów Kodeksu pracy, które weszły w życie 2 stycznia 2016 r., została wprowadzona wymienialność uprawnień 
urlopowych między rodzicami dziecka, niezależnie od tego, czy są oni objęci ubezpieczeniem chorobowym dobrowolnie czy obowiązkowo. W ściśle określonych przypadkach jest 
zatem możliwe korzystanie np. z części urlopu macierzyńskiego przez pracownika-ojca wychowującego dziecko, jeżeli ubezpieczona-matka dziecka (podlegająca ubezpieczeniu cho-
robowemu obowiązkowo) zrezygnuje z pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający części urlopu macierzyńskiego. Tak samo dopuszczalne jest korzystanie przez 
pracownika-członka najbliższej rodziny z części urlopu macierzyńskiego przejętego od matki dziecka. W wyniku zmiany przepisów urlop macierzyński można przejąć. Dotyczy to m.in. 
następujących sytuacji:

�■ po wykorzystaniu przez pracownicę-matkę dziecka 14 tygodni urlopu pozostałą część będzie mógł przejąć ojciec dziecka, który jest ubezpieczony z innego tytułu niż stosunek 
pracy, np. z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej czy umowy cywilnoprawnej,

�■ ojciec dziecka będący pracownikiem będzie mógł wykorzystać pozostałą część urlopu macierzyńskiego po wykorzystaniu przez matkę dziecka niebędącą pracownikiem 14 ty-
godni zasiłku macierzyńskiego,

�■ w przypadku wykorzystania przez matkę dziecka co najmniej 8 tygodni urlopu macierzyńskiego, jeżeli wymaga ona hospitalizacji, urlop macierzyński będzie mógł przejąć 
pracownik-inny członek najbliższej rodziny albo możliwe będzie pobieranie zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający części urlopu macierzyńskiego przez ubezpieczo-
nego-ojca dziecka lub ubezpieczonego-innego członka najbliższej rodziny,

�■ pracownikowi-ojcu dziecka albo pracownikowi-innemu członkowi najbliższej rodziny przyznano prawo do części urlopu macierzyńskiego w razie zgonu ubezpieczonej-matki 
dziecka niebędącej pracownicą w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego.

Dotychczas tylko wyjątkowo istniała możliwość skorzystania z części urlopu macierzyńskiego przez pracownika ojca-dziecka, gdy matka dziecka nie jest pracownicą w rozumieniu 
przepisów Kodeksu pracy (jest nieubezpieczona, np. bezrobotna, lub ubezpieczona z innego tytułu niż stosunek pracy, np. prowadzi działalność gospodarczą na własny rachunek 
lub wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenia). Dotyczyło to następujących przypadków:

�■ zgonu matki dziecka,
�■ porzucenia dziecka przez matkę,
�■ gdy matka dziecka jest niezdolna do samodzielnej egzystencji i stan zdrowia uniemożliwia jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem.

Art. 1801. [Wymiar urlopu macierzyńskiego]
(…) § 2. W razie zgonu dziecka po upływie 8 tygodni życia, pracownica zachowuje 

prawo do urlopu macierzyńskiego przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka. Przepis § 1 
zdanie drugie stosuje się.

Art. 1801. [Wymiar urlopu macierzyńskiego]
(…) § 2. W przypadku zgonu dziecka po upływie 8 tygodni życia, pracownica za-

chowuje prawo do urlopu macierzyńskiego przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka. 
Pracownicy, która urodziła więcej niż jedno dziecko przy jednym porodzie, przysłu-
guje w takim przypadku urlop macierzyński w wymiarze stosownym do liczby dzieci 
pozostałych przy życiu, nie krócej jednak niż przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 2 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., 
poz. 1268; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1735). W jej wyniku przeredagowano treść tego przepisu i jednocześnie zagwarantowano minimalny okres urlopu macierzyńskiego w przy-
padku zgonu dziecka urodzonego podczas porodu mnogiego. 

Art. 182. [Rezygnacja z wychowywania dziecka]
Jeżeli matka rezygnuje z wychowywania dziecka i oddaje je innej osobie w celu przy-

sposobienia lub do domu małego dziecka, nie przysługuje jej część urlopu macie-
rzyńskiego przypadająca po dniu oddania dziecka. Jednakże urlop macierzyński po 
porodzie nie może wynosić mniej niż 8 tygodni.

Art. 182. [Rezygnacja z wychowywania dziecka]
Jeżeli matka rezygnuje z wychowywania dziecka i oddaje je innej osobie w celu przy-

sposobienia albo gdy dziecko zostaje umieszczone, na podstawie orzeczenia sądu, 
w pieczy zastępczej, w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-
-opiekuńczym albo w zakładzie rehabilitacji leczniczej, matce nie przysługuje część 
urlopu macierzyńskiego przypadająca po dniu oddania dziecka albo umieszczenia 
dziecka w pieczy zastępczej, w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęg-
nacyjno-opiekuńczym albo w zakładzie rehabilitacji leczniczej. Jednakże urlop macie-
rzyński po porodzie nie może wynosić mniej niż 8 tygodni.
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Komentarz: Zmiana zacznie obowiązywać od 22 lutego 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1220). Zmiana miała na celu dostosowanie brzmienia przepisu do aktualnego stanu prawnego. Obecnie nie ma już bowiem domów małego dziecka.

Art. 182. [Rezygnacja z wychowywania dziecka]
Jeżeli matka rezygnuje z wychowywania dziecka i oddaje je innej osobie w celu 

przysposobienia albo gdy dziecko zostaje umieszczone, na podstawie orzeczenia 
sądu, w pieczy zastępczej, w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęg-
nacyjno-opiekuńczym albo w zakładzie rehabilitacji leczniczej, matce nie przysługuje 
część urlopu macierzyńskiego przypadająca po dniu oddania dziecka albo umiesz-
czenia dziecka w pieczy zastępczej, w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie 
pielęgnacyjno-opiekuńczym albo w zakładzie rehabilitacji leczniczej. Jednakże urlop 
macierzyński po porodzie nie może wynosić mniej niż 8 tygodni.

Art. 182. [Rezygnacja z wychowywania dziecka]
W przypadku porzucenia dziecka przez pracownicę lub umieszczenia dziecka, na 

podstawie orzeczenia sądu, w pieczy zastępczej, w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, 
w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym albo w zakładzie rehabilitacji leczniczej, pra-
cownicy nie przysługuje część urlopu macierzyńskiego przypadająca po dniu porzu-
cenia dziecka albo umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, w zakładzie opiekuń-
czo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym albo w zakładzie rehabilitacji 
leczniczej. Jednakże urlop macierzyński po porodzie nie może wynosić mniej niż 8 ty-
godni.

Komentarz: Zmiana będzie obowiązywać od 1 marca 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 
z 2015 r., poz. 1268; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1735). W wyniku tej nowelizacji zmianie uległa redakcja przepisu. Po zmianie matka dziecka straci prawo do urlopu macierzyńskiego 
w przypadku porzucenia dziecka, a nie rezygnacji z jego wychowywania. Porzucenie dziecka należy rozumieć bardziej szeroko, jako każde zaprzestanie sprawowania opieki nad 
dzieckiem, np. oddanie dziecka do adopcji, porzucenie dziecka w szpitalu.

Art. 1821. [Dodatkowy urlop macierzyński dla pracownika]
§ 1. Bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego pracownik ma prawo 

do dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze:
1) do 6 tygodni – w przypadku, o którym mowa w art. 180 § 1 pkt 1;
2) do 8 tygodni – w przypadkach, o których mowa w art. 180 § 1 pkt 2–5.

§ 2. Dodatkowy urlop macierzyński jest udzielany jednorazowo albo w dwóch częś-
ciach przypadających bezpośrednio jedna po drugiej – w wymiarze tygodnia lub jego 
wielokrotności.

§ 3. Dodatkowego urlopu macierzyńskiego udziela się na pisemny wniosek pra-
cownika, składany w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania 
z tego urlopu; pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

§ 4. We wniosku o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego określa się ter-
min zakończenia urlopu macierzyńskiego, a w przypadku gdy wniosek dotyczy drugiej 
części dodatkowego urlopu macierzyńskiego – termin zakończenia pierwszej części 
tego urlopu oraz okres dotychczas wykorzystanego urlopu.

§ 5. Pracownik może łączyć korzystanie z dodatkowego urlopu macierzyńskiego 
z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu w wymiarze nie wyż-
szym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy; w takim przypadku dodatkowego urlo-
pu macierzyńskiego udziela się na pozostałą część wymiaru czasu pracy.

§ 6. W przypadku, o którym mowa w § 5, podjęcie pracy następuje na pisemny wniosek 
pracownika, składany w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem wykony-
wania pracy, w którym pracownik wskazuje wymiar czasu pracy oraz okres, przez który 
zamierza łączyć korzystanie z dodatkowego urlopu macierzyńskiego z wykonywaniem.

Art. 1821. [Dodatkowy urlop macierzyński dla pracownika]
uchylony
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pracy Pracodawca uwzględnia wniosek pracownika, chyba że nie jest to możliwe 
ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. 
O przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku pracodawca informuje pracownika na 
piśmie.

§ 7. Przepisy art. 45 § 3, art. 47, art. 50 § 5, art. 57 § 2, art. 163 § 3, art. 165 pkt 4, 
art. 166 pkt 4, art. 177, art. 180 § 61–7, art. 1801 § 2, art. 182 zdanie pierwsze i art. 1831 
§ 1 stosuje się odpowiednio.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 2 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 
z 2015 r., poz. 1268; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1735). Zmiana polega na likwidacji dodatkowego urlopu macierzyńskiego, który zostanie włączony do urlopu rodziciel-
skiego.

Art. 1821a. [Urlop rodzicielski]
§ 1. Bezpośrednio po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego w peł-

nym wymiarze określonym w art. 1821 § 1 pracownik ma prawo do urlopu rodzicielskie-
go w wymiarze do 26 tygodni – niezależnie od liczby dzieci urodzonych przy jednym 
porodzie.

Art. 1821a. [Wymiar urlopu rodzicielskiego]
§ 1. Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego albo zasiłku macierzyńskiego za 

okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego pracownik ma prawo do urlo-
pu rodzicielskiego w wymiarze do:
1) 32 tygodni – w przypadku, o którym mowa w art. 180 § 1 pkt 1;
2) 34 tygodni – w przypadkach, o których mowa w art. 180 § 1 pkt 2–5.

§ 2. Urlop rodzicielski jest udzielany jednorazowo albo nie więcej niż w trzech częś-
ciach, z których żadna nie może być krótsza niż 8 tygodni, przypadających bezpośred-
nio jedna po drugiej – w wymiarze wielokrotności tygodnia.

§ 2. Urlop w wymiarze, o którym mowa w § 1, przysługuje łącznie obojgu rodzicom 
dziecka.

§ 3. Z urlopu rodzicielskiego mogą jednocześnie korzystać oboje rodzice dziecka. 
W takim przypadku łączny wymiar urlopu nie może przekraczać wymiaru określonego 
w § 1.

§ 3. Z urlopu rodzicielskiego mogą jednocześnie korzystać oboje rodzice dziecka. 
W takim przypadku łączny wymiar urlopu rodzicielskiego nie może przekraczać wymia-
ru, o którym mowa w § 1.

§ 4. Urlopu rodzicielskiego udziela się na pisemny wniosek pracownika, składany 
w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu; pra-
codawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

§ 4. W okresie pobierania przez jednego z rodziców dziecka zasiłku macierzyńskie-
go za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego drugi rodzic może korzy-
stać z urlopu rodzicielskiego. W takim przypadku łączny wymiar urlopu rodzicielskie-
go i okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi 
urlopu rodzicielskiego nie może przekraczać wymiaru, o którym mowa w § 1.

§ 5. We wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego określa się termin zakończenia 
dodatkowego urlopu macierzyńskiego, a w przypadku gdy wniosek dotyczy kolejnej 
części urlopu rodzicielskiego – termin zakończenia poprzedniej części tego urlopu 
oraz okres dotychczas wykorzystanego urlopu. Pracownik składający wniosek do-
łącza do wniosku pisemne oświadczenie o braku zamiaru korzystania z urlopu przez 
okres wskazany we wniosku przez drugiego z rodziców dziecka albo o okresie, w któ-
rym drugi z rodziców dziecka zamierza korzystać z tego urlopu w okresie objętym 
wnioskiem.

Brak odpowiednika

§ 6. Przepisy art. 45 § 3, art. 47, art. 50 § 5, art. 57 § 2, art. 163 § 3, art. 165 pkt 4, 
art. 166 pkt 4, art. 177, art. 180 § 61–7, art. 1801 § 2 zdanie pierwsze, art. 182 zdanie 
pierwsze, art. 1821 § 5 i 6, art. 1831 § 1 oraz art. 1832 stosuje się odpowiednio.

Brak odpowiednika
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Komentarz: Zmiana obowiązuje od 2 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., 
poz. 1268; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1735). W wyniku zmiany przepisów urlop rodzicielski będzie przysługiwał w wymiarze 32 tygodni (przy jednym dziecku) lub 34 tygodni przy 
większej liczbie dzieci ze względu na połączenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego z urlopem rodzicielskim. Dotychczas przysługiwał on w wymiarze 26 tygodni. Nowością 
jest też możliwość jednoczesnego korzystania z urlopu przez rodziców w ten sposób, że jeden z nich korzysta z urlopu rodzicielskiego, a drugi z zasiłku macierzyńskiego za okres 
odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego.

Art. 1821b. [Pracownik-ojciec wychowujący dziecko]
§ 1. W razie zgonu matki dziecka niebędącej pracownicą albo porzucenia przez 

nią dziecka, a także jeżeli matka dziecka niebędąca pracownicą legitymuje się orze-
czeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji i stan jej zdrowia uniemożliwia 
jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem, pracownikowi-ojcu wychowujące-
mu dziecko przysługuje prawo do urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego, lub urlopu rodzicielskiego – na warunkach i w okresie, w którym 
z tego urlopu lub z tych urlopów mogłaby korzystać matka dziecka będąca pracow-
nicą.

§ 2. Jeżeli pracownik-ojciec wychowujący dziecko zamierza korzystać z urlopu ma-
cierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego w oko-
licznościach, o których mowa w § 1, na podstawie art. 1791, wniosek o udzielenie tych 
urlopów pracownik składa w terminie wynikającym z art. 1791, wnioskując również 
o udzielenie mu urlopu macierzyńskiego.

§ 3. Urlopu macierzyńskiego udziela się na pisemny wniosek pracownika-ojca wy-
chowującego dziecko.

§ 4. We wniosku o udzielenie urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu ma-
cierzyńskiego, lub urlopu rodzicielskiego albo ich części w okolicznościach, o których 
mowa w § 1, określa się termin rozpoczęcia urlopu oraz okres, w którym pracownik 
zamierza korzystać z urlopu albo jego części. Pracownik składa wniosek o urlop albo 
jego część nie później niż na 1 dzień przed rozpoczęciem korzystania z urlopu albo jego 
części. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

§ 5. Jeżeli pracownik-ojciec wychowujący dziecko zamierza korzystać z dodatkowe-
go urlopu macierzyńskiego lub jego części na podstawie art. 1821 bezpośrednio po 
wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego lub bezpośrednio po wykorzystaniu pierwszej
części dodatkowego urlopu macierzyńskiego, wniosek o udzielenie tego urlopu lub 
jego części pracownik składa w terminie wynikającym z art. 1821 § 3, chyba że nie jest 
to możliwe w związku z terminem rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego lub pierwszej 
części dodatkowego urlopu macierzyńskiego; wówczas w zakresie terminu na złożenie 
wniosku stosuje się odpowiednio § 4.

§ 6. Jeżeli pracownik-ojciec wychowujący dziecko zamierza korzystać z urlopu ro-
dzicielskiego lub jego części na podstawie art. 1821a bezpośrednio po wykorzystaniu 
dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub poprzedniej części urlopu rodzicielskie-
go, wniosek o udzielenie tego urlopu lub jego części pracownik składa w terminie

Art. 1821b. [Pracownik-ojciec wychowujący dziecko]
uchylony
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wynikającym z art. 1821a § 4, chyba że nie jest to możliwe w związku z terminem rozpo-
częcia dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub poprzedniej części urlopu rodziciel-
skiego; wówczas w zakresie terminu na złożenie wniosku stosuje się odpowiednio § 4.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 2 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., 
poz. 1268; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1735). W jej wyniku zostały uchylone przepisy dotyczące przejmowania urlopu macierzyńskiego przez ojca dziecka w przypadku zgonu mat-
ki, porzucenia przez nią dziecka lub uzyskania przez matkę dziecka orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Regulacje te zostały bowiem poszerzone o możliwość 
przejęcia urlopu macierzyńskiego również przez innych członków rodziny i są zawarte w art. 180 Kodeksu pracy. 

Brak odpowiednika Art. 1821c. [Zasady udzielania urlopu rodzicielskiego]
§ 1. Urlop rodzicielski jest udzielany jednorazowo albo w częściach nie później niż 

do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia.
§ 2. Urlop rodzicielski jest udzielany bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macie-

rzyńskiego albo zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu ma-
cierzyńskiego, nie więcej niż w 4 częściach, przypadających bezpośrednio jedna po 
drugiej albo bezpośrednio po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres odpo-
wiadający części urlopu rodzicielskiego, w wymiarze wielokrotności tygodnia. Do wnio-
sku dołącza się dokumenty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1868a.

§ 3. Urlop rodzicielski w wymiarze do 16 tygodni może być udzielony w terminie 
nieprzypadającym bezpośrednio po poprzedniej części tego urlopu albo nieprzypa-
dającym bezpośrednio po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres odpowia-
dający części tego urlopu. Liczba wykorzystanych w tym trybie części urlopu pomniej-
sza liczbę części przysługującego urlopu wychowawczego.

§ 4. Żadna z części urlopu rodzicielskiego nie może być krótsza niż 8 tygodni, 
z wyjątkiem:
1) pierwszej części urlopu rodzicielskiego, która w przypadku:

a)  urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie nie może być krótsza niż 6 ty-
godni,

b)  przyjęcia przez pracownika, o którym mowa w art. 183 § 1, na wychowanie 
dziec ka w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego pod-
jęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, do 10 roku życia, nie może 
być krótsza niż 3 tygodnie;

2) sytuacji, gdy pozostała do wykorzystania część urlopu jest krótsza niż 8 tygodni.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 2 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., 
poz. 1268; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1735). W jej wyniku wprowadzono możliwość wykorzystania 16-tygodniowej części urlopu rodzicielskiego, aż do upływu roku kalendarzowego, 
w którym dziecko ukończy 6. rok życia. Nie musi zatem przypadać bezpośrednio po urlopie macierzyńskim lub bezpośrednio po zakończeniu poprzedniej części urlopu rodzicielskiego, 
jak do tej pory. Wprowadzono również możliwość udzielania urlopu rodzicielskiego w 4 częściach, a nie, tak jak dotychczas, tylko w 3 częściach. Ponadto zasadą nadal będzie, że urlopu 
rodzicielskiego udziela się na okres nie krótszy niż 8 tygodni, ale przewidziano od tego 2 wyjątki. Udzielenie urlopu na okres krótszy niż 8 tygodni będzie możliwe w przypadku:

�■ pierwszej część urlopu rodzicielskiego – wówczas skrócenie urlopu rodzicielskiego będzie dopuszczalne do 6 tygodni w sytuacji urodzenia jednego dziecka przy jednym poro-
dzie (do 3 tygodni w przypadku rodziców adopcyjnych),

�■ pozostałej do wykorzystania części urlopu – o ile jest krótsza niż 8 tygodni. 
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Brak odpowiednika Art. 1821d. [Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego]
 § 1. Urlop rodzicielski jest udzielany na pisemny wniosek pracownika, składa-

ny w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Do 
wniosku dołącza się dokumenty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 1868a. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

§ 2. Liczbę części urlopu ustala się w oparciu o liczbę złożonych wniosków 
o udzielenie urlopu. W liczbie wykorzystanych części urlopu uwzględnia się także 
liczbę wniosków o zasiłek macierzyński za okres odpowiadający okresowi urlopu 
rodzicielskiego albo jego części, złożonych przez ubezpieczoną-matkę dziecka lub 
ubezpieczonego-ojca dziecka.

§ 3. Pracownik może zrezygnować z korzystania z urlopu rodzicielskiego w każ-
dym czasie za zgodą pracodawcy i powrócić do pracy.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 2 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., 
poz. 1268; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1735). W jej wyniku wydłużono termin składania wniosku o urlop rodzicielski z dotychczasowych 14 do 21 dni. Wprowadzono też możliwość 
rezygnacji z urlopu rodzicielskiego za zgodą pracodawcy w każdym czasie. Dotychczas nie było takiej możliwości. 

Brak odpowiednika Art. 1821e. [Możliwość połączenia korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykony-
waniem pracy u pracodawcy]

§ 1. Pracownik może łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem 
pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa 
pełnego wymiaru czasu pracy. W takim przypadku urlopu rodzicielskiego udziela się 
na pozostałą część wymiaru czasu pracy.

§ 2. W przypadku, o którym mowa w § 1, podjęcie pracy następuje na pisemny wniosek 
pracownika, składany w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania 
pracy. Do wniosku dołącza się dokumenty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 1868a. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika, chyba że nie jest to 
możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. 
O przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku pracodawca informuje pracownika na piśmie.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 2 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., 
poz. 1268; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1735). W jej wyniku z 14 do 21 dni wydłużono termin na złożenie wniosku o łączenie pracy z urlopem rodzicielskim.

Brak odpowiednika Art. 1821f. [Wydłużenie wymiaru urlopu rodzicielskiego]
§ 1. W przypadku łączenia przez pracownika korzystania z urlopu rodzicielskiego 

z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, wymiar urlopu rodzi-
cielskiego ulega wydłużeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy wykonywanej przez 
pracownika w trakcie korzystania z urlopu lub jego części, nie dłużej jednak niż do:
1) 64 tygodni – w przypadku, o którym mowa w art. 180 § 1 pkt 1;
2) 68 tygodni – w przypadkach, o których mowa w art. 180 § 1 pkt 2–5.
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§ 2. Okres, o który urlop rodzicielski ulega wydłużeniu, stanowi iloczyn liczby tygo-
dni, przez jaką pracownik łączy korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem 
pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu i wymiaru czasu pracy wykonywanej 
przez pracownika w trakcie korzystania z urlopu rodzicielskiego.

§ 3. W przypadku gdy łączenie korzystania z urlopu z wykonywaniem pracy, o któ-
rym mowa w § 1, odbywa się przez część urlopu rodzicielskiego, proporcjonalne wy-
dłużenie wymiaru tego urlopu, następuje wyłącznie w odniesieniu do tej części urlopu 
rodzicielskiego.

§ 4. W przypadku gdy powstała w wyniku wydłużenia wymiaru urlopu rodziciel-
skiego część urlopu rodzicielskiego nie odpowiada wielokrotności tygodnia, jest ona 
udzielana w dniach. Przy udzielaniu urlopu niepełny dzień pomija się.

§ 5. Część urlopu rodzicielskiego, o którą urlop został proporcjonalnie wydłużony 
zgodnie z § 1–4, wydłuża część urlopu rodzicielskiego, podczas której pracownik łą-
czył korzystanie z urlopu z wykonywaniem pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy 
u pracodawcy udzielającego urlopu.

§ 6. We wniosku, o którym mowa w art. 1821e § 2, pracownik określa sposób wy-
korzystania części urlopu rodzicielskiego, o którą urlop zostanie proporcjonalnie wy-
dłużony.

§ 7. W przypadku gdy pracownik zamierza łączyć korzystanie z części urlopu rodzi-
cielskiego powstałej w wyniku proporcjonalnego wydłużenia tego urlopu, obliczonej 
zgodnie z § 2, z wykonywaniem pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy, wymiar tej 
części urlopu oblicza się dzieląc długość części urlopu powstałej w wyniku propor-
cjonalnego wydłużenia przez różnicę liczby 1 i wymiaru czasu pracy, w jakim pracow-
nik zamierza łączyć korzystanie z tej części urlopu z wykonywaniem pracy. Przepis 
§ 4 stosuje się odpowiednio.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 2 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., 
poz. 1268; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1735). W jej wyniku wymiar urlopu rodzicielskiego będzie wydłużany proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracow-
nika w trakcie korzystania z tego urlopu lub jego części.
Okres, o który urlop rodzicielski ulegnie wydłużeniu, zostanie ustalony jako iloczyn liczby tygodni, w których pracownik łączy korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem 
pracy, i wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika w trakcie korzystania z urlopu rodzicielskiego.
Jeżeli w trakcie części, o którą wydłużono urlop rodzicielski, pracownik zamierza świadczyć pracę na część etatu, wymiar tej części oblicza się, dzieląc długość części urlopu 
powstałej w wyniku proporcjonalnego wydłużenia przez różnicę liczby 1 i wymiaru czasu pracy, w jakim pracownik zamierza łączyć korzystanie z tej części urlopu z wykonywaniem 
pracy. Wydłużony w ten sposób urlop rodzicielski nie będzie mógł trwać dłużej niż do:

�■ 64 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
�■ 68 tygodni w przypadku urodzenia większej liczby dzieci przy jednym porodzie. Dotychczas nie było regulacji, która pozwalała na wydłużenie urlopu rodzicielskiego we wskaza-
ny sposób w przypadku łączenia tego urlopu z pracą.

Brak odpowiednika Art. 1821g. [Stosowanie przepisów ustawy]
Do urlopu rodzicielskiego stosuje się odpowiednio przepisy art. 45 § 3, art. 47, 

art. 50 § 5, art. 57 § 2, art. 163 § 3, art. 165 pkt 4, art. 166 pkt 4, art. 177, art. 180 § 6–17, 
art. 1801 § 2, art. 181, art. 182 zdanie pierwsze i art. 1831 § 1.
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Komentarz: Zmiana obowiązuje od 2 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., 
poz. 1268; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1735). W jej wyniku do urlopu rodzicielskiego zastosowanie mają odpowiednio nowe przepisy dotyczące dzielenia się urlopem macierzyń-
skim przez rodziców dziecka i innych członków rodziny w szczególnych przypadkach, takich jak np.: zgon matki dziecka, porzucenie przez matkę dziecka, uzyskanie przez matkę 
dziecka orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji. 

Art. 1823. [Urlop ojcowski]
§ 1. Pracownik-ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wy-

miarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż:
1) do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia albo
2) do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego 

przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przy-
padku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, 
nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

Art. 1823. [Urlop ojcowski]
§ 1. Pracownik-ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wy-

miarze do 2 tygodni, nie dłużej jednak niż:
1) do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia albo
2) do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego 

przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, 
a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku 
szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

Brak odpowiednika § 11. Urlop ojcowski może być wykorzystany jednorazowo albo nie więcej niż 
w 2 częściach, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień.

§ 2. Urlopu ojcowskiego udziela się na pisemny wniosek pracownika-ojca wychowu-
jącego dziecko, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzy-
stania z urlopu; pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

§ 2. Urlop ojcowski jest udzielany na pisemny wniosek pracownika-ojca wychowują-
cego dziecko, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzysta-
nia z urlopu. Do wniosku dołącza się dokumenty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 1868a. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

§ 3. Przepisy art. 45 § 3, art. 47, art. 50 § 5, art. 57 § 2, art. 163 § 3, art. 165 pkt 4, 
art. 166 pkt 4, art. 177, art. 1831 § 1 i art. 1832 stosuje się odpowiednio.

§ 3. Do urlopu ojcowskiego stosuje się odpowiednio przepisy art. 45 § 3, art. 47, art. 50 
§ 5, art. 57 § 2, art. 163 § 3, art. 165 pkt 4, art. 166 pkt 4, art. 177, art. 181 i art. 1831 § 1.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 2 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., 
poz. 1268; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1735). W jej wyniku urlopu ojcowskiego będzie można udzielić najpóźniej do ukończenia przez dziecko 24. miesiąca życia lub w przypadku 
ojca adopcyjnego – do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka. Zatem ojcowie mają 12 miesięcy więcej czasu 
na wykorzystanie urlopu ojcowskiego niż dotychczas. Ponadto urlopu ojcowskiego można udzielać jednorazowo lub w 2 częściach, z których każda nie może być krótsza niż 
1 tydzień. Dotychczas można go było wykorzystać jedynie jednorazowo w wymiarze 2 tygodni. Oprócz tego pracownik będzie mógł przerwać urlop ojcowski, gdy dziecko będzie 
wymagać opieki szpitalnej, co dotychczas było niedopuszczalne. 

Art. 1824. [Wniosek o udzielenie dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macie-
rzyńskiego]

 § 1. Pracownik, nie później niż 14 dni po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpie-
niu do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przyspo-
sobienia dziecka lub po przyjęciu dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wy-
jątkiem rodziny zastępczej zawodowej, może złożyć pisemny wniosek o udzielenie mu, 
bezpośrednio po urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu 
na warunkach urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze wynikającym z art. 183 § 3, 
a bezpośrednio po takim urlopie – urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze wynika-
jącym z art. 1821a § 1; pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

Art. 1824. [Wniosek o urlop rodzicielski]
§ 1. Pracownik, nie później niż 21 dni po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystą-

pieniu do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przy-
sposobienia dziecka lub po przyjęciu dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza, 
z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, może złożyć pisemny wniosek o udzielenie 
mu, bezpośrednio po urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodziciel-
skiego w pełnym wymiarze wynikającym z art. 1821a § 1. Pracodawca jest obowiązany 
uwzględnić wniosek pracownika.
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§ 2. W przypadku, o którym mowa w § 1, przepisy art. 1792–1795 stosuje się odpo-
wiednio.

§ 2. W przypadku, o którym mowa w § 1, przepis art. 1791 stosuje się odpowiednio.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 2 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., 
poz. 1268; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1735). Zmiana wynika z włączenia dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego do urlopu rodzicielskiego. Po zmianach 
adopcyjni rodzice mogą korzystać z urlopu rodzicielskiego bezpośrednio po podstawowym urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego. 

Art. 183. [Urlopy dla pracownika przysposabiającego dziecko lub przyjmującego 
dziecko na wychowanie]

§ 1. Pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego 
z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub który 
przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej 
zawodowej, ma prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w wymiarze:
1) 20 tygodni w przypadku przyjęcia jednego dziecka,
2) 31 tygodni w przypadku jednoczesnego przyjęcia dwojga dzieci,
3) 33 tygodni w przypadku jednoczesnego przyjęcia trojga dzieci,
4) 35 tygodni w przypadku jednoczesnego przyjęcia czworga dzieci,
5) 37 tygodni w przypadku jednoczesnego przyjęcia pięciorga i więcej dzieci
– nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziec-
ka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż 
do ukończenia przez nie 10 roku życia. Przepisy art. 45 § 3, art. 47, art. 50 § 5, art. 57 
§ 2, art. 163 § 3, art. 165 pkt 4, art. 166 pkt 4, art. 177, art. 180 § 5–7 i art. 1801 § 2 stosuje 
się odpowiednio.

Art. 183. [Urlopy dla pracownika przysposabiającego dziecko lub przyjmującego 
dziecko na wychowanie]

§ 1. Pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego 
z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub który 
przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej 
zawodowej, ma prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w wymiarze:
1) 20 tygodni – w przypadku przyjęcia jednego dziecka,
2)  31 tygodni – w przypadku jednoczesnego przyjęcia dwojga dzieci,
3)  33 tygodni – w przypadku jednoczesnego przyjęcia trojga dzieci,
4)  35 tygodni – w przypadku jednoczesnego przyjęcia czworga dzieci,
5)  37 tygodni – w przypadku jednoczesnego przyjęcia pięciorga i więcej dzieci
– nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziec-
ka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż 
do ukończenia przez nie 10 roku życia.

§ 2. Jeżeli pracownik, o którym mowa w § 1, przyjął dziecko w wieku do 7 roku życia, 
a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkol-
nego, do 10 roku życia, ma prawo do 9 tygodni urlopu na warunkach urlopu macierzyń-
skiego.

§ 2. Do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego przepisy art. 45 § 3, art. 47, 
art. 50 § 5, art. 57 § 2, art. 163 § 3, art. 165 pkt 4, art. 166 pkt 4, art. 177, art. 180 § 4–17, 
art. 1801 § 2 i art. 181 stosuje się odpowiednio.

§ 3. Pracownik ma prawo do dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyń-
skiego w wymiarze:
1) do 6 tygodni – w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1;
2) do 8 tygodni – w przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 2–5;
3) do 3 tygodni – w przypadku, o którym mowa w § 2.

§ 3. Jeżeli pracownik, o którym mowa w § 1, przyjął dziecko w wieku do 7 roku 
życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiąz-
ku szkolnego, do 10 roku życia, ma prawo do 9 tygodni urlopu na warunkach urlopu 
macierzyńskiego.

§ 4. Do dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego przepisy art. 45 
§ 3, art. 47, art. 50 § 5, art. 57 § 2, art. 163 § 3, art. 165 pkt 4, art. 166 pkt 4, art. 177, 
art. 180 § 61–7, art. 1801 § 2, art. 1821 § 2–6 i art. 1831 § 1 stosuje się odpowiednio. 

§ 4. Pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego 
z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub który 
przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej 
zawodowej, ma prawo do urlopu rodzicielskiego, przysługującego po wykorzystaniu ur-
lopu na warunkach urlopu macierzyńskiego albo zasiłku macierzyńskiego za okres odpo-
wiadający okresowi urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, w wymiarze do:
1) 32 tygodni – w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1;
2) 34 tygodni – w przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 2–5;
3) 29 tygodni – w przypadku, o którym mowa w § 3.
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§ 5. Pracownik ma prawo do urlopu rodzicielskiego; przepisy art. 1821a stosuje się 
odpowiednio.

§ 5. Do urlopu rodzicielskiego stosuje się odpowiednio przepisy art. 1821a § 2–4 
i art. 1821c–1821g.

Brak odpowiednika § 6. Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego jest udzielany na pisemny wniosek 
pracownika. Do wniosku dołącza się dokumenty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 1868a. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 2 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., 
poz. 1268; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1735). Zmiana wynika z włączenia dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego do urlopu rodzicielskiego. Po zmianach 
rodzice adopcyjni mogą korzystać z urlopu rodzicielskiego w wymiarze:

�■ 32 tygodni – przy przyjęciu jednego dziecka,
�■ 34 tygodni – przy przyjęciu większej liczby dzieci,
�■ 29 tygodni – gdy urlop macierzyński jest skrócony do 9 tygodni ze względu na wiek dziecka.

Art. 1832. [Zakończenie urlopu macierzyńskiego]
Pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, urlopu na 

warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatko-
wego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego do pracy na dotychczasowym sta-
nowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed 
rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawo-
dowym, za wynagrodzeniem za pracę, jakie otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu.

Art. 1832. [Zakończenie urlopu macierzyńskiego]
Pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, urlopu 

na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego oraz urlopu ojcowskiego 
do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku 
równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku 
odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem za pracę, jakie 
otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 2 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., 
poz. 1268; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1735). Zmiana ma charakter porządkowy. Spowodowana jest włączeniem do urlopu rodzicielskiego dodatkowego urlopu macierzyńskiego 
i dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Pracownicy nie będą już bowiem powracali po tych urlopach do pracy, ponieważ zostały one zlikwidowane. 

Art. 184. [Zasiłek macierzyński]
Za czas urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu oj-

cowskiego oraz urlopu rodzicielskiego przysługuje zasiłek macierzyński na zasadach 
i warunkach określonych odrębnymi przepisami.

Art. 184. [Zasiłek macierzyński]
Za okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, 

urlopu rodzicielskiego oraz urlopu ojcowskiego przysługuje zasiłek macierzyński na za-
sadach określonych w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych 
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 2 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., 
poz. 1268; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1735). Zmiana ma charakter porządkowy i jest związana z likwidacją dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

Art. 186. [Urlop wychowawczy]
(…) § 2. Wymiar urlopu wychowawczego wynosi do 36 miesięcy. Urlop jest udzielany 

na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 5 roku życia.

Art. 186. [Urlop wychowawczy]
(…) § 2. Wymiar urlopu wychowawczego wynosi do 36 miesięcy. Urlop jest udziela-

ny na okres nie dłuższy niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko 
kończy 6 rok życia.

Brak odpowiednika (…) § 31. Urlopy w wymiarach, o których mowa w § 2 i 3, przysługują łącznie obojgu 
rodzicom lub opiekunom dziecka.
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(…) § 6. Rodzice lub opiekunowie dziecka mogą jednocześnie korzystać z urlopu 
wychowawczego przez okres nieprzekraczający 4 miesięcy.

(…) § 6. Z urlopu wychowawczego mogą jednocześnie korzystać oboje rodzice lub 
opiekunowie dziecka. W takim przypadku łączny wymiar urlopu wychowawczego nie 
może przekraczać wymiaru, o którym mowa w § 2 i 3.

§ 7. Urlopu wychowawczego udziela się na wniosek pracownika. § 7. Urlop wychowawczy jest udzielany na pisemny wniosek pracownika składany 
w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Do wnios-
ku dołącza się dokumenty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1868a. 
Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. Pracownik może wyco-
fać wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego nie później niż na 7 dni przed rozpo-
częciem tego urlopu, składając pracodawcy pisemne oświadczenie w tej sprawie.

Brak odpowiednika § 71. Jeżeli wniosek, o którym mowa w § 7, został złożony bez zachowania terminu 
pracodawca udziela urlopu wychowawczego nie później niż z dniem upływu 21 dni od 
dnia złożenia wniosku.

§ 8. Urlop wychowawczy może być wykorzystany najwyżej w 5 częściach. § 8. Urlop wychowawczy jest udzielany nie więcej niż w 5 częściach. Liczbę części 
urlopu ustala się w oparciu o liczbę złożonych wniosków o udzielenie urlopu.

(…) § 10. Jeżeli dziecko pozostaje pod opieką jednego opiekuna przysługuje mu ur-
lop wychowawczy w wymiarze do 36 miesięcy. Przepisy § 1, § 2 zdanie drugie, § 3, 7 
i 8 stosuje się.

(…) § 10. Jeżeli dziecko pozostaje pod opieką jednego opiekuna przysługuje mu ur-
lop wychowawczy w wymiarze do 36 miesięcy. Przepisy § 1, § 2 zdanie drugie, § 3, 7, 
71 i 8 stosuje się.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 2 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., 
poz. 1268; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1735). W wyniku tej zmiany urlop wychowawczy jest udzielany na okres nie dłuższy niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko 
kończy 6. rok życia. Przed zmianą urlop ten przysługiwał do ukończenia przez dziecko 5. roku życia. Urlop wychowawczy nadal może być wykorzystany maksymalnie w 5 częściach. 
Jeśli jednak wykorzystanie części urlopu rodzicielskiego nie będzie następowało bezpośrednio po zakończeniu poprzedniej części urlopu rodzicielskiego i urlopie macierzyńskim (co 
będzie dopuszczalne w odniesieniu do 16-tygodniowej części urlopu rodzicielskiego), to liczba wykorzystanych w ten sposób części urlopu rodzicielskiego pomniejszy liczbę części 
urlopu wychowawczego, o jakie można się ubiegać. Po nowelizacji przepisów z urlopu wychowawczego jednocześnie mogą korzystać oboje rodzice. Dotychczas jednocześnie można 
było korzystać z urlopu wychowawczego maksymalnie przez 4 miesiące. Wydłużony został z 2 tygodni do 21 dni termin na złożenie wniosku o urlop wychowawczy.

Art. 1861. [Zakaz wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę]
§ 1. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od 

dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia
zakończenia tego urlopu. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest dopusz-
czalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą 
przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

§ 2. W przypadku złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wycho-
wawczego po dokonaniu czynności zmierzającej do rozwiązania umowy o pracę, umo-
wa rozwiązuje się w terminie wynikającym z tej czynności.

Art. 1861. [Zakaz wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę]
uchylony

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 2 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., 
poz. 1268; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1735). Zmiana ma charakter porządkowy. Przepisy dotyczące ochrony pracowników na urlopie wychowawczym połączono bowiem z ochro-
ną pracowników uprawnionych do urlopu wychowawczego, korzystających z obniżonego wymiaru czasu pracy.

Art. 1862. [Podjęcie pracy zarobkowej]
(…) § 3. Przepis § 2 stosuje się także w razie stwierdzenia przez pracodawcę, że z ur-

lopu wychowawczego korzystają w tym samym czasie oboje rodzice lub opiekunowie 
dziecka; nie dotyczy to przypadku określonego w art. 186 § 6.

Art. 1862. [Podjęcie pracy zarobkowej]
uchylony
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Komentarz: Zmiana obowiązuje od 2 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., 
poz. 1268; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1735). Po nowelizacji przepisów regulacja stała się bezcelowa, ponieważ obecnie rodzice lub opiekunowie dziecka mogą jednocześnie 
korzystać z urlopu wychowawczego bez ograniczeń. 

Art. 1866. [Delegacja]
 Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 

warunki udzielania urlopu wychowawczego, w tym formę i termin złożenia wniosku 
w sprawie udzielenia urlopu, biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia normalnego 
toku pracy w zakładzie pracy oraz uwzględniając dodatkowe wymagania dotyczące 
wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego, w przypadkach określonych w art. 186 
§ 3, 6, 9 i 10.

Art. 1866. [Delegacja]
uchylony

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 2 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., 
poz. 1268, ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1735). W wyniku nowelizacji minister ds. pracy otrzymał delegację do wydania rozporządzenia, które będzie regulowało kwestię doku-
mentowania wniosków o poszczególne urlopy związane z rodzicielstwem. Dotyczy to również urlopu wychowawczego. W związku z tym uchylona została delegacja do wydania 
rozporządzenia w sprawie warunków udzielania urlopu wychowawczego. Ponadto część przepisów rozporządzenia o udzielaniu urlopu wychowawczego została przeniesiona do 
Kodeksu pracy.

Art. 1867. [Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy]
(…) § 2. Wniosek, o którym mowa w § 1, składa się na dwa tygodnie przed rozpo-

częciem wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy. Jeżeli wniosek został 
złożony bez zachowania terminu, pracodawca obniża wymiar czasu pracy nie później 
niż z dniem upływu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.

Art. 1867. [Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy]
(…) § 2. Wniosek, o którym mowa w § 1, składa się na 21 dni przed rozpoczęciem 

wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy. Do wniosku dołącza się do-
kumenty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1868a. Jeżeli wniosek 
został złożony bez zachowania terminu, pracodawca obniża wymiar czasu pracy nie 
później niż z upływem 21 dni od dnia złożenia wniosku.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 2 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., 
poz. 1268; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1735). W jej wyniku został wydłużony z 2 tygodni do 21 dni termin na złożenie wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy dla pracowników 
uprawnionych do urlopu wychowawczego. 

Art. 1868. [Ochrona stosunku pracy po złożeniu wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy]
§ 1. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie 

od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku 
o obniżenie wymiaru czasu pracy do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu 
pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy. Rozwiązanie przez pra-
codawcę umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości 
lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie 
umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Art. 1868. [Ochrona stosunku pracy po złożeniu wniosku pracownika]
§ 1. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od 

dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o:
1) udzielenie urlopu wychowawczego – do dnia zakończenia tego urlopu;
2) obniżenie wymiaru czasu pracy – do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru cza-

su pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy.

§ 2. Przepis art. 1861 § 2 stosuje się odpowiednio. § 2. W przypadkach, o których mowa w § 1, rozwiązanie przez pracodawcę umo-
wy jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, 
a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wy-
powiedzenia z winy pracownika.
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Brak odpowiednika § 3. W przypadku złożenia przez pracownika wniosku, o którym mowa w § 1, wcześ-
niej niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu wychowawczego albo obni-
żonego wymiaru czasu pracy, zakaz, o którym mowa w § 1, zaczyna obowiązywać na 
21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu albo obniżonego wymiaru czasu pracy.

Brak odpowiednika § 4. W przypadku złożenia przez pracownika wniosku, o którym mowa w § 1, po 
dokonaniu czynności zmierzającej do rozwiązania umowy o pracę, umowa rozwiązuje 
się w terminie wynikającym z tej czynności.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 2 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., 
poz. 1268; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1735). W jej wyniku w przypadku złożenia przez pracownika wniosku wcześniej niż 21 dni (od 2 stycznia 2016 r. termin 14-dniowy zostaje 
zastąpiony terminem 21-dniowym) przed rozpoczęciem korzystania z urlopu wychowawczego lub obniżonego wymiaru czas pracy zakaz wypowiedzenia lub rozwiązania umowy 
zacznie obowiązywać dopiero na 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu lub obniżonego wymiaru czasu pracy. Dotychczas pracodawca nie mógł wypowiedzieć ani roz-
wiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o:

�■ udzielenie urlopu wychowawczego,
�■ obniżenie wymiaru czasu pracy (zamiast korzystania z urlopu wychowawczego),

do dnia zakończenia urlopu lub do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru (w drugim przypadku – nie dłużej niż łącznie przez 12 miesięcy).
Stwarzało to praktyczne problemy w sytuacji, gdy wniosek został złożony przez pracownika znacznie wcześniej niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu lub 
obniżonego wymiaru czasu pracy. 

Brak odpowiednika Art. 1868a. [Delegacja]
Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia:

1) treść wniosku o udzielenie części urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach 
urlopu macierzyńskiego lub jego części, urlopu rodzicielskiego lub jego części 
i urlopu ojcowskiego lub jego części,

2) dokumenty dołączane do wniosków, o których mowa w pkt 1,
3) treść wniosku w sprawie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego, części urlo-

pu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub jego części,
4) dokumenty dołączane do wniosków, o których mowa w pkt 3,
5) treść wniosku o łączenie korzystania z urlopu rodzicielskiego lub jego części z wy-

konywaniem pracy u pracodawcy udzielającego takiego urlopu,
6) treść wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego lub jego części,
7) dokumenty dołączane do wniosku, o którym mowa w pkt 6,
8) treść wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika uprawnionego do ur-

lopu wychowawczego,
9) dokumenty dołączane do wniosku, o którym mowa w pkt 8
– biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia prawidłowej realizacji uprawnień pracow-
ników do urlopów związanych z rodzicielstwem i obniżenia wymiaru czasu pracy oraz 
zapewnienia właściwej organizacji czasu pracy.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 2 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., 
poz. 1268; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1735). W jej wyniku minister właściwy ds. pracy jest uprawniony do wydania rozporządzenia określającego sposób dokumentowania wnio-
sków o poszczególne urlopy związane z rodzicielstwem.
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Art. 188. [Zwolnienie od pracy]
 Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przy-

sługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy na 2 dni, z zachowaniem 
prawa do wynagrodzenia.

Art. 188. [Zwolnienie od pracy]
§ 1. Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat 

przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin 
albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Brak odpowiednika § 2. O sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzowym zwolnienia, o którym 
mowa w § 1, decyduje pracownik w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnie-
nia złożonym w danym roku kalendarzowym.

Brak odpowiednika § 3. Zwolnienie od pracy, o którym mowa w § 1, udzielane w wymiarze godzino-
wym, dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się 
proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Niepełną godzinę zwolnie-
nia od pracy zaokrągla się w górę do pełnej godziny.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 2 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 
z 2015 r., poz. 1268; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1735). W jej wyniku pracownik opiekujący się dzieckiem do 14 lat ma prawo, według swojego uznania, do 2 dni lub 16 godzin 
opieki na dziec ko. Dotychczas taki pracownik miał prawo jedynie do 2 dni opieki na dziecko. Nie można było udzielać tego zwolnienia od pracy na godziny. O sposobie 
wykorzystania w danym roku kalendarzowym zwolnienia z tytułu opieki nad dzieckiem pracownik zdecyduje w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia złożo-
nym w danym roku kalendarzowym. Ponadto opieka na dziecko udzielana w wymiarze godzinowym dla pracownika niepełnoetatowego jest ustalana proporcjonalnie do 
jego wymiaru czasu pracy. Niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla się w górę do pełnej godziny. Wymiar etatu nie wpływa natomiast na wymiar opieki na dziecko 
udzielanej na dni.

Art. 1891. [Stosowanie przepisów ustawy do pracownika oraz do rodziny za-
stępczej]

 Jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka są zatrudnieni, z uprawnień określo-
nych w art. 148 pkt 3, art. 178 § 2, art. 1821 § 1, art. 183 § 3, art. 186 § 1–3, art. 1867 § 1 
i art. 188 może korzystać jedno z nich.

Art. 1891. [Stosowanie przepisów ustawy do pracownika oraz do rodziny za-
stępczej]

Jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka są zatrudnieni, z uprawnień określo-
nych w art. 148 pkt 3, art. 178 § 2, art. 1867 § 1 i art. 188 może korzystać jedno z nich.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 2 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., 
poz. 1268; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1735). Zmiana ma charakter porządkowy. Jest związana z likwidacją dodatkowego urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu na warun-
kach urlopu macierzyńskiego oraz zmianą numeracji niektórych artykułów w Kodeksie pracy.

Art. 239. [Strony układu]
(…) § 3. Układu nie zawiera się dla:

(…) 4) sędziów i prokuratorów. 

Art. 239. [Strony układu]
(…) § 3. Układu nie zawiera się dla:

(…) 4) sędziów, asesorów sądowych i prokuratorów.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1224). W jej wyniku układu zbiorowego pracy nie można zawierać dla asesorów sądowych. Zmiana jest związane z reformą sądów powszechnych 
i przywróceniem zawodu asesora sądowego.
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Art. 262. [Właściwość sądu i jej wyłączenie]
(…) § 2. Nie podlegają właściwości sądów pracy spory dotyczące:

(…) 3) pomieszczeń w hotelach pracowniczych. 

Art. 262. [Właściwość sądu i jej wyłączenie]
(…) § 2. Nie podlegają właściwości sądów pracy spory dotyczące:

uchylony

Komentarz: Zmiana zacznie obowiązywać od 22 lutego 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1220). W jej wyniku będą mogły być rozpatrywane przed sądami pracy spory dotyczące pomieszczeń w hotelach pracowniczych. 

Art. 281. [Katalog wykroczeń]
Kto, będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu:
Brak odpowiednika

Art. 281. [Katalog wykroczeń]
 Kto, będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu:

(…) 1a)  nie zawiadamia właściwego okręgowego inspektora pracy, w formie pisemnej 
lub elektronicznej, o zawarciu umowy o pracę, o której mowa w art. 251 § 4 
pkt 4, wraz ze wskazaniem przyczyn zawarcia takiej umowy, w terminie 5 dni 
roboczych od dnia jej zawarcia,

Komentarz: Zmiana zacznie obowiązywać od 22 lutego 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1220). W wyniku tej nowelizacji katalog wykroczeń został rozszerzony o niepowiadomienie przez pracodawcę Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) o zawarciu 
umowy na czas określony przekraczającej dopuszczalną długość i liczbę takich umów. Zatem karze grzywny w wysokości od 1000 zł do 30 000 zł będzie podlegał także ten 
pracodawca, który nie zawiadomi właściwego okręgowego inspektora pracy o zawarciu takiej umowy i przyczynach jej zawarcia. Uwzględniając to należy przyjąć, że nie będzie 
wykroczeniem przesłanie do PIP w tym terminie wyłącznie pisma informującego, w którym w sposób zbyt ogólny wskazano przyczynę zawarcia umowy na czas określony powyżej 
kodeksowych limitów. 
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koDeks pracy – przepisy wykonawcze

wejście w życie

2
stycznia 2016 r.

Akta osobowe 
pracowników

Pracodawca nie musi zamieszczać w aktach osobowych dokumentów dotyczących dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz dodat-
kowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Ponadto zmieniony został wzór umowy o pracę. Trzeba będzie w niej wskazać 
informację o obiektywnych przyczynach uzasadniających zawarcie umowy o pracę na czas określony w sytuacji, gdy jest ona zawierana 
powyżej limitu 33 miesięcy lub jest czwartą umową na czas określony zawieraną z tym samym pracownikiem. 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowa-
dzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych 
pracownika – Dz.U. z 2015 r., poz. 2005

wejście w życie

22
lutego 2016 r.

wejście w życie

2
stycznia 2016 r.

Urlopy związane  
z rodzicielstwem

Projekt rozporządzenia określa dokumenty, jakie trzeba złożyć ubiegając się m.in. o przejęcie urlopu macierzyńskiego, urlop rodziciel-
ski, urlop ojcowski czy urlop wychowawczy. 
Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych 
z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do tych wniosków – w dniu oddania Przewodnika do druku rozporządzenie nie 
zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw.

wejście w życie

22
lutego 2016 r.

Wynagrodzenia 
 i inne świad-

czenia

Pracodawcy, którzy zwolnią pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, a także zwolnią z obowiązku świad-
czenia pracy pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią, wynagrodzenie za ten okres będą ustalać jak przy obliczaniu wynagro-
dzenia za urlop.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania 
wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, do-
datków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy – Dz.U. z 2015 r., poz. 2000
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Ustawa
z 27 sierpnia 1997 r.

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1886)*

*  Tabela uwzględnia zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wprowadzone w IV kwartale 2015 r. oraz w I, II i III kwartale 2016 r.:
– ustawą z 6 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 493),
– ustawą z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1359),
– ustawą z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1273),
– ustawą z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 218; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1311),
– ustawą z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1886).

Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

Brak odpowiednika Art. 6b2. [Wymiana informacji dotyczących osób, które złożyły wniosek o ustalenie 
niepełnosprawności albo o ustalenie stopnia niepełnosprawności]

1. Powiatowe zespoły i wojewódzkie zespoły mogą korzystać, z wymiany informa-
cji drogą elektroniczną, z danych dotyczących osób, które złożyły wniosek o ustale-
nie niepełnosprawności albo o ustalenie stopnia niepełnosprawności, o:
1) posiadaniu orzeczenia o niezdolności do pracy, jego rodzaju i okresie, na jaki 

zostało wydane – gromadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, organy emerytalne, o których mowa 
w art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym 
funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 
Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej 
Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U. z 2015 r. poz. 900 i 1268), 
oraz wojskowe organy emerytalne;

2) prawie do świadczenia rehabilitacyjnego i okresie jego pobierania – gromadzo-
nych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;

3) kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych oraz doświadczeniu zawodowym 
– gromadzonych przez publiczne służby zatrudnienia;

4) posiadaniu statusu bezrobotnego zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy i po-
bieraniu świadczeń z tytułu bezrobocia oraz korzystaniu z instrumentów aktywizujących 
zawodowo na rynku pracy – gromadzonych przez publiczne służby zatrudnienia.
2. W przypadku awarii systemów teleinformatycznych służących do wymiany infor-

macji drogą elektroniczną, o której mowa w ust. 1, powiatowe zespoły i wojewódzkie 
zespoły mogą korzystać z danych określonych w ust. 1 w drodze pisemnej wymiany 
informacji. Podmioty wymienione w ust. 1 przekazują te dane niezwłocznie, nie póź-
niej jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku powiatowego zespołu lub 
wojewódzkiego zespołu.
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Komentarz: Zmiana obowiązuje od 11 września 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1359). Nowelizacja nie wpływa na obowiązki pracodawców i przedsiębiorców. 

Art. 6c. [Pełnomocnik] 
(…) 8. Od orzeczenia wojewódzkiego zespołu przysługuje odwołanie do sądu pra-

cy i ubezpieczeń społecznych w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Od-
wołanie wnosi się za pośrednictwem wojewódzkiego zespołu, który orzeczenie wydał. 
Jeżeli wojewódzki zespół uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, 
wydaje orzeczenie, w którym uchyla lub zmienia zaskarżone orzeczenie.

Art. 6c. [Pełnomocnik] 
(…) 8. Od orzeczenia wojewódzkiego zespołu przysługuje odwołanie do sądu pra-

cy i ubezpieczeń społecznych.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 kwietnia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 218; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1311). Nowelizacja jest konsekwencją zmian w art. 4779 Kodeksu postępowania cywilnego obowiązujących od 20 marca 
2015 r., dotyczących procedury odwoławczej od decyzji wydanych przez wojewódzki zespół ds. orzekania o niepełnosprawności. 

Art. 6d. [Elektroniczny Krajowy System Monitoringu Orzekania o Niepełnospraw-
ności] 

(…) 4. Dane gromadzone w systemie obejmują:
Brak odpowiednika

Art. 6d. [Elektroniczny Krajowy System Monitoringu Orzekania o Niepełnospraw-
ności] 

(…) 4. Dane gromadzone w systemie obejmują:
(…) 1a)  dane określone w art. 6b2 ust. 1, dotyczące osób, o których mowa w ust. 3 

pkt 1;
Brak odpowiednika (…) 4a. Dane gromadzone w systemie udostępnia się, jeżeli stanowią one kryterium 

przyznania świadczenia, następującym podmiotom:
1) organowi właściwemu, o którym mowa w art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 28 listopada 

2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 114, z późn. zm.), i marszał-
kowi województwa – w celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się 
o świadczenia rodzinne, osób pobierających świadczenia rodzinne oraz członków 
ich rodzin;

2) organowi właściwemu dłużnika, o którym mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 
7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2015 r. 
poz. 859, 1217 i 1302), i organowi właściwemu wierzyciela, o którym mowa w art. 2 
pkt 10 tej ustawy – w celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się 
o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, osób pobierających świadczenia z fun-
duszu alimentacyjnego i członków ich rodzin oraz danych dotyczących dłużników 
alimentacyjnych;

3) jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej prowadzonym przez jednostki 
samorządu terytorialnego – w celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiega-
jących się o świadczenia z pomocy społecznej, osób pobierających świadczenia 
z pomocy społecznej oraz członków ich rodzin.

Brak odpowiednika 4b. Podmioty wymienione w ust. 4a mogą przetwarzać dane udostępnione z sy-
stemu w celu, w którym te dane zostały im udostępnione, na zasadach określonych 
w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 
z 2014 r. poz. 1182 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 1309).
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Brak odpowiednika 4c. Podmioty wymienione w ust. 4a przechowują dane udostępnione z systemu 
przez okres 10 lat od dnia ich udostępnienia, z wyjątkiem danych dotyczących osób, 
którym świadczenie nie zostało przyznane, które przechowuje się przez okres 1 roku 
od dnia, w którym decyzja w sprawie świadczenia stała się ostateczna, lub od dnia 
pozostawienia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia bez rozpatrzenia.

Brak odpowiednika 4d. Dane udostępnione z systemu usuwa się niezwłocznie po upływie okresów 
przechowywania, o których mowa w ust. 4c.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1359). Zmiana nie wpływa na obowiązki pracodawców i przedsiębiorców.

Art. 6d. [Elektroniczny Krajowy System Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności] 
4. Dane gromadzone w systemie obejmują:

(…) 6)  dane dotyczące karty parkingowej, o których mowa w art. 100g ust. 1 ustawy 
z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

Art. 6d. [Elektroniczny Krajowy System Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności] 
4. Dane gromadzone w systemie obejmują:

(…) 6)  dane dotyczące karty parkingowej w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 
– Prawo o ruchu drogowym:
a) numer karty,
b) datę wydania karty,
c) datę ważności karty,
d)  oznaczenie powiatowego zespołu, którego przewodniczący wydał kartę,
e)  imię i nazwisko, numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji 

Ludności (PESEL) osoby niepełnosprawnej, której wydano kartę,
f)  nazwę i adres placówki, numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędo-

wym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), markę, model oraz numer 
rejestracyjny pojazdu, którego kierujący jest uprawniony do posługiwania 
się kartą – w przypadku kart wydanych placówce, o której mowa w art. 8 
ust. 3a pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym,

g)  datę i przyczynę utraty ważności karty.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 4 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1273). Zmiana nie wpływa na obowiązki pracodawców i przedsiębiorców.

Art. 21. [Miesięczna wpłata na Fundusz] 
(…) 2e. Z wpłat, o których mowa w ust. 1, zwolnione są niedziałające w celu osiąg-

nięcia zysku:
Brak odpowiednika

Art. 21. [Miesięczna wpłata na Fundusz] 
(…) 2e. Z wpłat, o których mowa w ust. 1, zwolnione są niedziałające w celu osiąg-

nięcia zysku:
(…) 2a) zakłady opiekuńczo-lecznicze;

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 lipca 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1886). W wyniku nowelizacji grupę podmiotów zwolnionych z wpłat na PFRON rozszerzono o zakłady opiekuńczo-lecznicze. 

Art. 22. [Obniżenie wpłaty na Fundusz] 
1. Wpłaty na Fundusz, o których mowa w art. 21, ulegają obniżeniu z tytułu zakupu 

usługi, z wyłączeniem handlu, lub produkcji pracodawcy zatrudniającego co najmniej

Art. 22. [Obniżenie wpłaty na Fundusz] 
1. Wpłaty na Fundusz, o których mowa w art. 21, ulegają obniżeniu z tytułu zakupu 

produkcji lub usługi, z wyłączeniem handlu, odpowiednio wytworzonej lub świadczonej
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Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, który osiąga wskaźnik 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych będących:

przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na peł-
ny wymiar czasu pracy, który osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
zaliczonych do:

1) osobami niepełnosprawnymi zaliczonymi do znacznego stopnia niepełnosprawno-
ści lub

1) znacznego stopnia niepełnosprawności lub

2) osobami niewidomymi, psychicznie chorymi lub upośledzonymi umysłowo lub oso-
bami z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi lub epilepsją – zaliczonymi do 
umiarkowanego stopnia niepełnosprawności
– w wysokości co najmniej 30%, zwanego dalej „sprzedającym”.

2) umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, w odniesieniu do których orzeczono 
chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe 
lub epilepsję oraz niewidomych
– w wysokości co najmniej 30%, zwanego dalej „sprzedającym”.

2. Warunkiem obniżenia wpłaty jest terminowe uregulowanie należności za zrealizo-
waną produkcję lub usługę oraz otrzymanie informacji o kwocie obniżenia.

2. Warunkiem obniżenia wpłaty jest:
1) udokumentowanie zakupu fakturą;
2) uregulowanie należności za zakup produkcji lub usługi w terminie określonym na 

fakturze, z tym że w przypadku płatności dokonywanych za pośrednictwem banku 
za datę uregulowania należności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego 
nabywcy na podstawie polecenia przelewu;

3) udokumentowanie przez nabywcę kwoty obniżenia informacją o kwocie obniżenia 
wystawioną przez sprzedającego w terminie, o którym mowa w ust. 10 pkt 1.

3. Kwota obniżenia, o której mowa w ust. 1, stanowi iloczyn wskaźnika wynagrodzeń 
niepełnosprawnych pracowników sprzedającego zaliczonych do znacznego lub umiar-
kowanego stopnia niepełnosprawności i wskaźnika udziału przychodów.

3. Obniżenie wpłaty przysługuje do wysokości 50% wpłaty na Fundusz, do której 
obowiązany jest nabywca w danym miesiącu.

4. Wskaźnik wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników sprzedającego zaliczo-
nych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, o którym mowa 
w ust. 3, stanowi iloczyn współczynnika wynagrodzeń tych pracowników i liczby etatów 
odpowiadającej różnicy między rzeczywistym zatrudnieniem wszystkich pracowników 
niepełnosprawnych, a zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnie-
nia osób niepełnosprawnych w wysokości 6%.

4. Przysługująca, a niewykorzystana kwota obniżenia może być uwzględniana we 
wpłatach na Fundusz przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, licząc od dnia uzyskania 
informacji o kwocie obniżenia.

5. Współczynnik wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych zaliczonych do 
znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, o którym mowa w ust. 4, 
stanowi iloraz sumy wynagrodzeń tych pracowników niepełnosprawnych – pomniejszo-
nych o należne od nich składki na ubezpieczenia społeczne – i liczby pracowników nie-
pełnosprawnych ogółem w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

5. Kwota obniżenia, o którym mowa w ust. 1, stanowi iloczyn wskaźnika wynagro-
dzeń niepełnosprawnych pracowników sprzedającego zaliczonych do znacznego lub 
umiarkowanego stopnia niepełnosprawności i wskaźnika udziału przychodów.

6. Wskaźnik udziału przychodów, o którym mowa w ust. 3, stanowi iloraz przychodu 
ze sprzedaży własnych usług, z wyłączeniem handlu, lub produkcji sprzedającego, zrea-
lizowanych w danym miesiącu na rzecz pracodawcy zobowiązanego do wpłat, o których 
mowa w art. 21, zwanego dalej „nabywcą”, i przychodu ogółem uzyskanego w tym mie-
siącu ze sprzedaży własnej produkcji lub usług, z wyłączeniem handlu.

6. Wskaźnik wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników sprzedającego zali-
czonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności stanowi ilo-
czyn współczynnika wynagrodzeń tych pracowników i liczby etatów odpowiadającej 
różnicy między rzeczywistym zatrudnieniem wszystkich pracowników niepełnospraw-
nych a zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób nie-
pełnosprawnych w wysokości 6%.

7. Informację o kwocie obniżenia sprzedający przekazuje nabywcy niezwłocznie po 
uregulowaniu należności w terminie określonym na fakturze. W przypadku płatności

7. Współczynnik wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników, o którym mowa 
w ust. 6, stanowi iloczyn najniższego wynagrodzenia pomniejszonego o należne
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realizowanych za pośrednictwem banku – za datę uregulowania należności uważa się 
datę obciążenia rachunku bankowego nabywcy na podstawie polecenia przelewu.

składki na ubezpieczenia społeczne i ilorazu liczby pracowników o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w przeliczeniu na pełny wymiar czasu 
pracy oraz liczby pracowników niepełnosprawnych ogółem w przeliczeniu na pełny 
wymiar czasu pracy.

8. W przypadku gdy kwota obniżenia przewyższa:
1) wartość zrealizowanej produkcji lub usługi, obniżenie wpłaty przysługuje tylko do 

wysokości kwoty określonej na fakturze, o której mowa w ust. 7;
2) wysokość 80% wpłaty na Fundusz, do której obowiązany jest nabywca w danym mie-

siącu, różnicę zalicza się na obniżenie wpłaty z tego tytułu w następnych miesiącach.

8. Wskaźnik udziału przychodów stanowi iloraz przychodu ze sprzedaży własnej 
produkcji lub własnej usługi, z wyłączeniem handlu, odpowiednio wytworzonej lub 
świadczonej w danym miesiącu na rzecz nabywcy i przychodu ogółem uzyskanego 
w tym miesiącu ze sprzedaży własnej produkcji lub własnej usługi, z wyłączeniem 
handlu.

9. Przysługująca, a niewykorzystana kwota obniżenia może być uwzględniana we 
wpłatach na Fundusz przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, licząc od dnia uzyskania 
informacji o kwocie obniżenia.

9. Przy obliczaniu kwoty obniżenia bierze się pod uwagę wyłącznie zatrudnienie i wy-
nagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej 
umowy o pracę za miesiąc, do którego zaliczono przychody, o których mowa w ust. 8.

Brak odpowiednika 10. Sprzedający:
1) wystawia informację o kwocie obniżenia niezwłocznie po terminowym uregulowa-

niu należności, jednak nie później niż do ostatniego dnia miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym przypadał termin płatności za zakup;

2) prowadzi ewidencję wystawionych informacji o kwocie obniżenia;
3) przekazuje Zarządowi Funduszu informację miesięczną o informacjach o kwocie 

obniżenia – w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
wystawił informacje.

Brak odpowiednika 11. W przypadku gdy kwota obniżenia przewyższa wartość zakupionej produkcji lub 
usługi, obniżenie wpłaty przysługuje tylko do wysokości kwoty określonej na fakturze, 
o której mowa w ust. 2 pkt 1, pomniejszonej o kwotę podatku od towarów i usług w sto-
sunku do której, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), podatnikowi przysługuje 
prawo do obniżenia kwoty podatku należnego lub zwrotu różnicy podatku.

Brak odpowiednika 12. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze roz-
porządzenia, wzory informacji, o których mowa w ust. 10 pkt 1 i 3, a także zakres danych 
gromadzonych w ewidencji, o której mowa w ust. 10 pkt 2, oraz sposób jej prowadzenia, 
uwzględniając możliwość weryfikacji spełniania przez sprzedającego warunków wysta-
wienia informacji o kwocie obniżenia, warunków korzystania z obniżenia przez nabywcę 
oraz weryfikacji prawidłowości wykonania obowiązków przez sprzedającego.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 lipca 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1886). Konsekwencją nowelizacji przepisów jest zmiana zakresu przedmiotowego zakupu uprawniającego do nabycia prawa do 
obniżenia wpłat na PFRON. Określono sposób dokumentowania szczególnych schorzeń do celów ustalania struktury zatrudnienia uprawniającej do wystawiania ulg. Wystąpienie 
upośledzenia umysłowego, choroby psychicznej, epilepsji lub całościowych zaburzeń rozwojowych będzie dokumentowane orzeczeniem, a w przypadku osób niewidomych – również 
w inny sposób (tj. zaświadczeniem lekarza specjalisty). Wprowadzono też warunek, aby wykorzystanie ulgi było możliwe wyłącznie w przypadku, gdy informacja o wysokości obniżenia 
wpłat zostanie wystawiona przez sprzedającego terminowo. Skrócono też okres wykorzystania przez pracodawcę-nabywcę informacji o obniżeniu wpłat na PFRON z 12 do 6 miesięcy. 
Zatrudnienie i wynagrodzenia brane pod uwagę do celów naliczania ulg we wpłatach na PFRON będą odnosiły się wyłącznie do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub 
spółdzielczej umowy o pracę. Nie będzie już zatem możliwości uwzględniania w wyliczeniach ulgi pracowników zatrudnionych na podstawie mianowania i powołania. Nabywca będzie mógł 
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obniżyć wpłatę na PFRON w danym miesiącu do wysokości 50% należnej wpłaty. Doprecyzowano także termin na wystawienie informacji o obniżeniu wpłaty – niezwłocznie po terminowym 
uregulowaniu należności, jednak nie później niż do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przypadał termin płatności za zakup. Niezachowanie tego terminu dla 
sprzedającego będzie mogło skutkować obowiązkiem wpłaty na PFRON, a dla nabywcy – brakiem możliwości skorzystania z ulgi z tytułu danego zakupu. Na sprzedającego został też 
nałożony obowiązek prowadzenia ewidencji wystawionych informacji o wysokości ulg i przekazywania tych danych PFRON. Pozostałe zmiany mają charakter redakcyjny i porządkowy.

Brak odpowiednika Art. 22b. [Wysokość wpłaty na Fundusz] 
1. Sprzedający dokonuje wpłaty na Fundusz w wysokości:

1) 5% sumy kwot obniżenia wykazanych w informacjach o kwocie obniżenia, które 
nie zostały ujęte w ewidencji lub w informacjach, o których mowa odpowiednio 
w art. 22 ust. 10 pkt 2 i 3,

2) 10% kwoty obniżenia wykazanej w informacji o kwocie obniżenia w przypadku na-
ruszenia terminu, o którym mowa w art. 22 ust. 10 pkt 1,

3) 30% kwoty obniżenia wykazanej w informacji o kwocie obniżenia, w przypadku nie-
spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1,

4) trzykrotności kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy prawidłowo obliczoną, a za-
wyżoną kwotą obniżenia, nie wyższej jednak niż 30% kwoty obniżenia wykazanej 
w informacji, o której mowa w pkt 3, w przypadku podania niezgodnych ze stanem 
faktycznym danych skutkujących zawyżeniem kwoty obniżenia w tej informacji

– w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym te okoliczności 
zostały ujawnione w wyniku kontroli, o której mowa w art. 22a, lub czynności sprawdza-
jącej, o której mowa w art. 272 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa 
(Dz.U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.), zwanej dalej „Ordynacją podatkową”.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli wysokość wpłaty nie przekracza pięciokrot-
ności kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 lipca 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1886). W wyniku nowelizacji przepisów sprzedający będzie miał obowiązek prowadzenia ewidencji wystawionych informacji o wyso-
kości ulg i przekazywania tych danych PFRON. Niewywiązanie się z tych obowiązków (ujawnione podczas kontroli lub czynności sprawdzających) będzie skutkowało koniecznoś-
cią dokonania przez sprzedającego dodatkowych wpłat na PFRON.

Art. 25a. [Refundacja składek z Funduszu]
1. Fundusz refunduje:

1)  osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą obowiązkowe skład-
ki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do wysokości odpowiadającej wysokości 
składki, której podstawą wymiaru jest kwota określona w art. 18 ust. 8 oraz w art. 18a 
ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 
z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn.zm.), z zastrzeżeniem ust. 1a,

Art. 25a. [Refundacja składek z Funduszu] 
1. Fundusz refunduje:

1)  osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą obowiązkowe skład-
ki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do wysokości odpowiadającej wysokości 
składki, której podstawą wymiaru jest kwota określona w art. 18 ust. 8 oraz w art. 18a 
ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 
z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.), z zastrzeżeniem ust. 1a,

2) niepełnosprawnemu rolnikowi lub rolnikowi zobowiązanemu do opłacania składek za 
niepełnosprawnego domownika, składki na ubezpieczenia społeczne rolników – wy-
padkowe, chorobowe, macierzyńskie oraz emerytalno-rentowe

– pod warunkiem terminowego opłacenia tych składek w całości.

2) niepełnosprawnemu rolnikowi lub rolnikowi zobowiązanemu do opłacania składek za 
niepełnosprawnego domownika, składki na ubezpieczenia społeczne rolników – wy-
padkowe, chorobowe, macierzyńskie oraz emerytalno-rentowe

– pod warunkiem opłacenia tych składek w całości.
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Brak odpowiednika (…) 4. Refundacja, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje, jeżeli składki zostały 
opłacone z uchybieniem terminów określonych w art. 40 ustawy z dnia 20 grudnia 
1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 47 ustawy z dnia 13 października 
1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych przekraczającym 14 dni.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 października 2015 r. Została wprowadzona ustawą z 6 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 493). Nowelizacja zrównała w zakresie warunków dotyczących terminu zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne osoby 
niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą (w tym niepełnosprawnych rolników i rolników zobowiązanych do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika) 
z innymi osobami prowadzącymi taką działalność. Niepełnosprawni przedsiębiorcy nie zostaną pozbawieni dotacji do składki na ubezpieczenie społeczne z powodu kilkudniowego 
opóźnienia w jej zapłacie. Jednak opóźnienie to nie może być większe niż 14 dni od dnia upływu terminu wynikającego z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych lub ustawy 
o ubezpieczeniu społecznym rolników. 

Art. 25a. [Refundacja składek z Funduszu] 
1. Fundusz refunduje:

1)  osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą obowiązkowe 
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do wysokości odpowiadającej 
wysokości składki, której podstawą wymiaru jest kwota określona w art. 18 
ust. 8 oraz w art. 18a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpie-
czeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.), z zastrzeże-
niem ust. 1a,

2) niepełnosprawnemu rolnikowi lub rolnikowi zobowiązanemu do opłacania składek za 
niepełnosprawnego domownika, składki na ubezpieczenia społeczne rolników – wy-
padkowe, chorobowe, macierzyńskie oraz emerytalno-rentowe
– pod warunkiem opłacenia tych składek w całości.

Art. 25a. [Refundacja składek z Funduszu] 
1. Fundusz refunduje:

1)  osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą obowiązkowe 
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do wysokości odpowiadającej 
wysokości składki, której podstawą wymiaru jest kwota określona w art. 18 
ust. 8 oraz w art. 18a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpie-
czeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.), z zastrzeże-
niem ust. 1a,

2) niepełnosprawnemu rolnikowi lub rolnikowi zobowiązanemu do opłacania składek za 
niepełnosprawnego domownika, składki na ubezpieczenia społeczne rolników – wy-
padkowe, chorobowe, macierzyńskie oraz emerytalno-rentowe
– pod warunkiem opłacenia tych składek w całości przed dniem złożenia wniosku. 

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 lipca 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1886). Od 1 października 2015 r. osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą lub rolniczą mogą opłacić składki 
na ubezpieczenia społeczne z 14-dniowym opóźnieniem, nie tracąc uprawnienia do refundacji. W wyniku nowelizacji przepisów warunkiem otrzymania dotacji przez te osoby jest 
opłacenie składek w całości przed dniem złożenia wniosku o ich dofinansowanie. 

Art. 25c. [Wniosek o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne] 
(…) 2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do niepełnosprawnego rolnika lub rol-

nika zobowiązanego do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika, z tym że 
rolnik składa wniosek o wypłatę refundacji składek w miesiącu następującym po miesią-
cu, w którym terminowo dokonał zapłaty składek za dany kwartał.

Art. 25c. [Wniosek o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne]
(…) 2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do niepełnosprawnego rolnika lub rol-

nika zobowiązanego do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika, z tym 
że rolnik składa wniosek o wypłatę refundacji składek w miesiącu następującym po 
miesiącu, w którym dokonał zapłaty składek za dany kwartał.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 października 2015 r. Została wprowadzona ustawą z 6 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 493). Osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą składa PFRON wniosek o wypłatę refundacji składek 
na ubezpieczenia społeczne za dany miesiąc. Ma do tego prawo również wtedy, gdy uchybi terminowi zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne do 14 dni. Opóźnienie 
w zapłacie składek nie pozbawia jej prawa do refundacji. Na tych samych warunkach, lecz o dofinansowanie składek na ubezpieczenia społeczne rolników – wypadkowe, 
chorobowe, macierzyńskie oraz emerytalno-rentowe za dany kwartał, mogą ubiegać się niepełnosprawni rolnicy lub rolnicy zobowiązani do opłacania składek za niepełno-
sprawnego domownika. 
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Art. 26a. [Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełno-
sprawnego] 

(…) 1a1. Miesięczne dofinansowanie nie przysługuje:
Brak odpowiednika

Art. 26a. [Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełno-
sprawnego] 

(…) 1a1. Miesięczne dofinansowanie nie przysługuje:
(…) 1a)  do wynagrodzeń wypłaconych po dniu złożenia wniosku, o którym mowa 

w art. 26c ust. 1 pkt 2;

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 lipca 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1886). W wyniku nowelizacji dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnego pracownika nie będzie przysługiwało do pensji 
wypłaconych po dniu złożenia przez pracodawcę wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania.

Art. 26b. [Zasady przyznawania miesięcznego dofinansowania] 
(…) 3. Zatrudnienie i wskaźnik, o których mowa w art. 26a ust. 1, 1a i 1b, ustala się 

odpowiednio na zasadach określonych w art. 21 ust. 1 i 5 oraz art. 28 ust. 3.

Art. 26b. [Zasady przyznawania miesięcznego dofinansowania] 
(…) 3. Do ustalania stanów zatrudnienia pracowników i wskaźnika, o których mowa 

w art. 26a ust. 1, 1a i 1b, stosuje się:
1) wyłączenia ze stanów zatrudnienia określone w art. 21 ust. 5;
2) art. 28 ust. 3 – w przypadku pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej.

Brak odpowiednika (…) 6a. Przepisu ust. 6 nie stosuje się w przypadku pracownika, którego niepełno-
sprawność powstała w trakcie zatrudnienia u pracodawcy ubiegającego się o mie-
sięczne dofinansowanie.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 lipca 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1886). W wyniku nowelizacji rozszerzono grupę pracodawców uprawnionych do miesięcznego dofinansowania osób niepełnospraw-
nych, m.in. o podmioty ze wskaźnikiem 2% lub obniżonym wskaźnikiem zatrudnienia osób niepełnosprawnych, które dotychczas były zwolnione z wpłat na PFRON. Odstąpiono też 
od wykazywania przez pracodawców efektu zachęty, tj. wzrostu netto zatrudnienia ogółem, jeżeli niepełnosprawność pracownika powstała w trakcie zatrudnienia u pracodawcy 
ubiegającego się o miesięczne dofinansowanie. Efekt zachęty jest bowiem spełniony również w przypadku osób, które stały się niepełnosprawne w trakcie trwania zatrudnienia. 

Art. 26c. [Informacje i wnioski] 
1. Pracodawca, o którym mowa w art. 26a, składa Funduszowi:

1) miesięczne informacje o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnospraw-
ności pracowników niepełnosprawnych, z uwzględnieniem pracowników, u których 
stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję oraz pra-
cowników niewidomych;

Art. 26c. [Informacje i wnioski] 
1. Pracodawca, o którym mowa w art. 26a, składa Funduszowi:

1) miesięczne informacje o wynagrodzeniach, zatrudnieniu, stopniach i rodzaju niepeł-
nosprawności pracowników niepełnosprawnych;

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 lipca 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1886). Zmiana ma charakter porządkowy. 

Art. 29. [Status zakładu aktywności zawodowej] 
Brak odpowiednika

Art. 29. [Status zakładu aktywności zawodowej] 
(…) 3a3. Środki zakładowego funduszu aktywności nie podlegają egzekucji sądowej 

ani administracyjnej oraz nie mogą być obciążane w jakikolwiek sposób, z wyjątkiem 
wydatkowania środków tego funduszu w sposób określony w akcie wykonawczym 
wydanym na podstawie art. 29 ust. 4.
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Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 lipca 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1886). Zmiana ma charakter doprecyzowujący i jednocześnie wynika z konieczności ujednolicenia przepisów ustawy o rehabilitacji 
z regulacjami dotyczącymi środków zakładowego funduszu rehabilitacji. 

Art. 33. [Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych] 
(…) 2. Fundusz rehabilitacji tworzy się w szczególności:

(…) 2)  z części zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z odręb-
nymi przepisami;

Art. 33. [Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych] 
(…) 2. Fundusz rehabilitacji tworzy się w szczególności:

(…) 2 ) z części zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z odręb-
nymi przepisami, z tym że za dzień uzyskania tych środków, uznaje się dzień 
wypłaty wynagrodzeń;

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 lipca 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1886). Zmiana ma charakter doprecyzowujący.

Art. 44. [Uczestnictwo pracownika w Radzie] 
Brak odpowiednika

Art. 44. [Uczestnictwo pracownika w Radzie] 
(…) 2a. Członkom Rady przysługuje zwrot kosztów podróży, na warunkach okre-

ślonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.), ze środków urzędu 
obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 lipca 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1886). Zmiana nie wpływa na obowiązki pracodawców i przedsiębiorców.

Art. 44c. [Organizacja i funkcjonowanie wojewódzkich i powiatowych rad] 
(…) 9. Na wniosek członków rad zamieszkałych poza miejscem obrad rady mogą 

być finansowane, odpowiednio z budżetu samorządu województwa i powiatu, koszty 
ich przejazdów publicznymi środkami komunikacji, na zasadach określonych w prze-
pisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących 
pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery bu-
dżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

Art. 44c. [Organizacja i funkcjonowanie wojewódzkich i powiatowych rad] 
(…) 9. Na wniosek członków rady zamieszkałych poza miejscem obrad rady mogą 

być finansowane, odpowiednio z budżetu samorządu województwa i powiatu, koszty 
przejazdów na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 
§ 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy i koszty ekspertyz związanych 
z realizacją zadań rady wojewódzkiej i powiatowej.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 lipca 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1886). Zmiana nie wpływa na obowiązki pracodawców i przedsiębiorców.

Art. 47. [Przeznaczenie środków Funduszu] 
1. Środki Funduszu, w wysokości do 30% wydatków, przeznacza się na:

Art. 47. [Przeznaczenie środków Funduszu] 
1. Środki Funduszu, w wysokości do 30% wydatków, przeznacza się na:

(…) 4) zadania inne niż wymienione w ustawie:
a)  programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecz-

nej i zawodowej, w szczególności adresowane do osób niepełnosprawnych 
oraz do rodzin, których członkami są osoby niepełnosprawne,

b)  finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz dotyczących reha-
bilitacji zawodowej i społecznej,

(…) 4)  programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej 
i zawodowej, w szczególności adresowane do osób niepełnosprawnych oraz 
do rodzin, których członkami są osoby niepełnosprawne;
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c)  szkolenia, o których mowa w art. 18 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. 
o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr 209, 
poz. 1243).

Brak odpowiednika 5)  zadania inne niż wymienione w ustawie:
a)  finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabi-

litacji zawodowej i społecznej,
b)  szkolenia, o których mowa w art. 18 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku 

migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr 209, poz. 1243 oraz 
z 2012 r. poz. 986).

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 lipca 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1886). Zmiana nie wpływa na obowiązki pracodawców i przedsiębiorców. 

Art. 49. [Wpłaty] 
1. Do wpłat, o których mowa w art. 21 ust. 1, art. 23, art. 29 ust. 3a1, 3b, 3c i 3g, 

art. 31 ust. 3 pkt 1 lit. a, art. 33 ust. 4a, 4a1, 4c, 7 i 7a, oraz art. 38 ust. 2 pkt 1 lit. a ti-
ret pierwsze ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem 
ust. 5a–5d oraz art. 49a i art. 49b, przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordyna-
cja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749), zwanej dalej „Ordynacją podatkową”, z tym 
że uprawnienia organów podatkowych określone w tej ustawie przysługują Prezesowi 
Zarządu Funduszu.

Art. 49. [Wpłaty] 
1. Do wpłat, o których mowa w art. 21 ust. 1, art. 22b, art. 23, art. 29 ust. 3a1, 3b, 

3c i 3g, art. 31 ust. 3 pkt 1 lit. a, art. 33 ust. 4a, 4a1, 4c, 7 i 7a, oraz art. 38 ust. 2 pkt 1 
lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) stosuje się odpowiednio, z zastrze-
żeniem ust. 5a–5d oraz art. 49a i art. 49b, przepisy Ordynacji podatkowej, z tym że 
uprawnienia organów podatkowych określone w tej ustawie przysługują Prezesowi 
Zarządu Funduszu.

(…) 5b. Całkowita nieściągalność, o której mowa w ust. 5a, zachodzi, gdy: (…) 5b. Całkowita nieściągalność, o której mowa w ust. 5a, zachodzi w przypadkach 
określonych w art. 67d Ordynacji podatkowej.

1) dłużnik zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości nie-
podlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił przed-
mioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza 
kwoty stanowiącej trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia, i jednocześnie brak 
jest następców prawnych oraz nie ma możliwości przeniesienia odpowiedzialności 
na osoby trzecie, w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej;

uchylony

2) sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie 
upadłościowe z przyczyn, o których mowa w art. 13 oraz w art. 361 pkt 1 i 2 ustawy 
z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, 
poz. 1361, z późn. zm.);

uchylony

3) nastąpiło trwałe zaprzestanie prowadzenia działalności przy jednoczesnym braku 
majątku, z którego można egzekwować należności małżonka, następców praw-
nych, możliwości przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie w rozumieniu 
przepisów Ordynacji podatkowej;

uchylony
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4) nie nastąpiło zaspokojenie należności w zakończonym postępowaniu likwidacyj-
nym;

uchylony

5) wysokość zaległej wpłaty nie przekracza pięciokrotnej kwoty kosztów upomnienia 
w postępowaniu egzekucyjnym;

uchylony

6) stwierdzono brak majątku, z którego można prowadzić egzekucję; uchylony
7) jest oczywiste, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwot przekracza-

jących wydatki egzekucyjne.
uchylony

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 lipca 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1886). Zmiana jest konsekwencją dodania art. 22b ustawy o rehabilitacji dotyczącego nowych wpłat na PFRON związanych z reali-
zacją obowiązków sprzedającego w zakresie udzielania ulg we wpłatach. Zmiana w art. 49 ust. 5b ustawy o rehabilitacji ma charakter porządkowy. W dotychczasowym brzmieniu 
tego przepisu zostały wyszczególnione przesłanki wskazujące na całkowitą nieściągalność zaległości m.in. z tytułu wpłat na PFRON. Ponieważ są one tożsame z warunkami 
wymienionymi w Ordynacji podatkowej, wskazane jest odwołanie się do przepisów tej ustawy.

Art. 49e. [Zwrot środków Funduszu] 
Brak odpowiednika

Art. 49e. [Zwrot środków Funduszu] 
(…) 5. Zwrotowi nie podlegają należności umorzone w trybie, o którym mowa 

w art. 49f ust. 1 pkt 1, chyba że w wyniku kontroli stwierdzono niezgodne z prawem 
ich umorzenie.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 lipca 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1886). W wyniku nowelizacji PFRON nie będzie mógł żądać od organów i podmiotów wskazanych w art. 49f ust. 1 ustawy zwrotu 
środków w przypadku, gdy ich umorzenie nastąpiło zgodnie z przepisami prawa. Obowiązek i termin zwrotu nienależnie pobranych środków określa art. 49e ust. 1 i 2 ustawy. Jest 
on niezależny od czynności podjętych przez stronę (np. powiat) wobec beneficjenta umowy (np. osoby niepełnosprawnej lub pracodawcy). 

Art. 49f. [Umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu spłaty należności 
pieniężnych] 

(…) 3a. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do:
(…) 2) odsetek od nienależnie pobranych kwot na podstawie art. 26a.

Art. 49f. [Umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu spłaty należności 
pieniężnych] 

(…) 3a. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do:
(…) 2)  odsetek od nienależnie pobranych kwot na podstawie art. 26a, pod warun-

kiem spłaty kwoty głównej należności nie później niż w terminie określonym 
w art. 49e ust 2.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 lipca 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1886). W wyniku nowelizacji będzie możliwe umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności odsetek od nienależnie 
pobranego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Warunkiem jest jednak spłata kwoty głównej należności nie później niż w terminie 3 miesięcy od 
dnia otrzymania wezwania do zapłaty lub ujawnienia okoliczności powodujących obowiązek zwrotu.
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Ustawa o reHaBiLitacJi zawoDoweJ i spoŁeczneJ oraz zatrUDnianiU osÓB niepeŁnosprawnycH  
 – przepisy wykonawcze

wejście w życie

1
października

2015 r.

Refundacja składek za osoby 
niepełnosprawne prowadzą-
ce działalność gospodarczą, 
niepełnosprawnych rolników 

i domowników rolników 

We wnioskach o refundację Wn-U-G oraz Wn-U-A wprowadzono dodatkowe pozycje, mające na celu weryfikację obo-
wiązku opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne z maksymalnie 14-dniowym opóźnieniem. Termin składania przez 
rolników (oraz rolników zobowiązanych do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika) wniosków o refundację 
(Wn-U-A) został wydłużony do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin do opłace-
nia składek za dany kwartał. Wprowadzono ułatwienie identyfikacji wniosków przez niepełnosprawnych przedsiębiorców 
(szczególnie osób niewidomych oraz silnie niedowidzących) przez umożliwienie im zamieszczenia na wnioskach fotokodów 
(np. kodu QR), oznaczeń lub etykiet (np. etykiet dźwiękowych). Jednak nadal podstawowym dokumentem uprawniającym 
do refundacji składek jest wniosek o refundację wypełniony pisemnie lub w wersji elektronicznej. Ponadto zobowiązano 
niepełnosprawnych przedsiębiorców lub niepełnosprawnych rolników (oraz rolników zobowiązanych do opłacania składek 
za niepełnosprawnego domownika) do składania wraz z pierwszym wnioskiem Wn-U-G oraz wnioskiem Wn-U-A kopii aktu-
alnych dokumentów potwierdzających numery PESEL, REGON i NIP.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 11 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych – Dz.U. z 2015 r., poz. 1497
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Ustawa
z 13 lipca 2006 r.

o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
(j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 272; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1830)*

* Tabela uwzględnia zmiany w ustawie o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy wprowadzone w I kwartale 2016 r.:
–  ustawą z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 978; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1844),
–  ustawą z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1830),
– ustawą z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1268; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1735).

Treść przepisów przed nowelizacją Treść przepisów po nowelizacji

Art. 2. [Stosowanie przepisów ustawy] 
1. Przepisy ustawy stosuje się w przypadku niewypłacalności pracodawcy będą-

cego przedsiębiorcą, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 
o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.), poło-
żonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oddziałem banku zagranicznego w ro-
zumieniu art. 4 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. 
z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.), a także przedsiębiorcą zagranicznym pochodzącym 
z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Porozumieniu 
Gospodarczym, który utworzył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oddział lub 
przedstawicielstwo, o którym mowa w przepisach o swobodzie działalności gospo-
darczej, o ile:

Art. 2. [Stosowanie przepisów ustawy] 
1. Przepisy ustawy stosuje się w przypadku niewypłacalności pracodawcy będą-

cego przedsiębiorcą, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 
o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.), poło-
żonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oddziałem banku zagranicznego w ro-
zumieniu art. 4 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. 
z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.), a także przedsiębiorcą zagranicznym pochodzącym 
z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Porozumieniu 
Gospodarczym, który utworzył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oddział lub 
przedstawicielstwo, o którym mowa w przepisach o swobodzie działalności gospo-
darczej, o ile:

(…) –  w przypadku przedsiębiorców zagranicznych z Danii i państw członkowskich Eu-
ropejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim 
Porozumieniu Gospodarczym – może być wobec nich uznane główne zagraniczne 
postępowanie upadłościowe, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 28 lute-
go 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. z 2012 r. poz. 1112, z późn. 
zm.) dotyczących międzynarodowego postępowania upadłościowego,

(…) –  w przypadku przedsiębiorców zagranicznych z Danii i państw członkowskich Eu-
ropejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym – może być wobec nich uznane główne zagraniczne po-
stępowanie upadłościowe, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 28 lutego 
2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233 i 978) dotyczących między-
narodowego postępowania upadłościowego,

–  w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej, a także oddziałów banków zagranicznych – odręb-
ne przepisy nie wyłączają możliwości ogłoszenia na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej upadłości takiego pracodawcy,

–  w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej, a także oddziałów banków zagranicznych – odręb-
ne przepisy nie wyłączają możliwości ogłoszenia na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej upadłości oraz wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego takiego 
pracodawcy,

–  w przypadku przedsiębiorców zagranicznych z państw członkowskich Unii Euro-
pejskiej i państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 
(EFTA) – stron umowy o Europejskim Porozumieniu Gospodarczym działających 
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jako oddział instytucji kredytowej lub zakładu

–  w przypadku przedsiębiorców zagranicznych z państw członkowskich Unii Euro-
pejskiej i państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 
(EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym działających na 
terenie Rzeczypospolitej Polskiej jako oddział instytucji kredytowej lub zakładu
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   ubezpieczeń – może zostać wszczęte wobec instytucji kredytowej lub zakładu 
ubezpieczeń postępowanie upadłościowe, postępowanie układowe lub inne po-
dobne postępowanie,

   ubezpieczeń – może zostać wszczęte wobec instytucji kredytowej lub zakładu 
ubezpieczeń postępowanie upadłościowe, postępowanie restrukturyzacyjne lub 
inne podobne postępowanie,

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 978; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., 
poz. 1844). Nowelizacja ma na celu wyłącznie dostosowanie brzmienia przepisów ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych do charakteru postępowań restrukturyzacyjnych 
(przekształceniowych), które mają zapobiec likwidacji przedsiębiorstwa dłużnika. Za niewypłacalność pracodawcy należy też uznać sytuację, gdy sąd wyda postanowienie o ot-
warciu postępowania restrukturyzacyjnego.

Art. 3. [Postanowienia sądu upadłościowego] 
1. Niewypłacalność pracodawcy, o którym mowa w art. 2 ust. 1, zachodzi, gdy sąd 

upadłościowy, na podstawie przepisów Prawa upadłościowego i naprawczego, wyda 
postanowienie o:
1) ogłoszeniu upadłości pracodawcy obejmującej likwidację majątku dłużnika;

Art. 3. [Postanowienia sądu upadłościowego lub restrukturyzacyjnego] 
1. Niewypłacalność pracodawcy, o której mowa w art. 2 ust. 1, zachodzi, gdy sąd upad-

łościowy lub restrukturyzacyjny, na podstawie przepisów Prawa upadłościowego 
lub Prawa restrukturyzacyjnego, wyda postanowienie o:

1)  ogłoszeniu upadłości pracodawcy lub wszczęciu wobec niego wtórnego postępo-
wania upadłościowego;

2) ogłoszeniu upadłości pracodawcy z możliwością zawarcia układu; 2)  otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, o którym mowa w art. 2 pkt 2–4 usta-
wy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978);

3) zmianie postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na 
postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika;

3)  oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości pracodawcy, jeżeli jego majątek nie 
wystarcza lub jedynie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania;

3a)  zmianie postanowienia o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku 
dłużnika na postanowienie o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu;

4) oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości pracodawcy, jeżeli jego majątek nie 
wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania;

4)  oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości w przypadku stwierdzenia, że majątek 
dłużnika jest obciążony hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem 
skarbowym lub hipoteką morską w takim stopniu, że pozostały jego majątek nie 
wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania.

5) oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości w razie stwierdzenia, że majątek dłuż-
nika jest obciążony hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skar-
bowym lub hipoteką morską w takim stopniu, że pozostały jego majątek nie wy-
starcza na zaspokojenie kosztów postępowania;

6) wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego.
2. Datą niewypłacalności jest data wydania postanowienia sądu upadłościowego 

o ogłoszeniu upadłości pracodawcy w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, 
data postanowienia sądu upadłościowego o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadło-
ści pracodawcy w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, data uprawomoc-
nienia się postanowienia o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościo-
wego, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 i 3a, data wydania postanowienia o wszczęciu 
wtórnego postępowania upadłościowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 6.

2. Datą niewypłacalności jest data wydania postanowienia sądu upadłościowe-
go o ogłoszeniu upadłości lub wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego 
pracodawcy, data wydania postanowienia sądu restrukturyzacyjnego o otwarciu 
postępowania restrukturyzacyjnego pracodawcy, data postanowienia sądu upadłoś-
ciowego o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości pracodawcy w przypadkach, 
o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 978; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., 
poz. 1844). Zmiana ma charakter dostosowujący. Nie wpływa na obowiązki pracodawców i przedsiębiorców.
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Art. 5. [Postanowienie o uznaniu głównego zagranicznego postępowania upadłoś-
ciowego] 

1. Niewypłacalność pracodawcy, o którym mowa w art. 2 ust. 1, zachodzi również 
w przypadku wydania, zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego i naprawczego do-
tyczącymi międzynarodowego postępowania upadłościowego, przez sąd upadłościo-
wy postanowienia o uznaniu głównego zagranicznego postępowania upadłościowego 
wszczętego wobec przedsiębiorcy zagranicznego z Danii lub państw członkowskich 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym.

Art. 5. [Postanowienie o uznaniu orzeczenia o wszczęciu głównego zagranicznego 
postępowania upadłościowego] 

1. Niewypłacalność pracodawcy, o którym mowa w art. 2 ust. 1, zachodzi również 
w przypadku wydania, zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego dotyczącymi 
międzynarodowego postępowania upadłościowego, przez sąd upadłościowy posta-
nowienia o uznaniu orzeczenia o wszczęciu głównego zagranicznego postępowania 
upadłościowego wszczętego wobec przedsiębiorcy zagranicznego z Danii lub państw 
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy 
o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 978; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., 
poz. 1844). Zmiana ma charakter dostosowujący. Nie wpływa na obowiązki pracodawców i przedsiębiorców.

Art. 8. [Niezaspokojenie przez pracodawcę roszczeń pracowniczych z powodu 
braku środków finansowych] 

1. Niewypłacalność pracodawcy, o którym mowa w art. 2 ust. 1, zachodzi również, 
gdy w postępowaniu krajowym w razie niezaspokojenia przez pracodawcę roszczeń 
pracowniczych z powodu braku środków finansowych:
1) na podstawie przepisów Prawa upadłościowego i naprawczego sąd upadłościowy 

wyda postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego obejmującego li-
kwidację majątku upadłego, jeżeli:

Art. 8. [Niezaspokojenie przez pracodawcę roszczeń pracowniczych z powodu 
braku środków finansowych] 

1. Niewypłacalność pracodawcy, o którym mowa w art. 2 ust. 1, zachodzi również, 
gdy w postępowaniu krajowym w razie niezaspokojenia przez pracodawcę roszczeń 
pracowniczych z powodu braku środków finansowych:
1) na podstawie przepisów Prawa upadłościowego sąd upadłościowy wyda postano-

wienie o umorzeniu postępowania upadłościowego, jeżeli: 

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 978; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., 
poz. 1844). Zmiana ma charakter dostosowujący. Nie wpływa na obowiązki pracodawców i przedsiębiorców. 

Art. 9a. [Pracownicy powracający z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego] 

Pracodawca, o którym mowa w art. 9, nie opłaca składek na Fundusz za pracowni-
ków powracających z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyń-
skiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach 
urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego w okresie 
36 miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie z urlopu macierzyńskie-
go, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskie-
go, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskie-
go lub urlopu wychowawczego.

Art. 9a. [Pracownicy powracający z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach 
urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego] 

Pracodawca, o którym mowa w art. 9, nie opłaca składek na Fundusz za pracow-
ników powracających z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macie-
rzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego w okresie 36 miesięcy 
począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie z urlopu macierzyńskiego, urlopu na 
warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 2 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., 
poz. 1268; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1735). Nowelizacja jest konsekwencją włączenia dodatkowego urlopu macierzyńskiego (dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macie-
rzyńskiego) do urlopu rodzicielskiego.



398

Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

OChRONA ROSZCZEŃ PRACOWNICZYCh

Art. 14. [Wysokość świadczenia] 
(…) 4. W przypadku gdy sędzia-komisarz wyda, zgodnie z przepisami Prawa upadłoś-

ciowego i naprawczego, postanowienie, że określona część wynagrodzenia za pracę 
pracownika wykonującego zadania w zakresie zarządu przedsiębiorstwem lub wynagro-
dzenie osoby świadczącej usługi związane z zarządem przedsiębiorstwem upadłego, 
określone w umowie o pracę lub umowie o świadczenie usług zawartej przed ogłosze-
niem upadłości, lub określona część świadczeń przysługujących w związku z rozwią-
zaniem stosunku pracy albo umowy o usługi związane z zarządem przedsiębiorstwem 
jest bezskuteczna w stosunku do masy upadłości, a wysokości części w stosunku do 
niej skutecznych są niższe niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie, o którym mowa 
w ust. 2 – wysokość wypłacanych świadczeń nie może odpowiednio przekraczać wyso-
kości roszczenia skutecznego do masy upadłości.

Art. 14. [Wysokość świadczenia] 
(…) 4. W przypadku gdy sędzia-komisarz wyda, zgodnie z przepisami Prawa upad-

łościowego, postanowienie, że określona część wynagrodzenia za pracę pracownika 
wykonującego zadania w zakresie zarządu przedsiębiorstwem lub wynagrodzenie 
osoby świadczącej usługi związane z zarządem przedsiębiorstwem upadłego, określo-
ne w umowie o pracę lub umowie o świadczenie usług zawartej przed ogłoszeniem 
upadłości, lub określona część świadczeń przysługujących w związku z rozwiązaniem 
stosunku pracy albo umowy o usługi związane z zarządem przedsiębiorstwem jest bez-
skuteczna w stosunku do masy upadłości, a wysokości części w stosunku do niej sku-
tecznych są niższe niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 
– wysokość wypłacanych świadczeń nie może odpowiednio przekraczać wysokości 
roszczenia skutecznego do masy upadłości.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 978; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., 
poz. 1844). Zmiana ma charakter dostosowujący. Nie wpływa na obowiązki pracodawców i przedsiębiorców.

Art. 14a. [Wniosek o wypłatę zaliczek na zaspokojenie niezaspokojonych świadczeń] 
1. W okresie od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości pracodawcy spełnia-

jącego wymogi wskazane w art. 22–25 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upad-
łościowe i naprawcze do dnia wydania przez sąd postanowienia w sprawie ogłoszenia 
upadłości, pracodawca może złożyć do marszałka województwa wniosek o wypłatę za-
liczek przeznaczonych na zaspokojenie niezaspokojonych świadczeń pracowniczych, 
o których mowa w art. 12 ust. 2, w kwocie niezaspokojonych świadczeń należnych 
uprawnionemu pracownikowi, nie wyższej jednak niż wysokość minimalnego wyna-
grodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego 
w dniu wypłaty zaliczki.

Art. 14a. [Wniosek o wypłatę zaliczek na zaspokojenie niezaspokojonych świadczeń] 
1. W okresie od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości pracodawcy spełnia-

jącego wymogi wskazane w art. 22–25 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upad-
łościowe do dnia wydania przez sąd postanowienia w sprawie ogłoszenia upadłości, 
pracodawca może złożyć do marszałka województwa wniosek o wypłatę zaliczek prze-
znaczonych na zaspokojenie niezaspokojonych świadczeń pracowniczych, o których 
mowa w art. 12 ust. 2, w kwocie niezaspokojonych świadczeń należnych uprawnionemu 
pracownikowi, nie wyższej jednak niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, 
obowiązującego w dniu wypłaty zaliczki.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 978; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., 
poz. 1844). Zmiana ma charakter redakcyjny. Nie wpływa na obowiązki pracodawców i przedsiębiorców.

Art. 15. [Zbiorczy wykaz niezaspokojonych roszczeń] 
1. W okresie jednego miesiąca od daty niewypłacalności pracodawcy pracodawca, syn-

dyk, likwidator lub inna osoba sprawująca zarząd majątkiem pracodawcy sporządza i skła-
da marszałkowi województwa zbiorczy wykaz niezaspokojonych roszczeń, zwany dalej 
„zbiorczym wykazem”, określając osoby uprawnione, o których mowa w art. 10, oraz tytuły 
i wysokość roszczeń wnioskowanych do zaspokojenia ze środków Funduszu. Zbiorczy wy-
kaz obejmuje roszczenia z okresów poprzedzających datę niewypłacalności pracodawcy.

Art. 15. [Zbiorczy wykaz niezaspokojonych roszczeń] 
1. W okresie miesiąca od daty niewypłacalności pracodawcy pracodawca, nadzorca 

sądowy lub zarządca, syndyk, likwidator lub inna osoba sprawująca zarząd majątkiem 
pracodawcy sporządza i składa marszałkowi województwa zbiorczy wykaz niezaspo-
kojonych roszczeń, zwany dalej „zbiorczym wykazem”, określając osoby uprawnione, 
o których mowa w art. 10, oraz tytuły i wysokość roszczeń wnioskowanych do zaspo-
kojenia ze środków Funduszu. Zbiorczy wykaz obejmuje roszczenia z okresów poprze-
dzających datę niewypłacalności pracodawcy.
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Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 978; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., 
poz. 1844). Zmiana ma charakter dostosowujący. Nie wpływa na obowiązki pracodawców i przedsiębiorców. 

Art. 16. [Wypłata świadczeń na podstawie wniosku] 
(…) 3. Marszałek województwa, o którym mowa w art. 15 ust. 3, dokonuje wypłaty 

niezwłocznie po stwierdzeniu, że wniosek obejmuje roszczenia podlegające zaspokoje-
niu ze środków Funduszu oraz niezwłocznie powiadamia o tym pracodawcę, syndyka, 
likwidatora lub inną osobę sprawującą zarząd majątkiem pracodawcy.

Art. 16. [Wypłata świadczeń na podstawie wniosku] 
(…) 3. Marszałek województwa, o którym mowa w art. 15 ust. 3, dokonuje wypłaty nie-

zwłocznie po stwierdzeniu, że wniosek obejmuje roszczenia podlegające zaspokojeniu ze 
środków Funduszu oraz niezwłocznie powiadamia o tym pracodawcę, nadzorcę sądowego 
lub zarządcę, syndyka, likwidatora lub inną osobę sprawującą zarząd majątkiem pracodawcy.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 978; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., 
poz. 1844). Zmiana ma charakter dostosowujący. Nie wpływa na obowiązki pracodawców i przedsiębiorców.

Art. 17. [Przesłanki niesporządzania zbiorczego wykazu roszczeń] 
(…) 4. W przypadkach określonych w ust. 1 marszałek województwa, o którym mowa 

w art. 15 ust. 3, dokonuje wypłaty świadczeń niezwłocznie po stwierdzeniu:
1) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – wydania, zgodnie z przepisami Pra-

wa upadłościowego i naprawczego dotyczącymi międzynarodowego postępowania 
upadłościowego, przez sąd upadłościowy postanowienia o uznaniu głównego zagra-
nicznego postępowania upadłościowego wszczętego wobec przedsiębiorcy zagra-
nicznego z Danii lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym albo

Art. 17. [Przesłanki niesporządzania zbiorczego wykazu roszczeń] 
(…) 4. W przypadkach określonych w ust. 1 marszałek województwa, o którym mowa 

w art. 15 ust. 3, dokonuje wypłaty świadczeń niezwłocznie po stwierdzeniu:
1) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – wydania, zgodnie z przepisami 

Prawa upadłościowego dotyczącymi międzynarodowego postępowania upadłościo-
wego, przez sąd upadłościowy postanowienia o uznaniu orzeczenia o wszczęciu 
głównego zagranicznego postępowania upadłościowego wszczętego wobec przed-
siębiorcy zagranicznego z Danii lub państw członkowskich Europejskiego Porozu-
mienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodar-
czym albo

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 978; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., 
poz. 1844). Zmiana ma charakter dostosowujący. Nie wpływa na obowiązki pracodawców i przedsiębiorców.

Art. 23. [Roszczenie o zwrot wypłaconych świadczeń] 
(…) 6. Dysponent Funduszu może umorzyć należność w całości lub w części w przy-

padkach całkowitej jej nieściągalności, gdy:
(…) 4)  sąd upadłościowy wydał postanowienie, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 lub 

5 lub art. 8 ust. 1 pkt 1 lit. a.

Art. 23. [Roszczenie o zwrot wypłaconych świadczeń] 
(…) 6. Dysponent Funduszu może umorzyć należność w całości lub w części w przy-

padkach całkowitej jej nieściągalności, gdy:
(…) 4)  sąd upadłościowy wydał postanowienie, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 lub 

4 lub art. 8 ust. 1 pkt 1 lit. a.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 978; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., 
poz. 1844). Zmiana ma charakter redakcyjny. Nie wpływa na obowiązki pracodawców i przedsiębiorców.

Art. 23a. [Porozumienie Funduszu z dłużnikiem w przedmiocie określenia warun-
ków zwrotu należności] 

1. Dysponent Funduszu może zawrzeć z dłużnikiem, który zawarł układ z wierzy-
cielami w postępowaniu upadłościowym, porozumienie w przedmiocie określenia wa-
runków zwrotu należności, w szczególności rozłożyć na raty, odroczyć termin spłaty 
należności, jeżeli prowadzi to do zwrotu należności w całości.

Art. 23a. [Upoważnienie marszałka województwa do wyrażenia zgody na objęcie 
wierzytelności układem] 

1. Dysponent Funduszu może upoważnić marszałka województwa właściwego ze 
względu na siedzibę pracodawcy do wyrażania zgody, o której mowa w art. 151 ust. 2 
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne.
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2. Jeżeli warunki zwrotu, o których mowa w ust. 1, stanowią pomoc publiczną, po-
rozumienie może zostać zawarte wyłącznie zgodnie z przepisami dotyczącymi po-
mocy publicznej na restrukturyzację w rozumieniu komunikatu Komisji – Wytyczne 
wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagro-
żonych przedsiębiorstw.

2. W przypadku braku wyrażenia przez marszałka województwa zgody, o której 
mowa w art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, 
oraz w odniesieniu do wierzytelności Funduszu nieobjętych układem w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym, dysponent Funduszu może zawrzeć z dłużnikiem, który zawarł 
układ z wierzycielami w postępowaniu restrukturyzacyjnym, porozumienie w przed-
miocie określenia warunków zwrotu należności, w szczególności rozłożyć na raty lub 
odroczyć termin spłaty należności, jeżeli prowadzi to do zwrotu należności w całości.

3. W razie wystąpienia przesłanek, o których mowa w ust. 1, marszałek wojewódz-
twa właściwy ze względu na siedzibę pracodawcy wnioskuje do dysponenta Fundu-
szu o określenie warunków zwrotu należności.

3. Jeżeli warunki zwrotu, o których mowa w ust. 2, stanowią pomoc publiczną, po-
rozumienie może zostać zawarte wyłącznie zgodnie z przepisami Prawa restruktury-
zacyjnego dotyczącymi pomocy publicznej na restrukturyzację.

Brak odpowiednika 4. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w ust. 2, marszałek wo-
jewództwa właściwy ze względu na siedzibę pracodawcy wnioskuje do dysponenta 
Funduszu o określenie warunków zwrotu należności.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 978; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., 
poz. 1844). Zmiana ma charakter dostosowujący. Nie wpływa na obowiązki pracodawców i przedsiębiorców. 

Art. 30. [Pobór składek na Fundusz] 
(…) 4. W przypadku nieprzekazania składek na rachunek bankowy Funduszu w ter-

minach, o których mowa w ust. 1, od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych należne są 
odsetki ustawowe.

Art. 30. [Pobór składek na Fundusz] 
(…) 4. W przypadku nieprzekazania składek na rachunek bankowy Funduszu w ter-

minach, o których mowa w ust. 1, od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych należne są 
odsetki ustawowe za opóźnienie.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, 
ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1830). Zmiana ma charakter redakcyjny. Nie wpływa na obowiązki pracodawców i przedsiębiorców.

Art. 39d. [Kara pieniężna] 
(…) 3. Od kary pieniężnej nieuiszczonej w terminie pobiera się odsetki ustawowe.

Art. 39d. [Kara pieniężna] 
(…) 3. Od kary pieniężnej nieuiszczonej w terminie pobiera się odsetki ustawowe za 

opóźnienie.
4. Egzekucja kary pieniężnej wraz z odsetkami za zwłokę następuje w trybie przepi-

sów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
4. Egzekucja kary pieniężnej wraz z odsetkami, o których mowa w ust. 3, następuje 

w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w admini-
stracji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1619, z późn. zm.).

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, 
ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1830). Zmiana ma charakter porządkowy. Nie wpływa na obowiązki pracodawców i przedsiębiorców.
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Ustawa
z 13 października 1998 r.

o systemie ubezpieczeń społecznych
(j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 121; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1893)*

* Tabela uwzględnia zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych wprowadzone: 
– ustawą z 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1831),
– ustawą z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 689),
– ustawą z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 978),
–  ustawą z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., 

poz. 1066),
– ustawą z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1268; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1735),
– ustawą z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1506),
– ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1649),
– ustawą z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1830),
– ustawą z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1893).

Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

Art. 4. [Definicje ustawowe] 
Użyte w ustawie określenia oznaczają:

(…) 17)  osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem – osobę fizyczną sprawującą 
osobistą opiekę nad dzieckiem własnym lub swojego małżonka, lub dzieckiem 
przysposobionym, przez okres do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia 
przez nie 5. roku życia, a w przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia 
potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnospraw-
ności wymaga osobistej opieki tej osoby, przez okres do 6 lat, nie dłużej jednak 
niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Art. 4. [Definicje ustawowe] 
Użyte w ustawie określenia oznaczają:

(…) 17)  osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem – osobę fizyczną sprawującą 
osobistą opiekę nad dzieckiem własnym lub swojego małżonka, lub dzieckiem 
przysposobionym, przez okres do 3 lat, nie dłużej jednak niż do zakończenia roku 
kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia, a w przypadku dziecka, 
które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnospraw-
ności lub stopniu niepełnosprawności wymaga osobistej opieki tej osoby, przez 
okres do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 2 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., 
poz. 1268; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1735). Przez osobę sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiem rozumie się osobę fizyczną sprawującą osobistą opiekę nad: dzieckiem 
własnym, dzieckiem małżonka, dzieckiem przysposobionym, przez okres do 3 lat, nie dłużej jednak niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 6. rok 
życia. W przypadku dziecka, które wymaga osobistej opieki tej osoby ze względu na stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem o niepełnosprawności, opiekuna uznaje się za osobę 
sprawującą opiekę nad dzieckiem przez okres do 6 lat, jednak nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Zmiana wynika z nowelizacji Kodeksu pracy wprowadzonej 
ustawą z 24 lipca 2015 r., przewidującej m.in. wydłużenie okresu, w którym pracownik ma prawo do urlopu wychowawczego – do ukończenia przez dziecko 6 lat (lub przez 6 lat, 
nie dłużej niż do osiągnięcia pełnoletności – w przypadku dzieci niepełnosprawnych). 

Art. 6. [Obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe] 
(...) 2b. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta nie opłaca składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek 

Art. 6. [Obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe] 
(...) 2b. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta nie opłaca składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek
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opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, jeżeli podlega ona obowiązkowi ubezpieczenia 
społecznego z innego tytułu na podstawie ustawy lub na podstawie odrębnych prze-
pisów. 

opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, jeżeli podlega ona obowiązkowi ubezpieczenia 
społecznego z innego tytułu na podstawie ustawy lub na podstawie odrębnych przepi-
sów lub jest ubezpieczona na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 grudnia 
1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2015 r. poz. 704, z późn. zm.).

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 października 2015 r. Została wprowadzona na mocy ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz 
ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1506). Wójt, burmistrz lub prezydent miasta nie opłaca składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę 
pobierającą świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, jeżeli podlega ona obowiązkowi ubezpieczenia społecznego z innego tytułu na 
podstawie ustawy lub na podstawie odrębnych przepisów. Zmiana ma charakter dostosowujący do nowego brzmienia przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Art. 9. [Zbieg tytułów do ubezpieczeń]
 (…) 2. Osoba spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami eme-

rytalnym i rentowymi z kilku tytułów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 4–6 i 10, jest 
objęta obowiązkowo ubezpieczeniami z tego tytułu, który powstał najwcześniej. Może 
ona jednak dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnym 
i rentowymi także z pozostałych, wszystkich lub wybranych tytułów lub zmienić tytuł 
ubezpieczeń, z zastrzeżeniem ust. 7.

2a. Osoba, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 – prowadząca jednocześnie pozarol-
niczą działalność, o której mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1 – podlega obowiązkowo ubezpie-
czeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu tej działalności, jeżeli z tytułu wykonywania 
umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której 
zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz współpra-
cy przy wykonywaniu tych umów podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emery-
talne i rentowe jest niższa od obowiązującej tę osobę najniższej podstawy wymiaru 
składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność. Może ona dobrowolnie, na 
swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi również z tytułu, 
o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4. 

Art. 9. [Zbieg tytułów do ubezpieczeń]
 (…) 2. Osoba spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami eme-

rytalnym i rentowymi z kilku tytułów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 4–6 i 10, jest 
objęta obowiązkowo ubezpieczeniami z tego tytułu, który powstał najwcześniej. Może 
ona jednak dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnym 
i rentowymi także z pozostałych, wszystkich lub wybranych, tytułów lub zmienić tytuł 
ubezpieczeń, z zastrzeżeniem ust. 2c i 7.

2a. Osoba, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4, prowadząca jednocześnie pozarolni-
czą działalność, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z ty-
tułu tej działalności, jeżeli z tytułu wykonywania umowy agencyjnej lub umowy zlecenia 
albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje 
się przepisy dotyczące zlecenia, oraz współpracy przy wykonywaniu tych umów pod-
stawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest niższa od najniższej 
podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, o któ-
rej mowa w art. 18 ust. 8. Może ona dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpie-
czeniami emerytalnym i rentowymi również z tytułu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4. 
Osoba, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4, prowadząca jednocześnie pozarolniczą 
działalność, dla której właściwa jest podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe, o której mowa w art. 18a, podlega obowiązkowo ubezpiecze-
niom emerytalnemu i rentowym z obu tytułów, z zastrzeżeniem ust. 2c.

2b. Osoba, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, prowadząca jednocześnie pozarol-
niczą działalność, o której mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1, podlega obowiązkowo ubezpie-
czeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu tej działalności, jeżeli z tytułu wykonywania 
pracy nakładczej podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
jest niższa od obowiązującej tę osobę najniższej podstawy wymiaru składek dla osób 
prowadzących pozarolniczą działalność. Może ona dobrowolnie, na swój wniosek, 
być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi również z tytułu, o którym mowa 
w art. 6 ust. 1 pkt 2.

2b. Osoba, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, prowadząca jednocześnie pozarolniczą 
działalność, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu tej 
działalności, jeżeli z tytułu wykonywania pracy nakładczej podstawa wymiaru składek na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest niższa od najniższej podstawy wymiaru składek 
dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 18 ust. 8. Może 
ona dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi 
również z tytułu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2. Osoba, o której mowa w art. 6 ust. 1 
pkt 2, prowadząca jednocześnie pozarolniczą działalność, dla której właściwa jest pod-
stawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, o której mowa w art. 18a, 
podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z obu tytułów.
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Brak odpowiednika 2c. Osoba, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4, której podstawa wymiaru składek 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym miesiącu jest niższa od określonej 
w art. 18 ust. 4 pkt 5a, spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczenia-
mi emerytalnym i rentowymi z innych tytułów podlega obowiązkowo ubezpieczeniom 
emerytalnemu i rentowym również z innych tytułów. Zasady tej nie stosuje się, jeżeli 
łączna podstawa wymiaru składek z tytułu wykonywania pracy na podstawie umo-
wy, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4, lub z innych tytułów osiąga kwotę określoną 
w art. 18 ust. 4 pkt 5a. 

(…) 6b. Pracownik, który łączy dodatkowy urlop macierzyński, dodatkowy urlop na 
warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlop rodzicielski z wykonywaniem pracy u pra-
codawcy udzielającego tego urlopu na zasadach określonych w art. 1821 § 5 Kodeksu 
pracy, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, z obu tytułów. 

(…) 6b. Pracownik, który łączy urlop rodzicielski z wykonywaniem pracy u pracodaw-
cy udzielającego tego urlopu na zasadach określonych w art. 1821e Kodeksu pracy, 
podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, z obu tytułów.

Komentarz: Zmiany w zakresie art. 9 ust. 2, 2a, 2b i 2c obowiązują od 1 stycznia 2016 r. Zostały wprowadzone na mocy ustawy z 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie 
ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1831). Zmiany dotyczą zasad ustalania obowiązku ubezpieczeniowego w przypadku zbiegu 2 (lub więcej) 
tytułów do objęcia obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi. W najszerszym zakresie zmianom uległy zasady oskładkowania osób wykonujących umowy zlecenia. 
Zleceniobiorcy posiadający inne (niż umowa zlecenia) tytuły do ubezpieczeń, np. wykonujący jednocześnie pracę nakładczą, kolejną umowę zlecenia, umowę o świadczenie usług, 
umowę agencyjną albo będące jednocześnie posłem, senatorem lub duchownym, podlegają obowiązkowi ubezpieczeń społecznych z obydwu tytułów. Warunek ten nie ma zastoso-
wania w sytuacji, gdy łączna podstawa wymiaru składek z tytułu umowy zlecenia oraz  innego tytułu (innych tytułów) osiągnie co najmniej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę. 
W sytuacji gdy kwota podstawy wymiaru składek z jednego tytułu wyniesie co najmniej minimalne wynagrodzenie, ubezpieczony ma prawo wskazać ten tytuł jako jedyny, który skutkuje 
obowiązkiem ubezpieczeń społecznych. Ubezpieczenia emerytalne i rentowe z pozostałych tytułów będą wówczas dobrowolne. Natomiast osoby prowadzące pozarolniczą działal-
ność (w tym m.in. twórcy i artyści, wspólnicy jednoosobowych spółek lub spółek handlowych, osoby prowadzące szkoły publiczne bądź niepubliczne), które wykonują jednocześnie 
umowę zlecenia (która nie jest realizowana w ramach tej działalności), jako tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych mogą wybrać zlecenie, pod warunkiem że podstawa 
wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tego tytułu będzie równa co najmniej kwocie 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (a zatem obowiązującej te osoby najniż-
szej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe). Wcześniej zasada ta obowiązywała wyłącznie w odniesieniu do osób prowadzących działalność gospodarczą 
(w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej). Przedsiębiorcy, którzy opłacają składki od obniżonej podstawy wymiaru (zgodnie z art. 18a ustawy systemowej), 
podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym zarówno z tytułu działalności,  jak i z tytułu umowy zlecenia. W sytuacji gdy składki z działalności gospodarczej są opłacane od 
kwoty co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, wówczas umowa zlecenia jest dla przedsiębiorcy tytułem do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. 
Zmiana w zakresie art. 9 ust. 6b ustawy systemowej obowiązuje od 2 stycznia 2016 r. Wprowadzona została ustawą z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz nie-
których innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1268; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1735). Pracownik, który łączy urlop rodzicielski z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego 
tego urlopu, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z obu tytułów. Zmiana ma charakter dostosowujący do znowelizowanego brzmienia przepisów 
Kodeksu pracy. 

Art. 23. [Odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna]
(…) 2. Wyegzekwowane odsetki za zwłokę od składek, o których mowa w art. 22 

ust. 3, są, proporcjonalnie do wysokości składek, odprowadzane do otwartego fundu-
szu emerytalnego oraz ewidencjonowane na subkoncie, o którym mowa w art. 40a.

Art. 23. [Odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna]
(…) 2. Wyegzekwowane odsetki za zwłokę oraz opłata prolongacyjna od składek, 

o których mowa w art. 22 ust. 3, są, proporcjonalnie do wysokości składek, odprowa-
dzane do otwartego funduszu emerytalnego oraz ewidencjonowane na subkoncie, 
o którym mowa w art. 40a.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 grudnia 2015 r. Została wprowadzona na mocy ustawy  z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 
z 2015 r., poz. 689). Nowelizacja ta  wprowadziła zasadę, zgodnie z którą zaległość składkowa zadłużonych płatników może być rozłożona na raty w całości, bez konieczności 
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wcześniejszego, jednorazowego uregulowania zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenie emerytalne za ubezpieczonych (pracowników, zleceniobiorców, nakładców 
itd.). Kwota opłaty prolongacyjnej, która jest pobierana od płatników realizujących układ ratalny zawarty z ZUS (a także opłacających składki z opóźnieniem, w wyniku 
odroczenia terminu ich płatności), będzie przekazywana do OFE (w przypadku ubezpieczonych, którzy do niego należą) oraz zapisywana na indywidualnym subkoncie 
ubezpieczonego prowadzonym przez ZUS.  Opłata prolongacyjna będzie przekazywana do OFE i na subkonto w ZUS w części ustalonej proporcjonalnie do kwoty opła-
conych składek.

Art. 25. [Postępowanie układowe]
1. Należności z tytułu składek są wyłączone z postępowania układowego, okre-

ślonego w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. 
z 2012 r. poz. 1112, z późn. zm.), z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Zakład może wyrazić zgodę na objęcie układem należności z tytułu składek 
finansowane przez płatnika składek.

3. Spłata należności z tytułu składek, które zostały objęte układem, może polegać 
wyłącznie na rozłożeniu na raty. Rozłożenie na raty odbywa się na zasadach określo-
nych w przepisach, o których mowa w ust. 1.

Art. 25. [Postępowanie układowe]
uchylony

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona na mocy ustawy z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 978). Polega na 
usunięciu z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, a także z ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze (od 1 stycznia 2016 r.) uregulowań dotyczących restrukturyzacji 
należności składkowych w ramach postępowania układowego. Regulacje usunięte z ustawy systemowej zostały przeniesione do nowej ustawy – Prawo restrukturyzacyjne. Część 
składek finansowanych przez ubezpieczonego, których płatnikiem jest dłużnik, nie podlega układowi (art. 151 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne). Restrukturyzacja 
zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, w części finansowanej przez płatnika składek, może w nowym stanie prawnym obejmować nie tylko rozłożenie należno-
ści na raty, ale również odroczenie terminu ich płatności, bez konieczności wyrażania na to zgody przez ZUS (art. 160 ust. 1 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne). Niedopuszczalna 
natomiast jest restrukturyzacja, w wyniku której nastąpi zmniejszenie wysokości zobowiązań.

Art. 26. [Zabezpieczenie roszczeń z tytułu składek]
(…) 3b. Przedmiotem hipoteki przymusowej może być także:

1) użytkowanie wieczyste wraz z budynkami i urządzeniami na użytkowanym gruncie 
stanowiącymi własność użytkownika wieczystego;

2) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;

Art. 26. [Zabezpieczenie roszczeń z tytułu składek]
(…) 3b. Przedmiotem hipoteki przymusowej może być także:

1) użytkowanie wieczyste wraz z budynkami i urządzeniami na użytkowanym gruncie 
stanowiącymi własność użytkownika wieczystego lub udział w tym prawie;

2) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub udział w tym prawie;
Brak odpowiednika (…) 7. Zaspokojenie z przedmiotu hipoteki przymusowej następuje w trybie przepi-

sów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, chyba że z przedmiotu hipoteki 
jest prowadzona egzekucja przez sądowy organ egzekucyjny.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649). Dla zabezpieczenia należności z tytułu składek ZUS przysługuje hipoteka przymusowa na wszystkich nieruchomościach dłużnika. Przedmiotem hipote-
ki przymusowej może być użytkowanie wieczyste wraz z budynkami i urządzeniami na użytkowanym gruncie stanowiącymi własność użytkownika wieczystego, jak również udział 
w tym prawie. Analogicznie – przedmiotem hipoteki przymusowej może być spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz udział w tym prawie.
Zaspokojenie z przedmiotu hipoteki przymusowej następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, chyba że z przedmiotu hipoteki jest prowadzona 
egzekucja przez sądowy organ egzekucyjny.
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Art. 27. [Zabezpieczenie roszczeń z tytułu składek]
(…) 2a. Zastaw, o którym mowa w ust. 1, wpisuje się do rejestru zastawów skarbo-

wych prowadzonego na podstawie art. 43 ustawy – Ordynacja podatkowa. 

Art. 27. [Zabezpieczenie roszczeń z tytułu składek]
(…) 2a. Zastaw, o którym mowa w ust. 1, wpisuje się do Rejestru Zastawów Skar-

bowych prowadzonego na podstawie art. 43 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordy-
nacja podatkowa. 

(…) 3. Wypis z rejestru zastawów, o którym mowa w art. 46 § 1 ustawy – Ordynacja 
podatkowa, wydawany jest na wniosek Zakładu nieodpłatnie.

uchylony

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649). Ma charakter dostosowujący do znowelizowanych przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa. Należności z tytułu składek są zabezpieczone usta-
wowym prawem zastawu na wszystkich będących własnością dłużnika lub stanowiących współwłasność łączną dłużnika i jego małżonka rzeczach ruchomych oraz zbywalnych 
prawach majątkowych. Zastaw ten wpisuje się do Rejestru Zastawów Skarbowych prowadzonego na podstawie art. 43 ustawy – Ordynacja podatkowa.

Art. 28. [Całkowita nieściągalność należności]
3. Całkowita nieściągalność, o której mowa w ust. 2, zachodzi, gdy:

(…) 2)  sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie 
upadłościowe z przyczyn, o których mowa w art. 13 i art. 361 pkt 1 ustawy z dnia 
28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze; 

Art. 28. [Całkowita nieściągalność należności]
3. Całkowita nieściągalność, o której mowa w ust. 2, zachodzi, gdy:

(…) 2)  sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie 
upadłościowe z przyczyn, o których mowa w art. 13 i art. 361 pkt 1 ustawy z dnia 
28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233 i 978); 

Brak odpowiednika (…) 4b)  nie nastąpiło zaspokojenie należności w umorzonym postępowaniu upadłoś-
ciowym;

Brak odpowiednika (…) 6. Przepisu ust. 3 pkt 4b nie stosuje się do składek w części finansowanej przez 
ubezpieczonego, chyba że jest on jednocześnie płatnikiem składek.

Komentarz: Zmiany obowiązują od 1 stycznia 2016 r. Zostały wprowadzone ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649) oraz ustawą z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 978). W zakresie art. 28 ust. 3 pkt 2 ustawy systemowej ma charakter do-
stosowujący do nowych przepisów dotyczących postępowań upadłościowych i naprawczych. W zakresie art. 28 ust. 3 pkt 4b nowe przepisy stanowią, że całkowita nieściągalność 
należności zachodzi m.in. w sytuacji, gdy nie nastąpiło zaspokojenie należności w umorzonym postępowaniu upadłościowym. Przepisu tego nie stosuje się do składek w części 
finansowanej przez ubezpieczonego, chyba że jest on jednocześnie płatnikiem składek.

Art. 29. [Ulgi w spłacie należności]
1. Ze względów gospodarczych lub innych przyczyn zasługujących na uwzględnienie 

Zakład może na wniosek dłużnika odroczyć termin płatności należności z tytułu składek 
oraz rozłożyć należność na raty, uwzględniając możliwości płatnicze dłużnika oraz stan 
finansów ubezpieczeń społecznych. Odroczenie terminu płatności może dotyczyć je-
dynie należności finansowanej przez płatnika składek.

Art. 29. [Ulgi w spłacie należności]
1. Ze względów gospodarczych lub innych przyczyn zasługujących na uwzględnienie 

Zakład może na wniosek dłużnika odroczyć termin płatności należności z tytułu składek 
oraz rozłożyć należność na raty, uwzględniając możliwości płatnicze dłużnika oraz stan 
finansów ubezpieczeń społecznych.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 grudnia 2015 r. Została wprowadzona na mocy ustawy z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 
z 2015 r., poz. 689). Nowelizacja wprowadziła zasadę, zgodnie z którą należność składkowa może zostać odroczona w całości, łącznie z kwotą składek finansowanych przez ubez-
pieczonych (pracowników, zleceniobiorców, nakładców itd.). 

Art. 30. [Ulgi w spłacie należności]
Do składek finansowanych przez ubezpieczonych niebędących płatnikami składek 

nie stosuje się art. 28 i 29.

Art. 30. [Ulgi w spłacie należności]
Do składek finansowanych przez ubezpieczonych niebędących płatnikami składek 

nie stosuje się art. 28.
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Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 grudnia 2015 r. Została wprowadzona na mocy ustawy z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 
z 2015 r., poz. 689). Ma charakter dostosowujący.

Art. 31. [Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa]
Do należności z tytułu składek stosuje się odpowiednio: art. 12, art. 26, art. 29 § 1 

i 2, art. 33, art. 33a, art. 33b, art. 51 § 1, art. 55, art. 59 § 1 pkt 1, 3, 4, 8 i 9, art. 60 § 1, 
art. 61 § 1, art. 62 § 1, 3–5, art. 72 § 1 pkt 1 i 4 i § 2, art. 73 § 1 pkt 1 i 5, art. 77b § 1 
i 2, art. 91, art. 93, art. 93a–93c, art. 93e, art. 94, art. 97 § 1, art. 98 § 1 i 2 pkt 1, 2, 5 i 7, 
art. 100, art. 101, art. 105 § 1 i 2, art. 106 § 1 i 2, art. 107 § 1, 1a, i 2 pkt 2 i 4, art. 108 § 1 
i 4, art. 110 § 1, § 2 pkt 2, § 3, art. 111 § 1–4 i 5 pkt 1, art. 112, art. 113, art. 114, art. 115, 
art. 116, art. 116a, art. 117, art. 118 § 1 i 2 oraz art. 119 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
– Ordynacja podatkowa.

Art. 31. [Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa]
Do należności z tytułu składek stosuje się odpowiednio: art. 12, art. 26, art. 29 § 1 i 2, 

art. 33, art. 33a, art. 33b, art. 38a, art. 51 § 1, art. 55, art. 59 § 1 pkt 1, 3, 4, 8 i 9, art. 60 § 1, 
art. 61 § 1, art. 62 § 1, 3 i 5, art. 62b § 1 pkt 2 i § 3, art. 72 § 1 pkt 1 i 4 i § 2, art. 73 § 1 pkt 1 i 5, 
art. 77b § 1 i 2, art. 91, art. 93, art. 93a–93c, art. 93e, art. 94, art. 97 § 1, art. 98 § 1 i 2 pkt 1, 2, 
5 i 7, art. 100, art. 101, art. 105 § 1 i 2, art. 106 § 1 i 2, art. 107 § 1, 1a, § 2 pkt 2 i 4 i § 3, art. 108 
§ 1, 3 i 4, art. 109 § 1 w zakresie art. 29, art. 109 § 2 pkt 1, art. 110 § 1, § 2 pkt 2, § 3, art. 111 
§ 1–4 i § 5 pkt 1, art. 112 § 1–5, art. 112b, art. 112c, art. 113, art. 114, art. 115–117, art. 118 oraz 
art. 119 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

Komentarz: Zmiany obowiązują od 1 stycznia 2016 r. Zostały wprowadzony ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649) oraz ustawą z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 978). Mają charakter dostosowujący do znowelizowanego brzmienia 
przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.

Art. 34. [Dane zaewidencjonowane na koncie płatników i ubezpieczonych]
Brak odpowiednika

Art. 34. [Dane zaewidencjonowane na koncie płatników i ubezpieczonych]
(…) 6. Zakład, na wniosek płatnika składek, bada prawidłowość wykazanych przez 

tego płatnika składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o któ-
rych mowa w art. 9 ust. 2c. Jeżeli w wyniku sprawdzenia wysokości miesięcznej pod-
stawy wymiaru składek Zakład stwierdzi błędne wykazanie składek, informuje o tym 
niezwłocznie płatnika składek i ubezpieczonego za pośrednictwem płatnika składek. 
Jeżeli do opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest zobowiązany 
więcej niż jeden płatnik składek, składka jest opłacana przez każdego płatnika, chy-
ba że ubezpieczony przedłoży płatnikowi dokumenty, z których wynika brak koniecz-
ności opłacania składek.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona na mocy ustawy z 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1831). Płatnik składek będzie mógł wystąpić z wnioskiem do ZUS o weryfikację, czy dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe, które 
zostały przekazane za danego zleceniobiorcę do ZUS, są poprawne. Na wniosek płatnika ZUS zbada prawidłowość wykazanych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
ubezpieczonych, u których występuje zbieg tytułów do ubezpieczeń. Jeżeli w wyniku sprawdzenia wysokości miesięcznej podstawy wymiaru składek ZUS stwierdzi błędne wyka-
zanie składek, poinformuje o tym niezwłocznie zarówno płatnika składek, jak i ubezpieczonego – za pośrednictwem płatnika składek.

Brak odpowiednika Art. 36b. [Zgłoszenie przedsiębiorcy do ZUS]
1. Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5, będące przedsiębiorcami w rozu-

mieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej na podstawie tych prze-
pisów mogą dokonywać zgłoszeń, o których mowa w art. 36 ust. 1 i 11, lub zmiany 
danych wykazanych w tych zgłoszeniach, z wyjątkiem zmiany danych, o których mowa 
w art. 36 ust. 14.
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2. Za dzień dokonania zgłoszeń, o których mowa w art. 36 ust. 1 i 11, lub zmiany 
danych wykazanych w tych zgłoszeniach uważa się dzień złożenia wniosku o wpis do 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z żądaniem do-
konania tych zgłoszeń lub zmiany danych wykazanych w zgłoszeniach na podstawie 
przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Komentarz: Zmiana wejdzie w życie 19 maja 2016 r. Została wprowadzona na mocy ustawy z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1893). Osoba rozpoczynająca prowadzenie działalności gospodarczej będzie miała możliwość zgłoszenia siebie, jako osoby ubez-
pieczonej, do ubezpieczeń społecznych, na etapie składania wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Prawo to będzie dotyczyć 
również zgłoszenia uprawnionych członków rodziny ubezpieczonego do ubezpieczenia zdrowotnego. Za dzień dokonania ww. zgłoszeń (także zmiany danych wykazanych w tych 
zgłoszeniach) będzie uważany dzień złożenia wniosku o wpis do CEIDG wraz z żądaniem dokonania tych zgłoszeń (lub modyfikacji informacji w nich zawartych). Przepisy nie zmie-
nią się w zakresie zgłoszeń do ubezpieczeń pracowników oraz innych ubezpieczonych (np. osób współpracujących, zleceniobiorców). Te osoby nadal będą podlegać zgłoszeniu 
do ZUS przez płatnika składek.

Art. 40a. [Subkonto ubezpieczonego w ZUS] 
1. W ramach konta ubezpieczonego Zakład prowadzi subkonto, na którym ewiden-

cjonuje się informacje o zwaloryzowanej wysokości wpłaconych składek, o których 
mowa w art. 22 ust. 3 pkt 1 lit. b i pkt 2, wraz z wyegzekwowanymi od tych składek 
odsetkami za zwłokę, o których mowa w art. 23 ust. 2, oraz kwotę środków odpowiada-
jących wartości umorzonych przez otwarty fundusz emerytalny jednostek rozrachunko-
wych po poinformowaniu przez Zakład otwartego funduszu emerytalnego o obowiązku 
przekazania środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu eme-
rytalnego na fundusz emerytalny FUS, o którym mowa w art. 55 ust. 1 pkt 1, w związku 
z ukończeniem przez ubezpieczonego wieku niższego o 10 lat od wieku emerytalnego, 
o którym mowa w art. 24 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Fun-
duszu Ubezpieczeń Społecznych, zwane dalej „subkontem”. 

Art. 40a. [Subkonto ubezpieczonego w ZUS]
1. W ramach konta ubezpieczonego Zakład prowadzi subkonto, na którym ewidencjo-

nuje się informacje o zwaloryzowanej wysokości wpłaconych składek, o których mowa 
w art. 22 ust. 3 pkt 1 lit. b i pkt 2, wraz z wyegzekwowanymi od tych składek odsetkami 
za zwłokę i opłatą prolongacyjną, o których mowa w art. 23 ust. 2, oraz kwotę środków 
odpowiadających wartości umorzonych przez otwarty fundusz emerytalny jednostek 
rozrachunkowych po poinformowaniu przez Zakład otwartego funduszu emerytalnego 
o obowiązku przekazania środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego fun-
duszu emerytalnego na fundusz emerytalny FUS, o którym mowa w art. 55 ust. 1 pkt 1, 
w związku z ukończeniem przez ubezpieczonego wieku niższego o 10 lat od wieku 
emerytalnego, o którym mowa w art. 24 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach 
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zwane dalej „subkontem”.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 grudnia 2015 r. Została wprowadzona na mocy ustawy z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 
z 2015 r., poz. 689). Opłata prolongacyjna z tytułu składek spłacanych w ramach układu ratalnego (lub umowy o odroczenie terminu płatności składek) jest ewidencjonowana na 
indywidualnym subkoncie ubezpieczonego prowadzonym przez ZUS. 

Art. 40c. [Waloryzacja środków na subkoncie]
1. Waloryzację kwot składek, środków i odsetek za zwłokę, zewidencjonowanych na 

subkoncie, przeprowadza się corocznie, od dnia 1 czerwca każdego roku. W wyniku 
przeprowadzonej waloryzacji stan subkonta nie może ulec obniżeniu.

2. Waloryzacji podlega kwota składek, środków i odsetek za zwłokę, zewidencjono-
wanych na subkoncie na dzień 31 stycznia roku, za który jest przeprowadzana walory-
zacja, powiększona o kwoty z tytułu przeprowadzonych waloryzacji.

3. Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty składek, środków i odsetek za zwło-
kę, zewidencjonowanych na subkoncie, przez wskaźnik rocznej waloryzacji, o którym 
mowa w ust. 6.

Art. 40c. [Waloryzacja środków na subkoncie]
1. Waloryzację kwot składek, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, ze-

widencjonowanych na subkoncie, przeprowadza się corocznie, od dnia 1 czerwca każde-
go roku. W wyniku przeprowadzonej waloryzacji stan subkonta nie może ulec obniżeniu.

2. Waloryzacji podlega kwota składek, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolonga-
cyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie na dzień 31 stycznia roku, za który jest prze-
prowadzana waloryzacja, powiększona o kwoty z tytułu przeprowadzonych waloryzacji.

3. Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty składek, środków, odsetek za zwłokę 
i opłaty prolongacyjnej zewidencjonowanych na subkoncie, przez wskaźnik rocznej 
waloryzacji, o którym mowa w ust. 6.
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Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 grudnia 2015 r. Została wprowadzona na mocy ustawy  z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2015 r., 
poz. 689). Opłata prolongacyjna z tytułu składek spłacanych w ramach układu ratalnego (lub umowy o odroczenie terminu płatności składek) jest ewidencjonowana na indywidualnym 
subkoncie ubezpieczonego prowadzonym przez ZUS. Podlega corocznej waloryzacji razem z kwotami składek, środków, odsetek za zwłokę zaewidencjonowanymi na subkoncie.

Art. 40d. [Waloryzacja środków na subkoncie]
1. Przy ustalaniu wysokości emerytury kwota składek, środków i odsetek za zwłokę, 

zewidencjonowanych na subkoncie po dniu 31 stycznia roku, za który przeprowadzono 
ostatnią roczną waloryzację składek i środków, jest waloryzowana kwartalnie. 

Art. 40d. [Waloryzacja środków na subkoncie]
1. Przy ustalaniu wysokości emerytury kwota składek, środków, odsetek za zwłokę 

i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie po dniu 31 stycznia roku, 
za który przeprowadzono ostatnią roczną waloryzację składek i środków, jest walory-
zowana kwartalnie. 

(…) 3. Waloryzacji kwartalnej podlega kwota składek, środków i odsetek za zwłokę 
zewidencjonowanych na subkoncie na ostatni dzień pierwszego miesiąca kwartału, za 
który jest przeprowadzana waloryzacja, powiększona o kwoty z tytułu poprzednich wa-
loryzacji kwartalnych.

(…) 3. Waloryzacji kwartalnej podlega kwota składek, środków, odsetek za zwłokę 
i opłaty prolongacyjnej zewidencjonowanych na subkoncie na ostatni dzień pierwsze-
go miesiąca kwartału, za który jest przeprowadzana waloryzacja, powiększona o kwoty 
z tytułu poprzednich waloryzacji kwartalnych.

4. Waloryzacja kwartalna polega na pomnożeniu kwoty składek, środków i odsetek 
za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie przez wskaźnik kwartalnej waloryzacji, 
o którym mowa w ust. 7. W wyniku przeprowadzonej waloryzacji stan subkonta nie może 
ulec obniżeniu.

4. Waloryzacja kwartalna polega na pomnożeniu kwoty składek, środków, odsetek 
za zwłokę i opłaty prolongacyjnej zewidencjonowanych na subkoncie przez wskaźnik 
kwartalnej waloryzacji, o którym mowa w ust. 7. W wyniku przeprowadzonej waloryzacji 
stan subkonta nie może ulec obniżeniu.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 grudnia 2015 r. Została wprowadzona na mocy ustawy z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 
z 2015 r., poz. 689). Kwota opłaty prolongacyjnej, zaewidencjonowanej na subkoncie, podlega waloryzacji kwartalnej przy ustalaniu wysokości emerytury. Waloryzacja kwartalna 
polega na pomnożeniu kwoty składek, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej przez wskaźnik kwartalnej waloryzacji. W wyniku przeprowadzonej waloryzacji stan 
subkonta nie może ulec obniżeniu.

Art. 40e. [Waloryzacja środków na subkoncie]
1. Zwaloryzowane kwoty składek, środków i odsetek za zwłokę, zewidencjonowane 

na subkoncie, podlegają podziałowi w razie rozwodu, unieważnienia małżeństwa albo 
w przypadku śmierci osoby, dla której Zakład prowadzi subkonto, na zasadach określo-
nych w przepisach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, dotyczących 
podziału środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym 
w razie rozwodu, unieważnienia małżeństwa albo śmierci.

Art. 40e. [Waloryzacja środków na subkoncie]
1. Zwaloryzowane kwoty składek, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyj-

nej, zewidencjonowane na subkoncie, podlegają podziałowi w razie rozwodu, unieważ-
nienia małżeństwa albo w przypadku śmierci osoby, dla której Zakład prowadzi sub-
konto, na zasadach określonych w przepisach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy 
emerytalnych, dotyczących podziału środków zgromadzonych na rachunku w otwartym 
funduszu emerytalnym w razie rozwodu, unieważnienia małżeństwa albo śmierci.

(…) 4. Podział kwot składek, środków i odsetek za zwłokę, zewidencjonowanych na 
subkoncie, jest dokonywany w przypadku, gdy rozwód, unieważnienie małżeństwa albo 
śmierć nastąpiły nie później niż w dniu:
1) złożenia wniosku o emeryturę z tytułu osiągnięcia wieku, o którym mowa w art. 24 

ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubez-
pieczeń Społecznych, oraz w art. 26b tej ustawy;

2) nabycia prawa do emerytury w wieku określonym w art. 24 ust. 1b ustawy z dnia 
17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 
jeżeli złożenie takiego wniosku nie jest wymagane lub

(…) 4. Podział kwot składek, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, 
zewidencjonowanych na subkoncie, jest dokonywany w przypadku, gdy rozwód, unie-
ważnienie małżeństwa albo śmierć nastąpiły nie później niż w dniu:
1) złożenia wniosku o emeryturę z tytułu osiągnięcia wieku, o którym mowa w art. 24 

ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubez-
pieczeń Społecznych, oraz w art. 26b tej ustawy;

2) nabycia prawa do emerytury w wieku określonym w art. 24 ust. 1b ustawy z dnia 
17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 
jeżeli złożenie takiego wniosku nie jest wymagane, lub
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3) osiągnięcia wieku, o którym mowa w art. 24 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przez osoby, które 
miały ustalone prawo do okresowej emerytury kapitałowej do dnia poprzedzającego 
osiągnięcie tego wieku.

3) osiągnięcia wieku, o którym mowa w art. 24 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przez osoby, które 
miały ustalone prawo do okresowej emerytury kapitałowej do dnia poprzedzającego 
osiągnięcie tego wieku.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 grudnia 2015 r. Została wprowadzona na mocy ustawy z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 
z 2015 r., poz. 689). Zwaloryzowane kwoty składek, środków, odsetek za zwłokę i  opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowane na subkoncie, podlegają podziałowi w razie rozwodu, 
unieważnienia małżeństwa albo w przypadku śmierci osoby, dla której ZUS prowadzi subkonto. Podział następuje na zasadach określonych w przepisach o organizacji i funkcjo-
nowaniu funduszy emerytalnych, dotyczących podziału środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym w razie rozwodu, unieważnienia małżeństwa 
albo śmierci.

Art. 50. [Informacja o stanie subkonta w ZUS]
(…) 1a. W informacji o stanie konta Zakład podaje dodatkowo wysokość:

(…) 2a)   kwot składek, środków i odsetek za zwłokę, ogółem, zewidencjonowanych na 
subkoncie, według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku 

Art. 50. [Informacja o stanie subkonta w ZUS]
(…) 1a. W informacji o stanie konta Zakład podaje dodatkowo wysokość:

(…) 2a)  kwot składek, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, ogółem, 
zewidencjonowanych na subkoncie, według stanu na dzień 31 grudnia poprzed-
niego roku 

(…) 10. Dane zgromadzone na kontach, o których mowa w ust. 3, udostępnia się 
komornikom sądowym, w zakresie niezbędnym do prowadzenia egzekucji, odpłatnie, 
chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Minister właściwy do spraw zabezpie-
czenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty pobieranej 
przez Zakład za udzielenie informacji komornikom sądowym oraz tryb jej pobierania, 
uwzględniając ponoszone przez Zakład koszty związane z udzielaniem informacji, 
a w szczególności:
1) koszty wyszukania informacji;
2) koszty sporządzenia zaświadczenia. 

(…) 10. Dane zgromadzone na kontach, o których mowa w ust. 3, udostępnia się 
komornikom sądowym, w zakresie niezbędnym do prowadzenia egzekucji, odpłatnie, 
chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. 

Brak odpowiednika (…) 10a. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 10, nie może przekraczać 2% wy-
sokości prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do 
ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego w try-
bie art. 19 ust. 10 na dany rok kalendarzowy.

Brak odpowiednika 10b. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze 
rozporządzenia, wysokość opłaty, o której mowa w ust. 10, oraz sposób jej wnosze-
nia, uzależniając wysokość opłaty od formy złożenia wniosku, udostępnienia danych 
i wysokości ponoszonych przez Zakład kosztów związanych z udzielaniem informacji, 
w szczególności kosztów wyszukania informacji i sporządzenia zaświadczenia, oraz 
mając na względzie konieczność zapewnienia sprawnego poboru opłaty. 

Komentarz: Zmiana w zakresie art. 50 ust. 1a pkt 2a ustawy systemowej obowiązuje od 1 grudnia 2015 r. Została wprowadzona na mocy ustawy z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie 
ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 689). W dorocznej informacji o stanie konta ubezpieczonego ZUS ma obowiązek podać wysokość kwot składek, 
środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, ogółem, zewidencjonowanych na subkoncie, według stanu na 31 grudnia poprzedniego roku.
Zmiana w zakresie art. 50 ust. 10a–10b ustawy systemowej obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Wprowadzona została ustawą z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pie-
niężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1066). Dane zgromadzone na kontach ubezpieczonych
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Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

w ZUS udostępnia się komornikom sądowym w zakresie niezbędnym do prowadzenia egzekucji, odpłatnie (chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej). Wysokość opłaty za 
udostępnienie danych nie może przekraczać 2% wysokości prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, ogłoszonego na dany rok kalendarzowy. Nowy przepis 
zawiera delegację ustawową do wydania rozporządzenia w sprawie wysokości opłaty oraz trybu jej wnoszenia.

Art. 84. [Zwrot nienależnie pobranych świadczeń]
1. Osoba, która pobrała nienależne świadczenie z ubezpieczeń społecznych, jest 

obowiązana do jego zwrotu, wraz z odsetkami, w wysokości i na zasadach określonych 
przepisami prawa cywilnego, z uwzględnieniem ust. 11. 

Art. 84. [Zwrot nienależnie pobranych świadczeń]
1. Osoba, która pobrała nienależne świadczenie z ubezpieczeń społecznych, jest 

obowiązana do jego zwrotu, wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, w wysoko-
ści i na zasadach określonych przepisami prawa cywilnego, z uwzględnieniem ust. 11. 

(…) 8c. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie ustalonych przez Zakład rat, pozostała 
kwota staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami, w wysokości i na zasadach 
określonych przepisami prawa cywilnego. 

(…) 8c. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie ustalonych przez Zakład rat, pozostała 
kwota staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, 
w wysokości i na zasadach określonych przepisami prawa cywilnego. 

(…) 11. Jeżeli osoba pobierająca świadczenia zawiadomiła organ wypłacający te 
świadczenia o zajściu okoliczności powodujących ustanie prawa do świadczeń albo 
wstrzymanie ich wypłaty, a mimo to świadczenia były nadal wypłacane, kwoty nienależ-
nie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych podlegają zwrotowi bez odsetek 
za zwłokę.

(…) 11. Jeżeli osoba pobierająca świadczenia zawiadomiła organ wypłacający te 
świadczenia o zajściu okoliczności powodujących ustanie prawa do świadczeń albo 
wstrzymanie ich wypłaty, a mimo to świadczenia były nadal wypłacane, kwoty nienależ-
nie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych podlegają zwrotowi bez odsetek.

Komentarz: Zmiany obowiązują od 1 stycznia 2016 r. Zostały wprowadzone ustawą z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, 
ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1830). Celem nowelizacji jest uzyskanie spójności systemowej w zakresie naliczania odsetek w całym 
obrocie cywilnoprawnym. Zmiany w ustawie systemowej mają charakter porządkowy i dostosowujący.

Art. 85. [Odsetki od świadczeń wypłaconych po terminie]
1. Jeżeli Zakład – w terminach przewidzianych w przepisach określających zasa-

dy przyznawania i wypłacania świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń społecznych lub 
świadczeń zleconych do wypłaty na mocy odrębnych przepisów albo umów między-
narodowych – nie ustalił prawa do świadczenia lub nie wypłacił tego świadczenia, jest 
obowiązany do wypłaty odsetek od tego świadczenia w wysokości odsetek ustawowych 
określonych przepisami prawa cywilnego. Nie dotyczy to przypadku, gdy opóźnienie 
w przyznaniu lub wypłaceniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które Za-
kład nie ponosi odpowiedzialności. 

Art. 85. [Odsetki od świadczeń wypłaconych po terminie]
1. Jeżeli Zakład – w terminach przewidzianych w przepisach określających zasa-

dy przyznawania i wypłacania świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń społecznych lub 
świadczeń zleconych do wypłaty na mocy odrębnych przepisów albo umów między-
narodowych – nie ustalił prawa do świadczenia lub nie wypłacił tego świadczenia, jest 
obowiązany do wypłaty odsetek od tego świadczenia w wysokości odsetek ustawowych 
za opóźnienie określonych przepisami prawa cywilnego. Nie dotyczy to przypadku, gdy 
opóźnienie w przyznaniu lub wypłaceniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za 
które Zakład nie ponosi odpowiedzialności. 

Komentarz: Zmiany obowiązują od 1 stycznia 2016 r. Zostały wprowadzone ustawą z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, 
ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1830). Celem nowelizacji jest uzyskanie spójności systemowej w zakresie naliczania odsetek w całym 
obrocie cywilnoprawnym. Zmiany w ustawie systemowej mają charakter porządkowy i dostosowujący.
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system UBezpieczeń spoŁecznycH – przepisy wykonawcze 

wejście w życie

1
stycznia  
2016 r.

Kody tytułów  
ubezpieczenia 

Do katalogu kodów ubezpieczeniowych zostały wprowadzone dwa nowe kody tytułu ubezpieczeń:
�■ 05 80 – osoba prowadząca pozarolniczą działalność, której zasiłek macierzyński nie przekracza kwoty świadczenia rodzicielskiego,
�■ 05 81 – osoba współpracująca z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, której zasiłek macierzyński nie przekracza kwoty 
świadczenia rodzicielskiego.

Zmiana ma na celu umożliwienie rozliczeń z ZUS kwot stanowiących wyrównanie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia ro-
dzicielskiego, w myśl nowych przepisów obowiązujących w zakresie świadczeń związanych z rodzicielstwem, wprowadzonych ustawą 
z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1217; ost.zm. Dz.U. 
z 2015 r., poz. 1735).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzo-
rów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów 
miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń 
danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów – Dz.U. z 2015 r., poz. 1996

wejście w życie

1
stycznia  
2016 r.

Opłata  
za udostępnienie 

danych z ZUS 
komornikom  

sądowym

Za udostępnienie komornikom sądowym danych zgromadzonych na koncie jednego ubezpieczonego lub jednego płatnika składek 
ZUS pobiera opłatę w wysokości 40,47 zł. Jeżeli wniosek komornika zostanie złożony w formie dokumentu elektronicznego, udostęp-
nienie danych w formie elektronicznej wynosi 35 zł.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 8 października 2015 r. w sprawie wysokości opłaty pobieranej przez Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych za udostępnienie danych komornikom sądowym oraz sposobu jej wnoszenia – Dz.U. z 2015 r., poz. 1701

wejście w życie

14
stycznia  
2016 r.

Składki emerytalne 
przekazywane do 
OFE i zapisywane 

na subkontach 
w ZUS

Począwszy od 2016 r., co cztery lata, w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca, członek OFE lub osoba, której ZUS ewidencjonuje składkę 
na subkoncie, ma możliwość zmiany decyzji w zakresie przekazywania części składki do OFE lub zapisywania jej w systemie ZUS. 
Stosownie do decyzji ubezpieczony wypełnia odpowiednią część oświadczenia, którego wzór został wprowadzony niniejszym roz-
porządzeniem.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 30 września 2015 r. w sprawie wzoru oświadczenia członka otwartego fun-
duszu emerytalnego lub osoby, której Zakład Ubezpieczeń Społecznych ewidencjonuje składkę na subkoncie, o przekazywaniu 
składki do otwartego funduszu emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpie-
czeń Społecznych – Dz.U. z 2015 r., poz. 1600

wejście w życie

1
kwietnia  
2016 r.

Dokumentacja 
rozliczeniowa

Minister Pracy i Polityki Społecznej wprowadził nowy wzór deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, przystosowany do zmian w zakresie 
świadczeń związanych z rodzicielstwem, wprowadzonych ustawą z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1217; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1735). Wzór deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA 
został zmodyfikowany w zakresie bloku V pola 04 tego formularza. Zmiana umożliwia płatnikom wypłacającym zasiłki macierzyńskie 
i wyrównującym ich wysokość do kwoty świadczenia rodzicielskiego wykazanie w deklaracji ZUS DRA kwoty dopłaty do 1000 zł, która 
podlega finansowaniu z budżetu państwa.
Ponadto w deklaracji rozszerzone zostały pola, w których są wykazywane składki, w celu umożliwienia płatnikom składek wpisywania 
wysokich kwot składek, bez konieczności składania więcej niż jednego kompletu dokumentów rozliczeniowych.
Do katalogu kodów ubezpieczeniowych dodany został nowy kod świadczenia/przerwy:
329 – podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzo-
rów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów 
miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń 
danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów – Dz.U. z 2015 r., poz. 1996
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Ustawa
z 27 sierpnia 2004 r.

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 581; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1994)*

* Tabela uwzględnia zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadzone: 
– ustawą z 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1138; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1491),
– ustawą z 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz.U. z 2015 r., poz. 1569),
– ustawą z 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1692), 
– ustawą 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1735),
– ustawą z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1830),
– ustawą z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1844),
– ustawą z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1893),
– ustawą z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1991),
– ustawą z 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U. z 2015 r., poz. 1994).

Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

Art. 5. [Definicje ustawowe]
Użyte w ustawie określenia oznaczają:

Art. 5. [Definicje ustawowe]
Użyte w ustawie określenia oznaczają:

Brak odpowiednika (…) 32b)  skierowanie – skierowanie w postaci elektronicznej, a w postaci papierowej 
w przypadku:
a)  braku dostępu do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 7 

ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia 
(Dz.U. z 2015 r. poz. 636, z późn. zm.),

b)  osoby o nieustalonej tożsamości,
c)  skierowania do zakładu opiekuńczo-leczniczego i zakładu pielęgnacyjno-

-opiekuńczego,
d)  skierowania na badania i konsultacje psychologiczne,
e)  skierowania z zakresu prawa pracy,
f)   skierowania na rehabilitację leczniczą,
g)  skierowania, o którym mowa w art. 42b ust. 3; 

(…) 37)  świadczenie zdrowotne rzeczowe – związane z procesem leczenia leki, wyroby 
medyczne, w tym wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi, 
i środki pomocnicze;

(…) 37)  świadczenie zdrowotne rzeczowe – związane z procesem leczenia leki, środki 
spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne;

(…) 41) świadczeniodawca:
       (…) d)  podmiot realizujący czynności z zakresu zaopatrzenia w środki pomocni-

cze i wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi;

(…) 41) świadczeniodawca:
        (…) d)  podmiot realizujący czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne;

(…) 42)  procedura medyczna – postępowanie diagnostyczne, lecznicze, pielęgnacyjne, 
profilaktyczne, rehabilitacyjne lub orzecznicze przy uwzględnieniu wskazań do

(…) 42)  procedura medyczna – postępowanie diagnostyczne, lecznicze, pielęgnacyjne, 
profilaktyczne, rehabilitacyjne lub orzecznicze przy uwzględnieniu wskazań do
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jego przeprowadzenia, realizowane w warunkach określonej infrastruktury zdro-
wotnej przy zastosowaniu produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środ-
ków pomocniczych;

jego przeprowadzenia, realizowane w warunkach określonej infrastruktury zdro-
wotnej przy zastosowaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych;

Komentarz: Zmiany obowiązują od 12 grudnia 2015 r. Zostały wprowadzone ustawą z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz nie-
których innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1991). Zmodyfikowane zostały definicje ustawowe takich pojęć jak: świadczenie zdrowotne rzeczowe, świadczeniodawca, procedura 
medyczna. Ustalono definicję pojęcia „skierowanie”, zgodnie z nowymi przepisami obowiązującymi w zakresie systemu informacji w ochronie zdrowia.

Art. 20. (pominięto)

Komentarz: Zmiana nie ma wpływu na obowiązki płatników składek.

Art. 35. (pominięto)

Komentarz: Zmiana nie ma wpływu na obowiązki płatników składek.

Art. 40. (pominięto)

Komentarz: Zmiana nie ma wpływu na obowiązki płatników składek.

Art. 40a. (pominięto)

Komentarz: Zmiana nie ma wpływu na obowiązki płatników składek.

Art. 42b. (pominięto)

Komentarz: Zmiana nie ma wpływu na obowiązki płatników składek.

Art. 42d. [Zwrot kosztów z NFZ]
(…) 22. Od kwoty, o której mowa w ust. 20, nalicza się odsetki ustawowe, poczynając 

od dnia, w którym upłynął termin płatności.

Art. 42d. [Zwrot kosztów z NFZ]
(…) 22. Od kwoty, o której mowa w ust. 20, nalicza się odsetki ustawowe za opóźnie-

nie, poczynając od dnia, w którym upłynął termin płatności.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, 
ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1830). Celem nowelizacji jest uzyskanie spójności systemowej w zakresie naliczania odsetek w całym 
obrocie cywilnoprawnym. Zmiana ma charakter porządkowy i dostosowujący.

Art. 43–47. (pominięto)

Komentarz: Zmiana nie ma wpływu na obowiązki płatników składek.

Rozdział 5
Dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

Rozdział 5
Dokumenty służące do potwierdzenia i weryfikacji prawa do świadczeń opieki zdrowotnej 

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 12 grudnia 2015 r. Została wprowadzona ustawą z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz nie-
których innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1991). Polega na zmianie tytułu rozdziału 5 ustawy zdrowotnej. Ma charakter porządkowy.
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Art. 50. [Obowiązki świadczeniobiorców]
(…) 19. Od kwoty należności, o których mowa w ust. 18, nalicza się odsetki ustawowe, 

poczynając od dnia, w którym upłynął termin płatności tych należności. 

Art. 50. [Obowiązki świadczeniobiorców]
(…) 19. Od kwoty należności, o których mowa w ust. 18, nalicza się odsetki ustawowe 

za opóźnienie, poczynając od dnia, w którym upłynął termin płatności tych należności. 

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, 
ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1830). Celem nowelizacji jest uzyskanie spójności systemowej w zakresie naliczania odsetek w całym 
obrocie cywilnoprawnym. Zmiany w ustawie zdrowotnej mają charakter porządkowy i dostosowujący.

Art. 53. (pominięto)

Komentarz: Zmiana nie ma wpływu na obowiązki płatników składek.

Art. 56. (pominięto)

Komentarz: Zmiany nie mają wpływu na obowiązki płatników składek.

Art. 59b. (pominięto)

Komentarz: Zmiana nie ma wpływu na obowiązki płatników składek.

Art. 64. (pominięto)

Komentarz: Zmiana nie ma wpływu na obowiązki płatników składek.

Art. 68. [Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne]
Brak odpowiednika

Art. 68. [Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne]
(…) 8a. W przypadku marynarzy będących osobami, o których mowa w art. 3 ust. 1 

pkt 1 i 2, z wyłączeniem osób przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej na podstawie zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt 
tolerowany, oraz w pkt 2a, z wyłączeniem osób korzystających z ochrony czasowej na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do okresu, o którym mowa w ust. 8, nie wlicza 
się okresu ich zatrudnienia na statkach morskich o obcej przynależności. 

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 9 listopada 2015 r. Została wprowadzona ustawą z 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz.U. z 2015 r., poz. 1569). Objęcie dobrowolnym ubez-
pieczeniem zdrowotnym zależy od wniesienia opłaty na rachunek NFZ. Wysokość tej opłaty jest uzależniona od okresu, w którym osoba ubiegająca się o takie objęcie nie była 
objęta ubezpieczeniem zdrowotnym. Wysokość ta wynosi:
1) 20% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki dla osoby, której przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie od 3 miesięcy do roku;
2) 50% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki dla osoby, której przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie powyżej roku do 2 lat;
3) 100% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki dla osoby, której przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie powyżej 2 lat do 5 lat;
4) 150% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki dla osoby, której przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie powyżej 5 lat do 10 lat;
5) 200% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki dla osoby, której przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie powyżej 10 lat.
Nowelizacja wprowadza zasadę, zgodnie z którą w przypadku marynarzy:

�■ będących obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), zamieszkującymi na 
terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo EFTA, lub 
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�■ niebędących obywatelami państwa UE lub EFTA, a przebywającymi na terytorium Polski na podstawie wizy w celu wykonywania pracy, zezwolenia na pobyt czasowy,
– do okresu, od którego uzależniona jest wysokość opłaty za przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, nie wlicza się okresu ich zatrudnienia na statkach 
morskich o obcej przynależności.

Art. 74. [Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego]
Brak odpowiednika

Art. 74. [Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego]
(…) 3. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c, będące przedsiębiorca-

mi w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, na podstawie 
tych przepisów mogą dokonywać zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, zgło-
szenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, zgłoszenia wyrejestrowania 
z ubezpieczenia zdrowotnego lub zmiany danych wykazanych w tych zgłoszeniach.

Komentarz: Zmiana wejdzie w życie 19 maja 2016 r. Została wprowadzona na mocy ustawy z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1893). Osoby prowadzące działalność gospodarczą, będące przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności 
gospodarczej, będą mogły dokonywać zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, zgłoszenia wyrejestrowania 
z ubezpieczenia zdrowotnego lub zmiany danych wykazanych w tych zgłoszeniach na etapie składania wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospo-
darczej (CEIDG).

Art. 82. [Składka na ubezpieczenie zdrowotne]
Brak odpowiednika

Art. 82. [Składka na ubezpieczenie zdrowotne]
(…) 9a. Składka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest opłacana przez osobę, której 

zasiłek macierzyński nie przekracza miesięcznie kwoty świadczenia rodzicielskiego, 
o którym mowa w przepisach o świadczeniach rodzinnych, od tytułu do objęcia obo-
wiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c.

Komentarz: Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona na mocy ustawy z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finanso-
wanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1735). Składka na ubezpieczenie zdrowotne nie będzie opłacana przez osobę prowadzącą 
działalność gospodarczą lub osobę z nią współpracującą, której zasiłek macierzyński nie przekracza miesięcznie kwoty świadczenia rodzicielskiego. Wysokość tego świadczenia, 
wprowadzonego od 1 stycznia 2016 r., wynosi 1000 zł miesięcznie.

Art. 83. [Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne]
(…) 3. Jeżeli podstawę obliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi:

1) przychód ubezpieczonego wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 21 
ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych, od którego płatnik nie oblicza zaliczki na ten podatek,
(…) – składkę na ubezpieczenie zdrowotne płatnik oblicza zgodnie z przepisami 

art. 79 i 81.

Art. 83. [Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne]
(…) 3. Jeżeli podstawę obliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi:

1) przychód ubezpieczonego wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 21 
ust. 1 pkt 23c oraz pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 
osób fizycznych, od którego płatnik nie oblicza zaliczki na ten podatek,
(…) – składkę na ubezpieczenie zdrowotne płatnik oblicza zgodnie z przepisami 

art. 79 i 81.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 9 listopada 2015 r. Została wprowadzona ustawą z 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz.U. z 2015 r., poz. 1569). Ma charakter dostosowujący 
do nowego brzmienia przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1992).

Art. 87. [Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne]
(…) 10d. Zakres danych dotyczących wszystkich osób pobierających zasiłki, o któ-

rych mowa w art. 67 ust. 6, i wszystkich osób, które złożyły wniosek o emeryturę lub 
rentę, o których mowa w art. 67 ust. 7, obejmuje dane, o których mowa w art. 188 ust. 4

Art. 87. [Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne]
(…) 10d. Zakres danych dotyczących wszystkich osób posiadających prawo do zasił-

ku, o których mowa w art. 67 ust. 6, i wszystkich osób, które złożyły wniosek o emerytu-
rę lub rentę, o których mowa w art. 67 ust. 7, obejmuje dane, o których mowa w art. 188
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pkt 1, 3, 4, 7 i 9, tytuł uprawnienia oraz datę odpowiednio rozpoczęcia i zakończenia 
pobierania zasiłku albo datę zgłoszenia wniosku o emeryturę lub rentę.

ust. 4 pkt 1, 3, 4, 7 i 9, tytuł uprawnienia oraz datę odpowiednio powstania i ustania 
prawa do zasiłku albo datę zgłoszenia wniosku o emeryturę lub rentę, a w przypadku 
osób, o których mowa w art. 67 ust. 6 – także okres, na który przyznano prawo do 
zasiłku, określony w decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 12 grudnia 2015 r. Została wprowadzona ustawą z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz nie-
których innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1991). NFZ ma prawo przetwarzania danych osób:

�■ pobierających zasiłek z ubezpieczenia chorobowego oraz
�■ osób, które złożyły wniosek o emeryturę lub rentę, 

mających jednocześnie prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej w okresie pobierania zasiłku lub w czasie trwania postępowania o przyznanie renty bądź emerytury.
Prawo do przetwarzania danych do celów poboru składek na ubezpieczenie zdrowotne obejmuje:

�■ nazwisko i imię (imiona) świadczeniobiorcy;
�■ nazwisko rodowe świadczeniobiorcy;
�■ jego datę urodzenia;
�■ płeć;
�■ numer PESEL;
�■ serię i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość – w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL; 

jak również datę powstania i ustania prawa do zasiłku oraz okres, na który go przyznano decyzją ZUS, albo datę zgłoszenia wniosku o emeryturę lub rentę.

Brak odpowiednika Art. 95d. [Mapa potrzeb zdrowotnych]
1. Właściwy wojewoda, na wniosek podmiotu określonego w ust. 6, wydaje w for-

mie decyzji administracyjnej opinię o celowości utworzenia na obszarze województwa 
nowego podmiotu leczniczego lub nowych jednostek lub komórek organizacyjnych 
przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, przy pomocy których ma być wykonywa-
na działalność lecznicza w rodzaju świadczenia szpitalne, w rozumieniu przepisów 
o działalności leczniczej, lub o celowości realizacji przez ten podmiot inwestycji 
o wartości przekraczającej 3 miliony zł w okresie 2 lat.

2. Właściwy wojewoda, na wniosek podmiotu określonego w ust. 6, wydaje w for-
mie decyzji administracyjnej opinię o celowości utworzenia na obszarze wojewódz-
twa nowego podmiotu wykonującego działalność leczniczą lub nowych jednostek 
lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu wykonującego działalność 
leczniczą, przy pomocy których ma być wykonywana działalność lecznicza w zakresie 
ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych, lub o celowości realizacji przez ten 
podmiot inwestycji o wartości przekraczającej 2 miliony zł w okresie 2 lat.

3. Kwoty, o których mowa w ust. 1 i 2, podlegają corocznej waloryzacji o prognozo-
wany w ustawie budżetowej na dany rok średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług 
konsumpcyjnych ogółem. Zwaloryzowana kwota jest publikowana na stronach Biule-
tynu Informacji Publicznej urzędów obsługujących wojewodów.

4. Do określenia wartości inwestycji zalicza się następujące rodzaje poniesionych 
lub planowanych kosztów:
1) przygotowania do realizacji inwestycji budowlanych oraz innych zmian w obiek-

tach budowlanych, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
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    – Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.), wraz z usługami to-
warzyszącymi, w tym obsługą inwestorską, oraz zakupu obiektów budowlanych, 
w szczególności kosztów opracowania dokumentacji projektowej, zakupu i przy-
gotowania gruntu pod budowę oraz ekspertyz, świadectw, operatów, studiów, 
pomiarów geodezyjnych i prac geologicznych oraz prac archeologicznych, doty-
czących tych inwestycji;

2) realizacji inwestycji budowlanych oraz innych zmian w obiektach budowlanych, 
o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, 
wraz z usługami towarzyszącymi, w tym obsługą inwestorską;

3) zakupu obiektów budowlanych;
4) zakupu lub wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych;
5) transportu i montażu oraz innych kosztów ponoszonych w celu przekazania środ-

ków trwałych do używania;
6) zmiany w środkach trwałych, powodującej ich ulepszenie w rozumieniu przepisów 

o rachunkowości.
5. Opinię, o której mowa w ust. 1 albo 2, właściwy wojewoda wydaje na podstawie 

Mapy Regionalnej, priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej, o których mowa 
w art. 95c, oraz danych z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, po 
zasięgnięciu opinii dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu.

6. Podmiot wykonujący działalność leczniczą, podmiot tworzący albo podmiot 
zamierzający wykonywać działalność leczniczą, zwany dalej „podmiotem wnioskują-
cym”, składa do wojewody wniosek zawierający:
1) oznaczenie podmiotu wnioskującego;
2) adres siedziby podmiotu wnioskującego;
3) oznaczenie podmiotu wykonującego działalność leczniczą lub wskazanie jedno-

stek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, które 
mają zostać utworzone, lub opis inwestycji, o której mowa w ust. 1 albo 2, oraz 
wskazanie miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych;

4) uzasadnienie celowości utworzenia nowego podmiotu wykonującego działalność 
leczniczą lub nowych jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa 
podmiotu leczniczego, lub inwestycji, o której mowa w ust. 1 albo 2;

5) wskazanie terminu planowanego rozpoczęcia działalności leczniczej;
6) datę sporządzenia wniosku;
7) podpis osoby upoważnionej do złożenia wniosku.

7. Wniosek o wydanie opinii, o której mowa w ust. 1 albo 2, oraz o jej zmianę pod-
lega opłacie wynoszącej 4000 zł. Opłata stanowi dochód budżetu państwa. Potwier-
dzenie wniesienia opłaty dołącza się do wniosku.

8. Opłat określonych w ust. 7 nie wnosi podmiot tworzący będący ministrem, cen-
tralnym organem administracji rządowej lub wojewodą.

9. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 7, podlega corocznej waloryzacji o pro-
gnozowany w ustawie budżetowej na dany rok średnioroczny wskaźnik cen towarów 
i usług konsumpcyjnych ogółem. Zwaloryzowana kwota jest publikowana na stronach 
Biuletynu Informacji Publicznej urzędów obsługujących wojewodów.
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10. Wnioski o wydanie opinii, o której mowa w ust. 1 albo 2, oraz o jej zmianę, są 
rozpatrywane według kolejności ich wpływu.

11. Wojewoda wydaje opinię, o której mowa w ust. 1 albo 2, w terminie 60 dni od 
dnia złożenia wniosku.

12. W decyzji zawierającej pozytywną opinię, o której mowa w ust. 1 albo 2, okre-
śla się odpowiednio termin utworzenia nowego podmiotu wykonującego działalność 
leczniczą lub nowych jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa pod-
miotu leczniczego lub termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji.

13. Pozytywna opinia, o której mowa w ust. 1 albo 2, jest ważna pod warunkiem do-
chowania terminów, o których mowa w ust. 12. W razie niedochowania tych terminów 
wojewoda stwierdza wygaśnięcie decyzji.

14. Pozytywna opinia, o której mowa w ust. 1 albo 2, może zostać z urzędu uchy-
lona albo zmieniona w każdym czasie w przypadku zaistnienia zmiany okoliczności 
mających wpływ na jej wydanie.

Komentarz: Zmiana wejdzie w życie 30 czerwca 2016 r. Została wprowadzona na mocy ustawy z 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1138; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1491). Zmiana jest związana z wprowadzeniem tzw. mapy potrzeb zdrowotnych. Ogólnopolska 
Mapa Potrzeb Zdrowotnych oraz mapy regionalne (dla terenu województwa) mają służyć zmniejszeniu nierówności w opiece zdrowotnej. W tym celu przepisy wprowadzają opinię 
wojewody o celowości utworzenia na obszarze województwa nowego podmiotu leczniczego, a także o celowości realizacji inwestycji o wartości przekraczającej 3 mln zł w okre-
sie 2 lat. Opinia wojewody wydawana jest w drodze decyzji administracyjnej. O jej wydanie może wnioskować podmiot wykonujący działalność leczniczą, podmiot tworzący albo 
podmiot zamierzający wykonywać działalność leczniczą. Wniosek o wydanie opinii oraz o jej zmianę podlega opłacie wynoszącej 4000 zł.

 Brak odpowiednika Art. 95e. W przypadku gdy podmiotem wnioskującym jest wojewoda, opinię, o któ-
rej mowa w art. 95d ust. 1 albo 2, wydaje minister właściwy do spraw zdrowia. Prze-
pisy art. 95d stosuje się.

Komentarz: Zmiana wejdzie w życie 30 czerwca 2016. r. Została wprowadzona na mocy ustawy z 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze środków publicznych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1138; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1491). Znowelizowane przepisy wprowadzają możliwość uzyskania opinii wojewody o celo-
wości utworzenia na obszarze województwa nowego podmiotu leczniczego, a także o celowości realizacji inwestycji o wartości przekraczającej 3 mln zł w okresie 2 lat. Opinia 
wojewody wydawana jest w drodze decyzji administracyjnej. W przypadku gdy podmiotem wnioskującym jest wojewoda, opinię wydaje minister właściwy do spraw zdrowia.

Art. 100. (pominięto)

Komentarz: Zmiana nie ma wpływu na obowiązki płatników składek.

Art. 102. (pominięto)

Komentarz: Zmiana nie ma wpływu na obowiązki płatników składek.

Art. 107–108. (pominięto)

Komentarz: Zmiana nie ma wpływu na obowiązki płatników składek.
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Art. 112. (pominięto)

Komentarz: Zmiana nie ma wpływu na obowiązki płatników składek.

Art. 142. [Konkurs ofert na świadczenie usług opieki zdrowotnej]
(…) 2. W części jawnej konkursu ofert komisja w obecności oferentów:

(…) 2)  otwiera koperty lub paczki z ofertami i ustala, które z ofert spełniają warunki, 
o których mowa w art. 146 ust. 1 pkt 3; 

Art. 142. [Konkurs ofert na świadczenie usług opieki zdrowotnej]
(…) 2. W części jawnej konkursu ofert komisja w obecności oferentów:

(…) 2)  otwiera koperty lub paczki z ofertami i ustala, które z ofert spełniają warunki, 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d oraz warunki o których 
mowa w art. 146 ust. 1 pkt 2;

(…) 5. W części niejawnej konkursu ofert komisja może:
1) wybrać ofertę lub większą liczbę ofert, które zapewniają ciągłość udzielanych świad-

czeń opieki zdrowotnej, kompleksowość udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej 
i ich dostępność oraz przedstawiają najkorzystniejszy bilans ceny w odniesieniu do 
przedmiotu zamówienia; 

(…) 5. W części niejawnej konkursu ofert komisja może:
1) wybrać ofertę lub większą liczbę ofert, najkorzystniejszych pod względem kryte-

riów wyboru ofert określonych w art. 148 ust. 1;

Komentarz: Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2016. r. Została wprowadzona na mocy ustawy z 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze środków publicznych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1138; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1491). Nowelizacja wprowadza zmiany w zakresie zawierania umów o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej m.in. przez uporządkowanie kryteriów wyboru ofert, do których po zmianie ustawy zalicza się jakość, kompleksowość, dostępność, ciągłość oraz cenę 
udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej. Zgodnie z tak ustalonymi kryteriami będzie wybierana najkorzystniejsza oferta (lub oferty) podmiotów udzielających świadczenia 
opieki zdrowotnej.

Art. 146. [Konkurs ofert na świadczenie usług opieki zdrowotnej]
1. Prezes Funduszu określa:

(…) 2)  kryteria oceny ofert;
3) warunki wymagane od świadczeniodawców.

2. Prezes Funduszu przed określeniem przedmiotu postępowania w sprawie zawar-
cia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, kryteriów oceny ofert i warunków 
wymaganych od świadczeniodawców zasięga opinii właściwych konsultantów krajowych.

3. Opinia, o której mowa w ust. 2, jest przekazywana przez konsultanta krajowego 
Prezesowi Funduszu w wyznaczonym przez niego terminie, nie krótszym jednak niż 
14 dni. Nieprzedłożenie opinii w tym terminie jest równoznaczne z wydaniem opinii po-
zytywnej.

Art. 146. [Konkurs ofert na świadczenie usług opieki zdrowotnej]
1. Prezes Funduszu określa:

(…) 2)  szczegółowe warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, obej-
mujące w szczególności obszar terytorialny, dla którego jest przeprowadzane 
postępowanie w sprawie zawarcia umów ze świadczeniodawcami, z uwzględ-
nieniem taryfy świadczeń w przypadku jej ustalenia w danym zakresie.

2. Szczegółowe warunki umów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, nie mogą dotyczyć 
warunków realizacji danego świadczenia gwarantowanego, określonych w rozporzą-
dzeniach wydanych na podstawie art. 31d.

3. Przy opracowaniu szczegółowych warunków umów, o których mowa w ust. 1 
pkt 2, sporządza się uzasadnienie oraz informację dotyczącą skutków ich przyjęcia, 
w której wskazuje się:
1) rozwiązywany problem;
2) rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, oraz ocze-

kiwany efekt;
3) podmioty, na które oddziałują warunki umów;
4) informację na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników przeprowa-

dzonych konsultacji warunków umów;
5) skutki finansowe;
6) termin planowanego wdrożenia warunków umów;
7) w jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów przyjętych warunków umów oraz 

jakie mierniki zostaną zastosowane.
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Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

UbEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Brak odpowiednika 4. Projekt przedmiotu postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej oraz szczegółowych warunków umów, o których mowa 
w ust. 1 pkt 2, Prezes Funduszu przedstawia właściwym konsultantom krajowym 
w celu zaopiniowania. Opinia jest przekazywana Prezesowi Funduszu w wyznaczo-
nym przez niego terminie, nie krótszym niż 14 dni. Nieprzedłożenie opinii w tym termi-
nie jest równoznaczne z wydaniem opinii pozytywnej.

Brak odpowiednika 5. Określone przez Prezesa Funduszu przedmiot postępowania w sprawie za-
warcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz szczegółowe warunki 
umów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, z wyjątkiem przedmiotu postępowania w spra-
wie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i szczegółowych wa-
runków umów dotyczących świadczeń z zakresu programów lekowych i chemiotera-
pii określonych w przepisach ustawy o refundacji, stosuje się nie wcześniej niż przed 
upływem 30 dni od dnia ich wydania, chyba że minister właściwy do spraw zdrowia 
wyrazi zgodę na ich wcześniejsze stosowanie.

Brak odpowiednika 6. Do postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej przeprowadzanego w danym roku, a w przypadku umowy o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej zawartej na okres dłuższy niż rok, do ustalenia kwoty 
zobowiązania i warunków finansowych w danym roku stosuje się szczegółowe wa-
runki, o których mowa w ust. 1 pkt 2, opublikowane w Biuletynie Informacji Publicz-
nej Prezesa Funduszu oraz taryfę świadczeń opublikowaną w Biuletynie Informacji 
Publicznej Agencji, do dnia 30 czerwca roku poprzedniego.

Komentarz: Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona na mocy ustawy z 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1138; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1491). Nowelizacja wprowadza zmiany w zakresie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej m.in. przez uporządkowanie kryteriów wyboru ofert, do których po zmianie ustawy zalicza się jakość, kompleksowość, dostępność, ciągłość oraz cenę udzielanych 
świadczeń opieki zdrowotnej. Zgodnie z tak ustalonymi kryteriami będzie wybierana najkorzystniejsza oferta (lub oferty) podmiotów udzielających świadczenia opieki zdrowotnej. 
Przy wyborze oferty świadczeniodawcy uwzględnia się m.in., czy świadczeniodawca, który utworzył podmiot wykonujący działalność leczniczą, nową jednostkę albo komórkę 
organizacyjną przedsiębiorstwa leczniczego lub rozpoczął inwestycję (o której mowa w art. 95d ust. 1 albo ust. 2 ustawy zdrowotnej – zob. omówienie art. 95d), posiada ważną 
pozytywną opinię wojewody w sprawie celowości rozpoczęcia działalności leczniczej w jednej z ww. form.

Art. 148. [Konkurs ofert na świadczenie usług opieki zdrowotnej]
1. Porównanie ofert w toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej obejmuje w szczególności:
1) ciągłość, kompleksowość, dostępność, jakość udzielanych świadczeń, kwalifikacje 

personelu, wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, na podstawie wewnętrznej 
oraz zewnętrznej oceny, która może być potwierdzona certyfikatem jakości lub akre-
dytacją;

2) ceny i liczby oferowanych świadczeń opieki zdrowotnej oraz kalkulacje kosztów.

Art. 148. [Konkurs ofert na świadczenie usług opieki zdrowotnej]
1. Porównanie ofert w toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej dokonuje się według kryteriów wyboru ofert:
1) jakości,
2) kompleksowości,
3)  dostępności,
4)  ciągłości,
5)  ceny
– udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej.



421IFK � MONITOR�księgowego�nr�1/2016������www.mk.infor.plwww.inforfk.pl

Brak odpowiednika 2. Przy porównaniu ofert w toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udziela-
nie świadczeń opieki zdrowotnej uwzględnia się także, czy świadczeniodawca posiada:
1) umowę, o której mowa w art. 31lc ust. 4;
2) ważną pozytywną opinię, o której mowa w art. 95d ust. 1 albo 2.

Brak odpowiednika 3. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegó-
łowe kryteria wyboru ofert, w podziale na poszczególne zakresy lub rodzaje świad-
czeń opieki zdrowotnej, kierując się interesem świadczeniobiorców oraz koniecznoś-
cią zapewnienia prawidłowego przebiegu porównania ofert w toku postępowania 
w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Komentarz: Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2016. r. Została wprowadzona na mocy ustawy z 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1138; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1491). Nowelizacja wprowadza zmiany w zakresie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej m.in. przez uporządkowanie kryteriów wyboru ofert, do których po zmianie ustawy zalicza się jakość, kompleksowość, dostępność, ciągłość oraz cenę udzielanych 
świadczeń opieki zdrowotnej. 

Art. 149. [Konkurs ofert na świadczenie usług opieki zdrowotnej]
1. Odrzuca się ofertę:

(…) 7)  jeżeli oferent lub oferta nie spełniają wymaganych warunków określonych w prze-
pisach prawa oraz warunków określonych przez Prezesa Funduszu na podsta-
wie art. 146 ust. 1 pkt 3;

Art. 149. [Konkurs ofert na świadczenie usług opieki zdrowotnej]
1. Odrzuca się ofertę:

(…) 7)  jeżeli oferent lub oferta nie spełniają wymaganych warunków określonych 
w szczegółowych warunkach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, 
o których mowa w art. 146 ust. 1 pkt 2;

Komentarz: Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona na mocy ustawy z 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1138; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1491). Zgodnie z nowelizacją w przebiegu konkursu na świadczenie usług opieki zdrowotnej odrzu-
ca się ofertę, jeżeli oferent lub sama oferta nie spełniają nowych, określonych w znowelizowanym brzmieniu ustawy zdrowotnej, wymaganych warunków. 

Art. 159. (pominięto)

Komentarz: Zmiana nie ma wpływu na obowiązki płatników składek.

Art. 173. (pominięto)

Komentarz: Zmiany nie mają wpływu na obowiązki płatników składek.

Art. 188–188a. (pominięto)

Komentarz: Zmiany nie mają wpływu na obowiązki płatników składek.

Art. 188c. (pominięto)

Komentarz: Zmiana nie ma wpływu na obowiązki płatników składek.

Art. 191–192. (pominięto)

Komentarz: Zmiana nie ma wpływu na obowiązki płatników składek.
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Ustawa
z 30 października 2002 r.

o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
(j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 1242)*

* Tabela uwzględnia zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych wprowadzone od 1 stycznia 2016 r.: 
–  ustawą z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., 

poz. 1066; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1735).

Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

Art. 9. [Prawo do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego] 
(…) 4. Jeżeli niezdolność do pracy ubezpieczonego, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, 

powstała przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia wypadko-
wego, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego, z zastrzeżeniem art. 8 ust. 3, stanowi:
(…) 3)  kwota otrzymanego za ten miesiąc stypendium – dla ubezpieczonych będących 

osobami pobierającymi stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub 
przygotowania zawodowego w miejscu pracy, na które zostały skierowane przez 
powiatowy urząd pracy lub inny podmiot kierujący, 

Art. 9. [Prawo do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego] 
(…) 4. Jeżeli niezdolność do pracy ubezpieczonego, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, 

powstała przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia wypadko-
wego, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego, z zastrzeżeniem art. 8 ust. 3, stanowi:
(…) 3)  kwota otrzymanego za ten miesiąc stypendium – dla ubezpieczonych będących 

osobami pobierającymi stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu, przy-
gotowania zawodowego dorosłych lub przygotowania zawodowego w miejscu 
pracy, na które zostały skierowane przez powiatowy urząd pracy lub inny podmiot 
kierujący, lub pobierającymi stypendium na podstawie przepisów o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie odbywania studiów podyplo-
mowych, 

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego 
w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1066; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1735). Nowelizacja modyfikuje zasady ustalania podstawy 
wymiaru świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego. Dla osób dorosłych w okresie przygotowania zawodowego oraz dla osób pobierających stypendium na podstawie przepisów 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie odbywania studiów podyplomowych podstawę świadczenia stanowi kwota otrzymanego miesięcznego stypendium. 
Zasada ma zastosowanie, jeżeli niezdolność do pracy tych osób powstała przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia wypadkowego. Zasiłek chorobowy 
z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługuje za okresy niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, za które ubezpieczony na podsta-
wie odrębnych przepisów zachowuje prawo do wynagrodzenia, uposażenia, stypendium lub innego świadczenia przysługującego za czas niezdolności do pracy.
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Ustawa
z 25 czerwca 1999 r.

o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
(j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 159; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1268)*

* Tabela uwzględnia zmiany w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w wprowadzone: 
–  ustawą z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., 

poz. 1066; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1735),
– ustawą z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1217),
– ustawą z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1268).

Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

Art. 6. [Prawo do zasiłku chorobowego] 
(...) 2. Na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby traktuje się niemożność 

wykonywania pracy:
(…) 2) z powodu przebywania w:

 (…) b)  stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej w celu leczenia uzależnienia od 
środków odurzających lub substancji psychotropowych;

Art. 6. [Prawo do zasiłku chorobowego]
(...) 2. Na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby traktuje się niemożność 

wykonywania pracy:
(…) 2) z powodu przebywania w:

(…) b)  szpitalu albo innym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego wykonujące-
go działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia 
zdrowotne w celu leczenia uzależnienia od środków odurzających lub sub-
stancji psychotropowych;

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego 
w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1066; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1735). Przebywanie w szpitalu lub innym przedsiębiorstwie 
podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą będzie traktowane na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby. Zmiana dotyczy zwłaszcza tych osób, które 
przechodzą długotrwałe leczenie od różnego rodzaju uzależnień.

Art. 29. [Prawo do zasiłku] 
(...) 2. Przepis ust. 1 pkt 2 i 3 stosuje się odpowiednio do ubezpieczonego.
uchylony

Art. 29. [Prawo do zasiłku] 
(...) 2. Przepisy ust. 1 pkt 2 i 3 stosuje się odpowiednio do ubezpieczonego.
3. W przypadku rezygnacji przez ubezpieczoną-matkę dziecka z pobierania zasiłku 

macierzyńskiego, po wykorzystaniu przez nią tego zasiłku za okres co najmniej 14 ty-
godni po porodzie, zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonemu-ojcu dziecka, 
który uzyskał prawo do urlopu macierzyńskiego lub przerwał działalność zarobkową 
w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

4. W razie śmierci matki lub porzucenia przez nią dziecka zasiłek macierzyński przy-
sługuje ubezpieczonemu-ojcu dziecka albo innemu ubezpieczonemu członkowi najbliż-
szej rodziny przez okres odpowiadający okresowi, który pozostał od dnia zgonu matki 
albo porzucenia przez nią dziecka do końca okresu odpowiadającego okresowi urlopu

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do ubezpieczonych, o których mowa 
w ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.
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macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego, je-
żeli przerwą zatrudnienie lub inną działalność zarobkową w celu sprawowania osobistej 
opieki nad dzieckiem.

4a. W razie skrócenia okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego na wniosek ubez-
pieczonej-matki dziecka po wykorzystaniu przez nią zasiłku za okres co najmniej 14 
tygodni, zasiłek ten przysługuje ubezpieczonemu-ojcu dziecka, który uzyskał prawo do 
urlopu macierzyńskiego lub przerwał działalność zarobkową w celu sprawowania oso-
bistej opieki nad dzieckiem. Przepis stosuje się odpowiednio w przypadku skrócenia 
okresu urlopu macierzyńskiego na wniosek matki, która korzystała z prawa do tego 
urlopu na podstawie przepisów odrębnych.

Brak odpowiednika

5. Zasiłek macierzyński przysługuje przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy 
jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres 
urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warun-
kach urlopu macierzyńskiego oraz okres urlopu rodzicielskiego, z zastrzeżeniem ust. 6. 

5. W przypadku rezygnacji przez ubezpieczoną-matkę dziecka, legitymującą się orze-
czeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, z pobierania zasiłku macierzyńskie-
go, po wykorzystaniu przez nią tego zasiłku za okres co najmniej 8 tygodni po porodzie, 
zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonemu-ojcu dziecka albo ubezpieczonemu- 
-innemu członkowi najbliższej rodziny, który uzyskał prawo do urlopu macierzyńskiego, 
urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego albo urlopu rodzicielskiego lub przerwał 
działalność zarobkową w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

5a. Zasiłek macierzyński przysługuje przez okres ustalony przepisami Kodeksu pra-
cy jako okres urlopu ojcowskiego.

Brak odpowiednika

5b. W przypadku gdy matka dziecka legitymuje się orzeczeniem o niezdolności do 
samodzielnej egzystencji i stan jej zdrowia uniemożliwia jej sprawowanie osobistej opie-
ki nad dziec kiem, zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonemu-ojcu dziecka albo 
innemu ubezpieczonemu członkowi najbliższej rodziny przez okres ustalony przepisami 
Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macie-
rzyńskiego oraz okres urlopu rodzicielskiego, jeżeli przerwą zatrudnienie lub inną pracę 
zarobkową w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. W przypadku gdy nie-
zdolność do samodzielnej egzystencji matki powstanie po urodzeniu dziecka, zasiłek 
macierzyński przysługuje przez okres odpowiadający okresowi, który pozostał od dnia 
ustalonego jako dzień powstania niezdolności do samodzielnej egzystencji do końca 
okresu odpowiadającego okresowi urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu ma-
cierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego.

Brak odpowiednika

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 i 4a, okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego 
zmniejsza się o okres wypłaty tego zasiłku ubezpieczonej-matce dziecka. 

6. Po wykorzystaniu przez ubezpieczoną-matkę dziecka zasiłku macierzyńskiego 
za okres co najmniej 8 tygodni po porodzie, ubezpieczonemu-ojcu dziecka albo in-
nemu ubezpieczonemu członkowi najbliższej rodziny, który uzyskał prawo do urlopu 
macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego albo urlopu rodziciel-
skiego lub przerwał działalność zarobkową w celu sprawowania osobistej opieki nad 
dzieckiem, przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres, w którym ubez-
pieczona-matka dziecka przebywa w szpitalu albo innym przedsiębiorstwie podmiotu 
leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobo-
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we świadczenia zdrowotne, ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający jej spra-
wowanie osobistej opieki nad dzieckiem. Zasiłek macierzyński ubezpieczonej-matki 
dziecka przerywa się na okres, w którym z zasiłku tego korzysta ubezpieczony-ojciec 
dziecka albo inny ubezpieczony członek najbliższej rodziny.

7. Wysokość zasiłku macierzyńskiego pomniejsza się proporcjonalnie do wymiaru 
czasu pracy, w którym pracownik łączy korzystanie z dodatkowego urlopu macierzyń-
skiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzi-
cielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego takiego urlopu.

7. W przypadku zgonu ubezpieczonej-matki dziecka albo porzucenia przez nią 
dziecka, zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonemu-ojcu dziecka albo inne-
mu ubezpieczonemu członkowi najbliższej rodziny, który uzyskał prawo do urlopu 
macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego albo urlopu rodzi-
cielskiego lub przerwał działalność zarobkową w celu sprawowania osobistej opieki 
nad dzieckiem. W przypadku porzucenia dziecka przez ubezpieczoną-matkę dziecka, 
zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonemu-ojcu dziecka albo innemu ubez-
pieczonemu członkowi najbliższej rodziny, za okres przypadający po dniu porzucenia 
dziecka przez ubezpieczoną-matkę dziecka, nie wcześniej jednak niż po wykorzysta-
niu przez nią 8 tygodni zasiłku macierzyńskiego po porodzie.

Brak odpowiednika 8. Przepisy ust. 3–7 stosuje się odpowiednio w przypadku gdy matka albo ojciec 
dziecka korzysta z prawa do urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu 
macierzyńskiego albo urlopu rodzicielskiego na podstawie przepisów odrębnych.

Brak odpowiednika 9. W przypadku:
1) zgonu matki dziecka nieobjętej ubezpieczeniem społecznym w razie choroby 

i macierzyństwa, określonym w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie 
ubezpieczeń społecznych, albo nieposiadającej tytułu do objęcia takim ubezpie-
czeniem,

2) porzucenia dziecka przez matkę nieobjętą ubezpieczeniem, o którym mowa 
w pkt 1, albo nieposiadającą tytułu do objęcia takim ubezpieczeniem,

3) niemożności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem przez matkę nieobjętą 
ubezpieczeniem, o którym mowa w pkt 1, albo nieposiadającą tytułu do objęcia ta-
kim ubezpieczeniem, legitymującą się orzeczeniem o niezdolności do samodziel-
nej egzystencji

– zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonemu-ojcu dziecka albo innemu ubez-
pieczonemu członkowi najbliższej rodziny, który uzyskał prawo do urlopu macierzyń-
skiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego albo urlopu rodzicielskiego lub 
przerwał działalność zarobkową w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, 
za okres przypadający po dniu zaistnienia tych okoliczności.

Brak odpowiednika 10. W przypadku podjęcia przez matkę dziecka, nieposiadającą tytułu do objęcia 
ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa, określonym w ustawie 
z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, zatrudnienia w wy-
miarze nie niższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy, zasiłek macierzyński 
przysługuje ubezpieczonemu-ojcu dziecka, który uzyskał prawo do urlopu macierzyń-
skiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego albo urlopu rodzicielskiego lub 
przerwał działalność zarobkową w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, 
do wyczerpania wymiaru zasiłku, nie dłużej niż przez okres trwania zatrudnienia matki.
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Komentarz: Zmiana obowiązuje od 2 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., 
poz. 1268; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1735). Określone zostały nowe zasady ustalania prawa do zasiłku macierzyńskiego m.in. dla ubezpieczonej-matki dziecka, a także uzyskania 
prawa do zasiłku macierzyńskiego przez ojca dziecka (bądź innego członka najbliższej rodziny), w sytuacji gdy ubezpieczona matka dziecka rezygnuje z opieki nad dzieckiem lub 
gdy nie jest objęta ubezpieczeniem, a wystąpiły okoliczności uniemożliwiające jej sprawowanie opieki nad dzieckiem. Takimi okolicznościami są m.in.: 

�■ porzucenie dziecka przez matkę, 
�■ zgon matki, 
�■ podjęcie przez matkę zatrudnienia w wymiarze nie niższym niż 1/2 etatu,
�■ rezygnacja ubezpieczonej z urlopów związanych z rodzicielstwem, 
�■ niemożność sprawowania przez matkę osobistej opieki nad dzieckiem z powodu orzeczonej niepełnosprawności czy 
�■ przejęcie prawa do zasiłku macierzyńskiego przez ojca dziecka, gdy matka dziecka nie posiada tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. 

Nowe zasady obejmują także rodziców, którzy przyjęli dziecko (lub dzieci) na wychowanie, również w ramach rodziny zastępczej (nie dotyczy zawodowej rodziny zastępczej). 
Obecne regulacje zostały także dostosowane do przepisów Kodeksu pracy. 

Art. 29a. [Zasiłek dla pracownika-ojca]
Zasiłek macierzyński przysługuje również ubezpieczonemu-ojcu dziecka przez 

okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres 
dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyń-
skiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres 
urlopu rodzicielskiego przysługującego pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko.

Art. 29a. [Okresy, za które przysługuje zasiłek macierzyński] 
1. Zasiłek macierzyński przysługuje przez okres ustalony przepisami Kodeksu pra-

cy jako okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, 
urlopu rodzicielskiego oraz urlopu ojcowskiego. 

Brak odpowiednika 2. W przypadkach, o których mowa w art. 29 ust. 3–7, okres wypłaty zasiłku ma-
cierzyńskiego zmniejsza się o okres wypłaty tego zasiłku ubezpieczonej-matce 
dziecka, a w przypadku, o którym mowa w art. 29 ust. 8, o okres, przez który 
matka dziecka korzystała, na podstawie przepisów odrębnych, z prawa do urlopu 
macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego albo urlopu ro-
dzicielskiego.

Brak odpowiednika 3. Z zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu rodziciel-
skiego mogą jednocześnie korzystać ubezpieczeni rodzice dziecka. W takim przy-
padku łączny okres zasiłku macierzyńskiego nie może przekraczać wymiaru urlopu 
rodzicielskiego określonego przepisami Kodeksu pracy.

Brak odpowiednika 4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio w przypadku gdy drugi z rodziców 
dziec ka korzysta z prawa do urlopu rodzicielskiego na podstawie odrębnych prze-
pisów.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 2 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., 
poz. 1268). Przepis określa, w jakich przypadkach z zasiłku macierzyńskiego może skorzystać ojciec dziecka. Prawo do zasiłku macierzyńskiego ojciec dziecka nabywa za okres 
ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego oraz urlopu ojcowskiego, pomniej-
szony o okres pobierania zasiłku przez matkę dziecka. Ponadto z zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego mogą korzystać jednocześnie oboje rodzice. W tym 
przypadku łączny okres tego zasiłku nie może przekroczyć wymiaru urlopu rodzicielskiego. Z tego prawa może skorzystać rodzic, który korzysta z prawa do urlopu rodzicielskiego 
na podstawie odrębnych przepisów (np. służby mundurowe). 
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Art. 30. [Zasiłek w przypadku urodzenia dziecka po ustaniu ubezpieczenia]
(…) 4. Ubezpieczonej będącej pracownicą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę 

na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, z którą umowa o pracę na 
podstawie art. 177 § 3 Kodeksu pracy została przedłużona do dnia porodu – przysługu-
je prawo do zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia.

Art. 30. [Zasiłek w przypadku urodzenia dziecka po ustaniu ubezpieczenia]
(…) 4. Ubezpieczonej będącej pracownicą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę 

na czas określony, z którą umowa o pracę na podstawie art. 177 § 3 Kodeksu pracy 
została przedłużona do dnia porodu – przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego 
po ustaniu ubezpieczenia.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 22 lutego 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 
z 2015 r., poz. 1220). Zmiana ma charakter porządkowy. Po zmianie przepisów Kodeksu pracy pracodawcy nie będą mogli zawierać umów o pracę na czas wykonania określonej 
pracy, gdyż ten rodzaj umów został zlikwidowany. Przepis został dostosowany do zmian w odrębnych ustawach.

Brak odpowiednika Art. 30a. [Termin na złożenie wniosku o wypłatę zasiłku macierzyńskiego] 
1. Ubezpieczona-matka dziecka, nie później niż 21 dni po porodzie, może złożyć 

pisemny wniosek o wypłacenie jej zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadają-
cy okresowi urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze.

2. Ubezpieczony, nie później niż 21 dni po przyjęciu dziecka na wychowanie 
i wystąpieniu do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania 
w sprawie przysposobienia dziecka albo po przyjęciu dziecka na wychowanie jako 
rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, może złożyć pi-
semny wniosek o wypłacenie mu zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadają-
cy okresowi urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego 
w pełnym wymiarze.

3. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, ubezpieczona-matka 
dziecka może dzielić się z ubezpieczonym-ojcem dziecka korzystaniem z zasiłku 
macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego albo jego 
części.

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do wniosku, o którym mowa w ust. 2.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 2 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., 
poz. 1268; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1735). Zmianie uległ termin złożenia wniosku o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres urlopów związanych z rodzicielstwem. Matka 
dziecka będzie składać taki wniosek nie później niż 21 dni po porodzie, jeżeli zechce skorzystać z zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Przy 
czym matka dziecka będzie mogła dzielić się z ubezpieczonym-ojcem dziecka korzystaniem z zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego lub jego części. W przypad-
ku przyjęcia dziecka na wychowanie i wystąpienia do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka albo po przyjęciu dziecka na 
wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, ubezpieczony również będzie mógł złożyć pisemny wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego 
za okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego w terminie do 21 dni po przyjęciu dziecka na wychowanie. Zasiłkiem macierzyńskim za okres 
urlopu rodzicielskiego będą mogli dzielić się również rodzice adopcyjni, analogicznie do rodziców biologicznych. 

Art. 31. [Wysokość zasiłku macierzyńskiego] 
1. Miesięczny zasiłek macierzyński za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako 

okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres ur-
lopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach 
urlopu macierzyńskiego oraz okres urlopu ojcowskiego wynosi 100% podstawy wymia-
ru zasiłku.

Art. 31. [Wysokość zasiłku macierzyńskiego] 
1. Miesięczny zasiłek macierzyński za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako 

okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres ur-
lopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach 
urlopu macierzyńskiego oraz okres urlopu ojcowskiego wynosi 100% podstawy wymia-
ru zasiłku.
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Brak odpowiednika (…) 3a. W przypadku gdy miesięczna kwota zasiłku macierzyńskiego pomniejszo-
nego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, obliczonego zgodnie 
z ust. 1–3, jest niższa niż kwota świadczenia rodzicielskiego, określonego w usta-
wie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 114, 
z późn. zm.), kwotę zasiłku macierzyńskiego pomniejszonego o zaliczkę na podatek 
dochodowy od osób fizycznych podwyższa się do wysokości świadczenia rodziciel-
skiego.

Brak odpowiednika 3b. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 3a, podlega finansowaniu z budżetu pań-
stwa w ramach dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, o którym mowa w art. 51 
ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Brak odpowiednika 3c. W przypadku gdy zasiłek macierzyński przysługuje za część miesiąca, podwyż-
szenie, o którym mowa w ust. 3a, ustala się proporcjonalnie do okresu, za który jest 
wypłacany zasiłek macierzyński.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1217; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1735). Dla ubezpieczonych rodziców została wprowadzona minimalna kwota zasiłku macierzyńskiego. Jeżeli wyliczony 
zasiłek macierzyński będzie niższy niż kwota świadczenia rodzicielskiego (1000 zł netto), wówczas zostanie on podwyższony do wysokości tego świadczenia. W przypadku gdy 
zasiłek macierzyński będzie przysługiwał za część miesiąca, podwyższenie będzie ustalane proporcjonalnie do okresu wypłaty zasiłku. Kwota omawianego podwyższenia zasiłku 
macierzyńskiego będzie finansowana z budżetu państwa. 

Art. 31. [Wysokość zasiłku macierzyńskiego]
1. Miesięczny zasiłek macierzyński za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako 

okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu 
na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu 
macierzyńskiego oraz okres urlopu ojcowskiego wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku.

Art. 31. [Wysokość zasiłku macierzyńskiego] 
1. Miesięczny zasiłek macierzyński za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako 

okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego 
oraz okres urlopu ojcowskiego wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku. 

2. Miesięczny zasiłek macierzyński za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako 
okres urlopu rodzicielskiego wynosi 60% podstawy wymiaru zasiłku.

2. Miesięczny zasiłek macierzyński za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy 
jako okres urlopu rodzicielskiego wynosi:

Brak odpowiednika 1) 100% podstawy wymiaru zasiłku – za okres do:
a)  6 tygodni urlopu rodzicielskiego, w przypadku, o którym mowa w art. 1821a § 1 

pkt 1 i art. 183 § 4 pkt 1 Kodeksu pracy,
b)  8 tygodni urlopu rodzicielskiego, w przypadkach, o których mowa w art. 1821a 

§ 1 pkt 2 i art. 183 § 4 pkt 2 Kodeksu pracy,
c)  3 tygodni urlopu rodzicielskiego, w przypadku, o którym mowa w art. 183 § 4 

pkt 3 Kodeksu pracy;
Brak odpowiednika 2) 60% podstawy wymiaru zasiłku – za okres urlopu rodzicielskiego przypadający po 

okresach, o których mowa w pkt 1.
3. Miesięczny zasiłek macierzyński w przypadku: 3. Miesięczny zasiłek macierzyński w przypadku:

1) ubezpieczonej będącej pracownicą, która złożyła wniosek, o którym mowa w art. 1791 

Kodeksu pracy,
1) ubezpieczonej będącej pracownicą, która złożyła wniosek o udzielenie jej, bez-

pośrednio po urlopie macierzyńskim, urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, 
o którym mowa w art. 1791 Kodeksu pracy,
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2) ubezpieczonej niebędącej pracownicą, która wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskie-
go za okres odpowiadający okresowi dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym 
wymiarze oraz za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego w pełnym wy-
miarze złożyła w terminie i na zasadach określonych w art. 1791 Kodeksu pracy,

2) ubezpieczonej niebędącej pracownicą, która złożyła wniosek, o którym mowa 
w art. 30a ust. 1,

3) ubezpieczonego będącego pracownikiem, który złożył wniosek, o którym mowa 
w art. 1824 Kodeksu pracy,

3) ubezpieczonego będącego pracownikiem, który złożył wniosek, o którym mowa 
w art. 1824 Kodeksu pracy,

4) ubezpieczonego niebędącego pracownikiem, który wniosek o wypłatę zasiłku ma-
cierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi dodatkowego urlopu na warunkach 
urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze oraz za okres odpowiadający okresowi 
urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze złożył w terminie i na zasadach określo-
nych w art. 1824 Kodeksu pracy

4) ubezpieczonego niebędącego pracownikiem, który złożył wniosek, o którym 
mowa w art. 30a ust. 2

– wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku za cały okres odpowiadający okresowi urlopu 
macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu 
macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz ur-
lopu rodzicielskiego.

– wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku za cały okres odpowiadający okresowi ur-
lopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu ro-
dzicielskiego.

Brak odpowiednika (…) 3d. W przypadku gdy oboje rodzice dziecka mają prawo do zasiłku macierzyń-
skiego za okres urlopu rodzicielskiego, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, od tego samego 
dnia, okres pobierania tego zasiłku dzieli się proporcjonalnie między rodziców, z za-
chowaniem podstawy wymiaru zasiłku określonej w tym przepisie.

Brak odpowiednika 3e. W przypadku gdy o zasiłek, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, wystąpią oboje ro-
dzice dziecka, zasiłek ten przysługuje temu z rodziców, który rozpoczął pobieranie 
tego zasiłku jako pierwszy.

4. W przypadku rezygnacji z zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okre-
sowi dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze lub jego części albo 
okresowi dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w pełnym wy-
miarze lub jego części lub w przypadku rezygnacji z zasiłku za okres odpowiadający 
okresowi urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, przysługuje jednorazowe wyrów-
nanie pobranego zasiłku macierzyńskiego do 100% podstawy wymiaru zasiłku, pod wa-
runkiem niepobrania zasiłków macierzyńskich za okres odpowiadający okresom tych 
urlopów. Przepisy art. 64 stosuje się odpowiednio.

4. W przypadku rezygnacji z zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający 
okresowi urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze albo rezygnacji z zasiłku ma-
cierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego w wymiarze, 
o którym mowa w ust. 2 pkt 2, przysługuje jednorazowe wyrównanie pobranego zasił-
ku macierzyńskiego do 100% podstawy wymiaru zasiłku, pod warunkiem niepobrania 
zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego 
w wymiarze, o którym mowa w ust. 2 pkt 2. Przepis art. 64 stosuje się odpowiednio.

Brak odpowiednika 4a. Wysokość zasiłku macierzyńskiego zmniejsza się proporcjonalnie do wymiaru 
czasu pracy, w którym pracownik łączy korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wyko-
nywaniem pracy u pracodawcy udzielającego takiego urlopu.

5. Do zasiłku macierzyńskiego stosuje się odpowiednio przepisy art. 11 ust. 4 oraz 
art. 12 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3.

5. Do zasiłku macierzyńskiego stosuje się odpowiednio przepisy art. 11 ust. 4 oraz 
art. 12 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 2 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., 
poz. 1268; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1735). W związku z likwidacją dodatkowego urlopu macierzyńskiego do tej zmiany zostały dostosowane przepisy dotyczące ustalania wy-
sokości zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego, na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz za okres urlopu rodzicielskiego. Miesięczny zasiłek macierzyński 
za okres urlopu macierzyńskiego lub za okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku. Zasiłek macierzyński w wysokości 100% 
podstawy wymiaru jest także wypłacany za okres urlopu rodzicielskiego w wymiarze:

�■ 6 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
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�■ 8 tygodni w przypadku urodzenia więcej dzieci przy jednym porodzie,
�■ 3 tygodni w przypadku przyjęcia na wychowanie dziecka w wieku do 7 lat, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, do 10 
lat, jeżeli podany wiek ukończy w trakcie urlopu.

Nadal jeżeli np. ubezpieczona-matka dziecka wystąpi o zasiłek macierzyński za cały okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, wówczas będzie on wypłacony w wysokości 
80% podstawy wymiaru zasiłku. W tym przypadku jeżeli ojciec dziecka przejmie zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego lub jego część, również będzie miał prawo do 
wypłaty zasiłku macierzyńskiego w wysokości 80% jego podstawy wymiaru. 
Jeśli o zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego wystąpią oboje rodzice od tego samego dnia, okres urlopu dzieli się proporcjonalnie z zachowaniem wysokości 
podstawy wymiaru zasiłku zgodnie z obowiązującymi przepisami (100% za np. pierwsze 3 tygodnie, a za pozostałe – 60%). Jeśli jednak każdy z rodziców rozpocznie urlop rodzi-
cielski w różnych terminach, prawo do 100% zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego ma ten rodzic, który rozpocznie urlop jako pierwszy. Drugiemu z rodziców 
od 1. dnia urlopu rodzicielskiego będzie przysługiwał zasiłek macierzyński w wysokości 60% podstawy wymiaru tego zasiłku. W przypadku rezygnacji z zasiłku macierzyńskiego 
(wypłacanego od początku w wysokości 80% podstawy wymiaru) za okres urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze ubezpieczonej lub ubezpieczonemu przysługuje jednorazowe 
wyrównanie zasiłku macierzyńskiego do wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku. Natomiast jeśli pracownik łączy korzystanie z urlopu rodzicielskiego z pracą, wówczas zasiłek 
macierzyński należy zmniejszyć proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Art. 32a. [Zasiłek dla pracownika-ojca] 
1. W przypadku określonym w art. 180 § 61 i 8 Kodeksu pracy ubezpieczonemu-ojcu 

dziecka przysługuje dodatkowo, niezależnie od zasiłku określonego w art. 32, zasiłek 
opiekuńczy w wymiarze do 8 tygodni, jeżeli przerwie zatrudnienie lub inną działalność 
zarobkową w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Art. 32a. [Zasiłek dla pracownika-ojca] 
1. W przypadku gdy ubezpieczona matka dziecka przed upływem 8 tygodni po po-

rodzie:

Brak odpowiednika 1) przebywa w szpitalu albo w innym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego wyko-
nującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia 
zdrowotne ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający jej sprawowanie osobi-
stej opieki nad dzieckiem albo

Brak odpowiednika 2) legitymuje się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo
Brak odpowiednika 3) porzuciła dziecko

– ubezpieczonemu-ojcu dziecka przysługuje dodatkowo, niezależnie od zasiłku określo-
nego w art. 32, zasiłek opiekuńczy w wymiarze do 8 tygodni, jeżeli przerwie zatrudnienie 
lub inną działalność zarobkową w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 2 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., 
poz. 1268; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1735). Pracownikowi-ojcu dziecka w określonych przypadkach (m.in. porzucenia przez matkę dziecka przed upływem 8 tygodni po poro-
dzie, legitymowania się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, przebywaniem matki w szpitalu, która ze względu na swój stan zdrowia nie może sprawować 
bezpośredniej opieki nad dzieckiem) przysługuje prawo do zasiłku opiekuńczego w wymiarze do 8 tygodni. Zasiłek ten będzie przyznawany niezależnie od zasiłku opiekuńczego, 
do którego rodzice uprawnieni są na ogólnych zasadach. 

Art. 48. [Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego ubezpieczonego niebędącego 
pracownikiem] 

1. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu nie-
będącemu pracownikiem stanowi przychód za okres 12 miesięcy kalendarzowych po-
przedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

Art. 48. [Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego ubezpieczonego niebędącego 
pracownikiem] 

1. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu niebę-
dącemu pracownikiem stanowi przeciętny miesięczny przychód za okres 12 miesięcy ka-
lendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.
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2. Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpie-
czonemu niebędącemu pracownikiem stosuje się odpowiednio przepisy art. 36 ust. 2–4, 
art. 38 ust. 1, art. 42, 43 i 46, z zastrzeżeniem art. 49 i 50.

2. Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpie-
czonemu niebędącemu pracownikiem stosuje się odpowiednio przepisy art. 36 ust. 2–4, 
art. 38 ust. 1, art. 42, art. 43 i art. 46, z zastrzeżeniem art. 48a–50.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego 
w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1066; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1735). Uściślono, że przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku 
chorobowego podstawę wymiaru zasiłku stanowi przeciętny miesięczny przychód za 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, a nie, jak 
dotychczas, przychód za 12 miesięcy.

Brak odpowiednika Art. 48a. [Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przy zadeklarowanej kwocie] 
1. W przypadku ubezpieczonego, dla którego podstawę wymiaru składek na ubez-

pieczenie chorobowe stanowi zadeklarowana kwota, podlegającego ubezpieczeniu 
chorobowemu przez okres krótszy niż okres, o którym mowa w art. 48 ust. 1, podsta-
wę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi suma:
1) przeciętnej miesięcznej najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie 

chorobowe, po odliczeniach, o których mowa w art. 3 pkt 4, za pełne miesiące 
kalendarzowe ubezpieczenia, z których przychód podlega uwzględnieniu w pod-
stawie wymiaru zasiłku, oraz

2) kwoty stanowiącej iloczyn jednej dwunastej przeciętnej kwoty zadeklarowanej 
jako podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, w części prze-
wyższającej najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, 
po odliczeniach, o których mowa w art. 3 pkt 4, za pełne miesiące kalendarzowe 
ubezpieczenia, z których przychód podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru 
zasiłku, oraz liczby tych miesięcy.
2. Jeżeli okres ubezpieczenia chorobowego rozpoczął się po przerwie nieprze-

kraczającej 30 dni od ustania ubezpieczenia chorobowego z innego tytułu, w licz-
bie pełnych miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 pkt 2, 
uwzględnia się również pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia z poprzedniego 
tytułu. Liczba pełnych miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia uwzględnionych z po-
przedniego i aktualnego tytułu nie może przekraczać 12.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku 
chorobowego przyjmuje się przeciętną miesięczną najniższą podstawę wymiaru skła-
dek na ubezpieczenie chorobowe oraz przeciętną kwotę zadeklarowaną jako podsta-
wa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe za pełne miesiące kalendarzowe 
ubezpieczenia, w części przewyższającej najniższą podstawę wymiaru składek na 
ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w ust. 1, za okres pełnych miesięcy kalen-
darzowych ubezpieczenia z aktualnego tytułu.

4. Jeżeli przerwa w ubezpieczeniu chorobowym, o której mowa w ust. 2, nie jest 
związana z ustaniem tytułu do ubezpieczeń społecznych, a związana jest jedynie 
z nieopłaceniem składki na ubezpieczenie chorobowe bądź z opóźnieniem w jej opła-
ceniu, w podstawie wymiaru zasiłku uwzględnia się również przeciętny miesięczny 
przychód za miesiące przed przerwą.
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5. Jeżeli ubezpieczony przez cały okres wykonywania pozarolniczej działalności 
deklaruje podstawę wymiaru składek w kwocie nie niższej niż określona w art. 18 
ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, za najniższą podstawę wymiaru 
składek na ubezpieczenie chorobowe, o której mowa w ust. 1, uważa się kwotę okre-
śloną w art. 18 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Nowo dodany artykuł został wprowadzony ustawą z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpie-
czenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1066; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1735). Zostały zmienione zasady ustalania 
podstawy wymiaru zasiłku dla przedsiębiorców, którzy podlegają ubezpieczeniu chorobowemu krócej niż 12 miesięcy. W ich przypadku podstawę wymiaru zasiłku stanowi suma:

�■ przeciętnej miesięcznej najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe (po odliczeniu 13,71%) za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia, z których 
przychód będzie podlegać uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku oraz

�■ kwoty stanowiącej iloczyn 1/12 przeciętnej kwoty zadeklarowanej przez ubezpieczonego w części przewyższającej najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie 
chorobowe (po odliczeniach) za pełne miesiące kalendarzowe, z których przychód podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku, oraz liczby tych miesięcy.

W przypadku gdy okres ubezpieczenia chorobowego rozpocznie się po przerwie nieprzekraczającej 30 dni od ustania poprzedniego ubezpieczenia z innego tytułu, w liczbie 
pełnych miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia należy uwzględnić także pełne miesiące kalendarzowe z poprzedniego tytułu. Przy czym liczba pełnych miesięcy zarówno z po-
przedniego, jak i aktualnego tytułu nie może przekroczyć 12. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego z obydwu tytułów będzie wówczas stanowić:

�■ przeciętna miesięczna najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe (średnia z 12 miesięcy) oraz 
�■ przeciętna kwota zadeklarowana jako podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia, w części przewyższającej naj-
niższą podstawę wymiaru składek za okres pełnych miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia z aktualnego tytułu.

Art. 49. [Podstawa wymiaru zasiłku przy niezdolności do pracy powstałej przed 
upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego] 

1. Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego miesiąca kalenda-
rzowego ubezpieczenia chorobowego, podstawę wymiaru zasiłku stanowi:
(…) 2)  kwota przychodu określona w umowie przypadająca na pierwszy miesiąc kalenda-

rzowy ubezpieczenia, po odliczeniach, o których mowa w art. 3 pkt 4, a jeżeli kwota 
ta w umowie nie została określona, kwota przeciętnego miesięcznego przychodu 
innych ubezpieczonych, z którymi płatnik składek zawarł takie same lub podobne 
umowy – dla ubezpieczonych wykonujących pracę na podstawie umowy agencyj-
nej lub umowy zlecenia;

(…) 2. Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego miesiąca kalen-
darzowego ubezpieczenia chorobowego, a okres ubezpieczenia chorobowego rozpo-
czął się nie później niż 30 dni od ustania ubezpieczenia chorobowego z innego tytułu, 
przy ustaleniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego stosuje się odpowiednio prze-
pis art. 37 ust. 1.

Art. 49. [Podstawa wymiaru zasiłku przy niezdolności do pracy powstałej przed 
upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego] 

1. Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego miesiąca kalenda-
rzowego ubezpieczenia chorobowego, podstawę wymiaru zasiłku stanowi:
(…) 2)  kwota przychodu określona w umowie przypadająca za miesiąc, w którym powstało 

prawo do zasiłku, po odliczeniach, o których mowa w art. 3 pkt 4, a jeżeli kwota ta 
w umowie nie została określona, kwota przeciętnego miesięcznego przychodu in-
nych ubezpieczonych, z którymi płatnik składek zawarł takie same lub podobne 
umowy – dla ubezpieczonych wykonujących pracę na podstawie umowy agencyj-
nej lub umowy zlecenia;

(…) 2. Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego miesiąca kalen-
darzowego ubezpieczenia chorobowego, a okres ubezpieczenia chorobowego roz-
począł się po przerwie nieprzekraczającej 30 dni od ustania ubezpieczenia cho-
robowego z innego tytułu, przy ustaleniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego 
stosuje się odpowiednio przepis art. 37 ust. 1.

Brak odpowiednika 3. W przypadku ubezpieczonego, dla którego podstawę wymiaru składek na ubezpie-
czenie chorobowe stanowi zadeklarowana kwota, jeżeli niezdolność do pracy powsta-
ła przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego, 
a okres tego ubezpieczenia rozpoczął się po przerwie nieprzekraczającej 30 dni od
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ustania ubezpieczenia chorobowego z innego tytułu, stosuje się odpowiednio przepi-
sy art. 48a. Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego:
1) przyjmuje się miesięczną najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie 

chorobowe oraz kwotę zadeklarowaną, w przeliczeniu na pełny miesiąc kalenda-
rzowy ubezpieczenia, w części przewyższającej najniższą podstawę wymiaru skła-
dek na ubezpieczenie chorobowe, za miesiąc kalendarzowy, w którym powstała 
niezdolność do pracy, po odliczeniach, o których mowa w art. 3 pkt 4;

2) w liczbie pełnych miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia, o której mowa 
w art. 48a ust. 1 pkt 2, uwzględnia się również miesiąc kalendarzowy, w którym 
powstała niezdolność do pracy.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego 
w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1066; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1735). Jeśli niezdolność do pracy powstanie przed upływem 
pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia, a okres tego ubezpieczenia rozpoczął się po przerwie nieprzekraczającej 30 dni od ustania ubezpieczenia z innego tytułu, 
wówczas przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjmuje się:

�■ dla zleceniobiorców – wynagrodzenie, jakie osiągnąłby ubezpieczony, gdyby pracował pełny miesiąc kalendarzowy,
�■ dla przedsiębiorców – miesięczną najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe oraz kwotę zadeklarowaną w przeliczeniu na pełny miesiąc kalendarzowy 
ubezpieczenia, w części przewyższającej najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, za miesiąc kalendarzowy, w którym powstała niezdolność do 
pracy (po odliczeniu 13, 71%). W liczbie pełnych miesięcy uwzględnia się również miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

Art. 50. [Szczegółowe zasady obliczania podstawy zasiłku] 
1. Jeżeli w okresie, o którym mowa w art. 48, przychód ubezpieczonego niebędące-

go pracownikiem uległ zmniejszeniu wskutek niewykonywania pracy lub działalności 
w okresie pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świad-
czenia rehabilitacyjnego albo odbywania ćwiczeń wojskowych, przy ustalaniu podstawy 
wymiaru zasiłku chorobowego:
1) wyłącza się przychód za miesiące, w których ubezpieczony wykonywał pracę lub 

działalność przez mniej niż połowę miesiąca;
2) przyjmuje się przychód za miesiące, w których ubezpieczony wykonywał pracę lub 

działalność przez co najmniej połowę miesiąca.

Art. 50. [Szczegółowe zasady obliczania podstawy zasiłku] 
1. Jeżeli w okresie, o którym mowa w art. 48 lub art. 48a, przychód ubezpieczone-

go niebędącego pracownikiem uległ zmniejszeniu wskutek niewykonywania pracy lub 
działalności w okresie pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńcze-
go, świadczenia rehabilitacyjnego albo odbywania ćwiczeń wojskowych, przy ustalaniu 
podstawy wymiaru zasiłku chorobowego: 
1) wyłącza się przychód za miesiące, w których ubezpieczony wykonywał pracę lub 

działalność przez mniej niż połowę miesiąca;
2) przyjmuje się przychód za miesiące, w których ubezpieczony wykonywał pracę lub 

działalność przez co najmniej połowę miesiąca.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Wprowadzona została ustawą z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego 
w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1066; ost.zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1735). Zmiana ma charakter porządkowy.

Art. 52. [Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy] 
Przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyń-

skiego i zasiłku opiekuńczego stosuje się odpowiednio przepisy art. 36 ust. 2–4, art. 38 
ust. 1, art. 42, 43, 48 ust. 1 oraz art. 49 i 50, a do świadczenia rehabilitacyjnego także 
przepisy art. 19 ust. 2 i art. 46.

Art. 52. [Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy]
Przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyń-

skiego i zasiłku opiekuńczego stosuje się odpowiednio przepisy art. 36 ust. 2–4, art. 38 
ust. 1, art. 42, art. 43, art. 48 ust. 1 i art. 48a–50, a do świadczenia rehabilitacyjnego 
także przepisy art. 19 ust. 2 i art. 46.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Wprowadzona została ustawą z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego 
w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1066; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1735). Zmiana ma charakter porządkowy.
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Art. 53. [Dowody niezbędne do wypłaty zasiłku] 
1. Przy ustalaniu prawa do zasiłków i ich wysokości dowodami stwierdzającymi cza-

sową niezdolność do pracy z powodu choroby, konieczność osobistego sprawowania 
opieki nad chorym członkiem rodziny, pobyt w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowot-
nej – są zaświadczenia lekarskie, o których mowa w art. 55. 

Art. 53. [Dowody niezbędne do wypłaty zasiłku] 
1. Przy ustalaniu prawa do zasiłków i ich wysokości dowodami stwierdzającymi 

czasową niezdolność do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo innym 
przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w ro-
dzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne albo konieczność osobiste-
go sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny są zaświadczenia lekarskie, 
o których mowa w art. 55 ust. 1 i art. 55a ust. 7, albo wydruk zaświadczenia lekarskie-
go, o którym mowa w art. 55a ust. 6.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego 
w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1066; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1735). Dowodami stwierdzającymi czasową niezdolność do 
pracy m.in. z powodu choroby, pobytu w szpitalu, opieki nad dzieckiem będą zaświadczenia lekarskie wystawione w formie zarówno papierowej, jak i elektronicznej. 

Art. 54. [Upoważnienie do wydawania zaświadczeń lekarskich] 
1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych upoważnia do wystawiania zaświadczeń lekar-

skich, o których mowa w art. 55, lekarza, lekarza dentystę, felczera i starszego felczera 
po złożeniu przez niego pisemnego oświadczenia, że zobowiązuje się do przestrze-
gania zasad orzekania o czasowej niezdolności do pracy i wykonywania obowiązków 
wynikających z przepisów ustawy. 

Art. 54. [Upoważnienie do wydawania zaświadczeń lekarskich] 
1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych upoważnia do wystawiania zaświadczeń le-

karskich o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo 
innym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą 
w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne albo o konieczności oso-
bistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, zwanych dalej „zaświad-
czeniem lekarskim”, lekarza, lekarza dentystę, felczera lub starszego felczera, zwa-
nych dalej „wystawiającym zaświadczenie lekarskie”, po złożeniu, w formie pisemnej 
lub w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwa-
lifikowanego certyfikatu w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 18 września 2001 r. 
o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013 r. poz. 262 oraz z 2014 r. poz. 1662), zwanego 
dalej „kwalifikowanym certyfikatem”, lub profilu zaufanego ePUAP w rozumieniu art. 3
pkt 14 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów rea-
lizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114), zwanego dalej „profilem za-
ufanym ePUAP”, na elektroniczną skrzynkę podawczą Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych utworzoną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy 
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zada-
nia publiczne, zwaną dalej „elektroniczną skrzynką podawczą Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych”, oświadczenia, że zobowiązuje się do przestrzegania zasad orzekania 
o czasowej niezdolności do pracy i wykonywania obowiązków wynikających z przepi-
sów ustawy i przepisów o ochronie danych osobowych.

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie może upoważnić do wystawiania zaświad-
czeń lekarskich, o których mowa w ust. 1, lekarzy i lekarzy dentystów w okresie odby-
wania stażu podyplomowego.

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie może udzielić upoważnienia, o którym 
mowa w ust. 1, lekarzom i lekarzom dentystom w okresie odbywania stażu podyplo-
mowego.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego 
w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1066; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1735). ZUS upoważnia do wystawiania zaświadczeń lekarskich 
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lekarzy, którzy złożą stosowne oświadczenia w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub pro-
filu zaufanego ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS. Upoważnienia nie będą udzielane lekarzom i lekarzom dentystom w okresie odbywania stażu podyplomowego.

Art. 55. [Zaświadczenie lekarskie] 
1. Zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby 

lub pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej, konieczności osobistego spra-
wowania przez ubezpieczonego opieki nad chorym członkiem rodziny, zwane dalej 
„zaświadczeniem lekarskim”, jest wystawiane na odpowiednim druku, według wzoru 
określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 59 ust. 14.

Art. 55. [Zaświadczenie lekarskie] 
1. Zaświadczenie lekarskie jest wystawiane w formie dokumentu elektronicznego 

uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufa-
nego ePUAP, zgodnie z wzorem ustalonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 
za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego bezpłatnie przez 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

2. Zaświadczenie lekarskie zawiera informacje identyfikujące ubezpieczonego, któ-
remu zostało ono wystawione, jego płatnika składek, wystawiającego zaświadczenie 
lekarskie i jego miejsce wykonywania zawodu oraz:

2. Wystawiający zaświadczenie lekarskie przekazuje zaświadczenie lekarskie na 
elektroniczną skrzynkę podawczą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

1) okres orzeczonej czasowej niezdolności do pracy, w tym okres pobytu w stacjo-
narnym zakładzie opieki zdrowotnej, numer statystyczny choroby ustalonej według 
Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, kody 
literowe, o których mowa w art. 57, i wskazania lekarskie;

Brak odpowiednika

2) okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności sprawowania oso-
bistej opieki nad chorym członkiem rodziny, datę urodzenia członka rodziny i jego 
stosunek pokrewieństwa z ubezpieczonym.

Brak odpowiednika

3. Zaświadczenie lekarskie jest poufne. 3. Zaświadczenie lekarskie zawiera:
Brak odpowiednika 1) identyfikator i datę wystawienia zaświadczenia lekarskiego;
Brak odpowiednika 2) dane ubezpieczonego: pierwsze imię, nazwisko, numer Powszechnego Elektro-

nicznego Systemu Ewidencji Ludności, zwany dalej „numerem PESEL”, albo serię 
i numer paszportu i datę urodzenia, jeżeli nie nadano numeru PESEL, oraz adres 
miejsca pobytu ubezpieczonego w czasie trwania niezdolności do pracy;

Brak odpowiednika  3)  dane płatnika składek: numer identyfikacji podatkowej, zwany dalej „NIP”, lub nu-
mer PESEL albo serię i numer paszportu, jeżeli nie ma obowiązku posługiwania 
się NIP i nie nadano numeru PESEL, oraz rodzaj identyfikatora płatnika składek;

Brak odpowiednika  4)  imię, nazwisko i numer prawa wykonywania zawodu wystawiającego zaświadcze-
nie lekarskie oraz adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych;

Brak odpowiednika  5)  okres orzeczonej czasowej niezdolności do pracy, w tym okres pobytu w szpitalu;
Brak odpowiednika  6)  informacje o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłku chorobowego lub 

jego wysokość, zgodnie z art. 7 pkt 2, art. 8, art. 9 ust. 2, art. 11 ust. 2 pkt 1 i art. 16, 
podane z zastosowaniem kodów literowych, o których mowa w art. 57 ust. 1;

Brak odpowiednika  7)  wskazania lekarskie – odpowiednio: chory powinien leżeć albo chory może chodzić;
Brak odpowiednika  8)  okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności sprawowania 

osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny, datę urodzenia tego członka ro-
dziny i stopień jego pokrewieństwa lub powinowactwa z ubezpieczonym;

Brak odpowiednika  9)  numer statystyczny choroby ubezpieczonego ustalony według Międzynarodowej 
Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych;

Brak odpowiednika 10) oznaczenie instytucji, w której ubezpieczony został zgłoszony do ubezpieczenia.
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4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje druki zaświadczeń lekarskich będące 
drukami ścisłego zarachowania. 

4. Orzekanie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, pobytu w szpi-
talu albo innym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego wykonującego działalność 
leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne lub o koniecz-
ności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny:
1) następuje po przeprowadzeniu bezpośredniego badania stanu zdrowia ubezpie-

czonego lub chorego członka rodziny;
2) jest dokumentowane w dokumentacji medycznej na zasadach określonych w usta-

wie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 
z 2012 r. poz. 159, z późn. zm.).

5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi rejestr zaświadczeń lekarskich zawie-
rający informacje, o których mowa w ust. 2.

Brak odpowiednika

6. Wystawiający zaświadczenia lekarskie są obowiązani do zawiadamiania tereno-
wej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, która wydała druki 
zaświadczeń lekarskich, o każdym przypadku zagubienia, zaginięcia lub kradzieży dru-
ków zaświadczeń lekarskich.

Brak odpowiednika

7. Minister właściwy do spraw zdrowia po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Le-
karskiej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady orzekania o czasowej 
niezdolności do pracy oraz sposób dokumentowania orzeczonej niezdolności do pracy.

Brak odpowiednika

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego 
w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1066; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1735). Zaświadczenie lekarskie w formie elektronicznej zosta-
nie przekazane przez osobę uprawnioną do jego wystawienia poprzez przesłanie go na skrzynkę podawczą ZUS. Ponadto określono, jakie dane zawiera zaświadczenie lekarskie. 
Orzekanie o niezdolności do pracy następuje bezpośrednio po przeprowadzonym zbadaniu stanu zdrowia chorego lub członka rodziny. 

Brak odpowiednika Art. 55a. [Profil informacyjny] 
1. W celu wystawiania zaświadczeń lekarskich wystawiający zaświadczenie le-

karskie tworzy za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnionego bezpłatnie 
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych profil informacyjny.

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w celu wystawienia zaświadczenia lekarskie-
go udostępnia bezpłatnie wystawiającemu zaświadczenie lekarskie na jego profilu 
informacyjnym:
1) dane zgromadzone w prowadzonych na podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń 

społecznych:
a)  Centralnym Rejestrze Ubezpieczonych – pierwsze imię, nazwisko, datę urodze-

nia i adres zamieszkania ubezpieczonego,
b)  Centralnym Rejestrze Płatników Składek – nazwę skróconą oraz NIP lub numer 

PESEL albo serię i numer paszportu płatnika składek, jeżeli nie ma obowiązku 
posługiwania się NIP i nie nadano numeru PESEL,
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c)  Centralnym Rejestrze Członków Rodziny Ubezpieczonych Uprawnionych do 
Ubezpieczenia Zdrowotnego – datę urodzenia chorego członka rodziny i sto-
pień jego pokrewieństwa lub powinowactwa z ubezpieczonym;

2) informacje o wcześniejszych zaświadczeniach lekarskich wystawionych ubezpie-
czonemu, zgromadzone w rejestrze, o którym mowa w art. 55b ust. 1, oraz o za-
świadczeniach, o których mowa w art. 59 ust. 8;

3) informacje, czy płatnik składek posiada profil informacyjny płatnika składek, o któ-
rym mowa w art. 58 ust. 1.
3. Dane i informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2 i 3, Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych udostępnia po podaniu przez wystawiającego zaświad-
czenie lekarskie numeru PESEL ubezpieczonego albo serii i numeru paszportu, jeżeli 
ubezpieczonemu nie nadano numeru PESEL, a dane, o których mowa w ust. 2 pkt 1 
lit. c, po podaniu numeru PESEL członka rodziny albo serii i numeru paszportu, jeżeli 
członkowi rodziny nie nadano numeru PESEL.

4. Prawidłowość i aktualność danych i informacji udostępnionych na profilu infor-
macyjnym wystawiający zaświadczenie lekarskie potwierdza u ubezpieczonego.

5. W przypadku gdy na profilu informacyjnym wystawiającego zaświadczenie le-
karskie nie zostaną udostępnione dane lub informacje albo zostaną udostępnione 
dane lub informacje niekompletne lub nieaktualne, brakujące lub aktualne dane lub 
informacje wystawiający zaświadczenie lekarskie uzyskuje od ubezpieczonego.

6. Na żądanie ubezpieczonego oraz w przypadku gdy z informacji udostępnio-
nych na profilu informacyjnym wystawiającego zaświadczenie lekarskie wynika, że 
płatnik składek nie posiada profilu informacyjnego płatnika składek, o którym mowa 
w art. 58 ust. 1, wystawiający zaświadczenie lekarskie przekazuje ubezpieczonemu 
wydruk wystawionego zaświadczenia lekarskiego z systemu teleinformatycznego, 
o którym mowa w ust. 1, zawierający dane i informacje, o których mowa w art. 55 
ust. 3 pkt 1–8 i 10, opatrzony jego podpisem i pieczątką.

7. W przypadku gdy wystawienie zaświadczenia lekarskiego w formie dokumentu elek-
tronicznego, o którym mowa w art. 55 ust. 1, nie jest możliwe, w szczególności w przypad-
ku braku możliwości dostępu do Internetu lub braku możliwości uwierzytelnienia zaświad-
czenia lekarskiego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego 
ePUAP, wystawiający zaświadczenie lekarskie w dniu badania przekazuje ubezpieczone-
mu zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu zaświadczenia lekarskiego wy-
drukowanym z systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 55 ust. 1, zawierające 
dane i informacje, o których mowa w art. 55 ust. 3 pkt 1–8 i 10, opatrzone jego podpisem 
i pieczątką. Dane i informacje, o których mowa w art. 55 ust. 3 pkt 2, 3 i 10, oraz dane 
i informacje dotyczące daty urodzenia członka rodziny i stopnia jego pokrewieństwa lub 
powinowactwa z ubezpieczonym, o których mowa w art. 55 ust. 3 pkt 8, wystawiający 
zaświadczenie lekarskie uzyskuje od ubezpieczonego.

8. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, 5 i 7, ubezpieczony jest obowiązany 
przekazać wystawiającemu zaświadczenie lekarskie dane i informacje w zakresie nie-
zbędnym do wystawienia zaświadczenia lekarskiego.
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9. Wystawiający zaświadczenie lekarskie, w terminie 3 dni roboczych od dnia wy-
stawienia zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w ust. 7, przekazuje na elek-
troniczną skrzynkę podawczą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zaświadczenie le-
karskie wystawione w formie dokumentu elektronicznego, o którym mowa w art. 55 
ust. 1, zawierające dane i informacje zawarte w wystawionym zaświadczeniu lekar-
skim, o którym mowa w ust. 7, oraz informację, o której mowa w art. 55 ust. 3 pkt 9. Je-
żeli przekazanie zaświadczenia lekarskiego w tym terminie nie jest możliwe, w szcze-
gólności w przypadku braku możliwości dostępu do Internetu lub braku możliwości 
uwierzytelnienia zaświadczenia lekarskiego z wykorzystaniem kwalifikowanego cer-
tyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP, wystawiający zaświadczenie lekarskie przeka-
zuje zaświadczenie lekarskie nie później niż w terminie 3 dni roboczych od ustania 
przyczyn uniemożliwiających przekazanie zaświadczenia lekarskiego.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego 
w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1066; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1735). ZUS udostępnia lekarzom wystawiającym zaświad-
czenia lekarskie profil informacyjny, gdzie otrzymają oni bezpłatny dostęp m.in. do danych zgromadzonych w centralnych rejestrach: ubezpieczonych, płatników składek oraz 
członków rodziny ubezpieczonego uprawnionych do ubezpieczenia zdrowotnego, oraz do informacji, czy płatnik składek posiada profil informacyjny. Wystawiający (tj. lekarz) ma 
obowiązek przekazać uwierzytelniony podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP dokument e-ZLA (zaświadczenie lekarskie w formie elektronicznej) w ciągu 3 dni 
od jego wystawienia, a jeżeli nie jest to możliwe np. z powodu braku dostępu do Internetu, lekarz przekazuje wystawione zaświadczenie w terminie 3 dni od ustania przyczyn 
uniemożliwiających jego przekazanie. 

Brak odpowiednika Art. 55b. [Rejestr zaświadczeń lekarskich] 
1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi rejestr zaświadczeń lekarskich za-

wierający dane i informacje, o których mowa w art. 55 ust. 3.
2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przechowuje zaświadczenie lekarskie przez 

okres 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym je wystawiono.
3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia bezpłatnie Kasie Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego zaświadczenia lekarskie, o których mowa w art. 55 
ust. 1, oraz informacje, o których mowa w art. 58a, jeżeli dotyczą osób ubezpieczo-
nych w Kasie.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego 
w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1066; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1735). ZUS prowadzi rejestr wystawionych zaświadczeń 
lekarskich, w którym zaświadczenia będą przechowywane przez okres 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym je wystawiono. Ponadto ZUS będzie bezpłatnie udo-
stępniał dane dotyczące wystawionych zaświadczeń lekarskich dla osób ubezpieczonych także w KRUS. 

Art. 56. [Rejestr upoważnionych do wystawiania zaświadczeń] 
(...) 2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

Art. 56. [Rejestr upoważnionych do wystawiania zaświadczeń] 
(...) 2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

 1) numer identyfikacyjny;  1) numer prawa wykonywania zawodu;
 2) numer prawa wykonywania zawodu;  2) imię i nazwisko;
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 3) imię i nazwisko;  3)  numer PESEL albo serię i numer paszportu, w przypadku gdy nie nadano numeru 
PESEL;

 4) nr PESEL;  4) rodzaj i stopień specjalizacji;
 5) NIP;  5) adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych;
 6) rodzaj i stopień specjalizacji;  6) nazwę i siedzibę właściwej izby lekarskiej;
 7) miejsce wykonywania zawodu;  7) informację o cofnięciu upoważnienia, o którym mowa w art. 54 ust. 1. 
 8) nazwę i siedzibę właściwej izby lekarskiej; Brak odpowiednika
 9) informację o wydanych drukach zaświadczeń lekarskich; Brak odpowiednika
10) informację o cofnięciu upoważnienia, o którym mowa w art. 54. Brak odpowiednika

3. Osoby wymienione w ust. 1 są obowiązane podawać informacje, o których mowa 
w ust. 2 pkt 2–8, oraz o wszelkich zmianach w tym zakresie.

3. Lekarze, lekarze dentyści, felczerzy i starsi felczerzy, o których mowa w ust. 1, 
informują Zakład Ubezpieczeń Społecznych o zmianach w zakresie danych i informa-
cji gromadzonych w rejestrze, o których mowa w ust. 2.

4. Numer identyfikacyjny wpisuje się w zaświadczeniu lekarskim. uchylony
5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych: 5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych:

(…) 2)  jest uprawniony do korzystania z informacji, o których mowa w ust. 2, zgromadzo-
nych w rejestrach lekarzy prowadzonych przez okręgowe rady lekarskie.

(…) 2)  jest uprawniony do korzystania z informacji, o których mowa w ust. 2, zgroma-
dzonych w rejestrach lekarzy prowadzonych przez okręgowe rady lekarskie oraz 
zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Lekarzy i Lekarzy Dentystów prowa-
dzonym przez Naczelną Radę Lekarską.

6. Numer identyfikacyjny jest tożsamy z numerem prawa wykonywania zawodu leka-
rza, lekarza dentysty, felczera i starszego felczera.

uchylony

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecz-
nego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1066; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1735). ZUS prowadzi rejestr osób uprawnionych do 
wystawiania zaświadczeń lekarskich. Lekarze, felczerzy i lekarze dentyści są obowiązani poinformować jednostkę ZUS o wszelkich zmianach w danych, które są gromadzone 
w stosownych rejestrach. 

Art. 57. [Kody literowe niezdolności do pracy] 
1. W zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby 

lub pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej informacje o okolicznościach 
mających wpływ na prawo do zasiłku chorobowego lub jego wysokość w myśl art. 7 
pkt 2, art. 8, art. 9 ust. 2, art. 11 ust. 2 pkt 1 i art. 16 podaje się z zastosowaniem nastę-
pujących kodów literowych:

Art. 57. [Kody literowe niezdolności do pracy] 
1. W zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolności do pracy z powodu cho-

roby lub pobytu w szpitalu albo innym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego wy-
konującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia 
zdrowotne informacje o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłku choro-
bowego lub jego wysokość zgodnie z art. 7 pkt 2, art. 8, art. 9 ust. 2, art. 11 ust. 2 pkt 1 
i art. 16 podaje się z zastosowaniem następujących kodów literowych:

1) kod A – oznacza niezdolność do pracy powstałą po przerwie nieprzekraczającej 
60 dni – spowodowaną tą samą chorobą, która była przyczyną niezdolności do pracy 
przed przerwą;

2) kod B – oznacza niezdolność do pracy przypadającą w okresie ciąży;
3) kod C – oznacza niezdolność do pracy spowodowaną nadużyciem alkoholu;
4) kod D – oznacza niezdolność do pracy spowodowaną gruźlicą;
5) kod E – oznacza niezdolność do pracy spowodowaną chorobą, o której mowa 

w art. 7 pkt 2.

1) kod A – oznacza niezdolność do pracy powstałą po przerwie nieprzekraczającej 
60 dni – spowodowaną tą samą chorobą, która była przyczyną niezdolności do pracy 
przed przerwą;

2) kod B – oznacza niezdolność do pracy przypadającą w okresie ciąży;
3) kod C – oznacza niezdolność do pracy spowodowaną nadużyciem alkoholu;
4) kod D – oznacza niezdolność do pracy spowodowaną gruźlicą;
5) kod E – oznacza niezdolność do pracy spowodowaną chorobą, o której mowa 

w art. 7 pkt 2.
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Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia spo-
łecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1066; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1735). Zmiana ma charakter porządkowy.

Art. 58. [Wystawienie zaświadczenia lekarskiego] 
1. Zaświadczenie lekarskie wystawia się z dwiema kopiami: 

Art. 58. [Tworzenie profilu informacyjnego] 
1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia bezpłatnie zaświadczenie lekar-

skie płatnikowi składek na profilu informacyjnym płatnika składek, bez informacji, 
o której mowa w art. 55 ust. 3 pkt 9, nie później niż w dniu następującym po dniu 
otrzymania zaświadczenia lekarskiego.

1) oryginał zaświadczenia lekarskiego wystawiający zaświadczenie przesyła, w ciągu 
7 dni od dnia wystawienia zaświadczenia, bezpośrednio do terenowej jednostki or-
ganizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

Brak odpowiednika

2) pierwszą kopię zaświadczenia lekarskiego otrzymuje ubezpieczony; Brak odpowiednika
3) drugą kopię wystawiający zaświadczenie przechowuje przez okres 3 lat. Brak odpowiednika

2. Kody literowe, o których mowa w art. 57, wpisuje się odpowiednio na oryginale i na 
kopiach zaświadczenia lekarskiego, a numery statystyczne choroby ustalone według 
Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, tylko na 
oryginale i na drugiej kopii.

2. Profil informacyjny płatnika składek jest tworzony przez płatnika składek za po-
mocą systemu teleinformatycznego udostępnionego bezpłatnie przez Zakład Ubez-
pieczeń Społecznych.

Brak odpowiednika 3. Profil informacyjny płatnika składek są obowiązani utworzyć płatnicy składek 
obowiązani na podstawie art. 47a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o sy-
stemie ubezpieczeń społecznych do przekazywania dokumentów niezbędnych do 
prowadzenia kont płatników składek i kont ubezpieczonych oraz korekty tych doku-
mentów przez transmisję danych w formie dokumentu elektronicznego.

Brak odpowiednika 4. Płatnicy składek, którzy utworzyli profil informacyjny płatnika składek, są obo-
wiązani do jego utrzymywania także wówczas, gdy nie ma do nich zastosowania 
obowiązek przekazywania dokumentów niezbędnych do prowadzenia kont płatników 
składek i kont ubezpieczonych oraz korekty tych dokumentów przez transmisję da-
nych w formie dokumentu elektronicznego, o którym mowa w art. 47a ust. 1 ustawy 
z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Brak odpowiednika 5. Płatnik składek nieposiadający profilu informacyjnego płatnika składek informu-
je ubezpieczonego, w formie pisemnej, w pierwszym dniu podlegania ubezpieczeniu 
chorobowemu, o obowiązku dostarczania mu przez ubezpieczonego wydruku za-
świadczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 55a ust. 6, albo zaświadczenia lekar-
skiego, o którym mowa w art. 55a ust. 7.

Brak odpowiednika 6. Płatnik składek, o którym mowa w ust. 5, w przypadku utworzenia profilu infor-
macyjnego płatnika składek, w terminie 7 dni od dnia utworzenia tego profilu, informu-
je ubezpieczonego, w formie pisemnej, o ustaniu obowiązku dostarczania mu przez 
ubezpieczonego wydruku zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 55a 
ust. 6, albo zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 55a ust. 7.
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Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego 
w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1066; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1735). ZUS udostępnia profil informacyjny płatnikom składek. 
Do jego założenia zobowiązani zostali ci płatnicy, którzy mają obowiązek przekazywania dokumentów niezbędnych do prowadzenia kont płatników składek i kont ubezpieczonych 
oraz korekty tych dokumentów przez transmisję danych w formie dokumentu elektronicznego (tj. zatrudniający więcej niż 5 osób). Jest to związane z wprowadzeniem tzw. e-zwol-
nień, które zgodnie z nowymi regulacjami będą przekazywane przez lekarzy poprzez skrzynkę podawczą ZUS na profil informacyjny płatnika składek. Wyjątek od tego obowiązku 
stanowią płatnicy rozliczający składki za nie więcej niż 5 osób. W ich przypadku zwolnienia lekarskie będą dostarczane w formie papierowej. Do 31 grudnia 2015 r. płatnicy, którzy 
nie mieli obowiązku tworzenia profilu informacyjnego, mieli obowiązek powiadomić swoich (już zatrudnionych) pracowników lub zleceniobiorców o obowiązku dostarczania zwol-
nień lekarskich w formie papierowej. Natomiast w przypadku zatrudnienia np. nowego pracownika (od 2016 r.) płatnik musi go o tym poinformować w formie pisemnej pierwszego 
dnia podlegania ubezpieczeniu chorobowemu. 

Brak odpowiednika Art. 58a. [Błąd w zaświadczeniu lekarskim] 
1. W przypadku gdy w zaświadczeniu lekarskim został popełniony błąd, wysta-

wiający zaświadczenie lekarskie, który wystawił zaświadczenie lekarskie, w którym 
został popełniony błąd, albo inny wystawiający zaświadczenie lekarskie, w terminie 
3 dni roboczych od dnia stwierdzenia błędu lub otrzymania informacji o stwierdzeniu 
błędu, w szczególności od płatnika składek, ubezpieczonego lub Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych, przekazuje na elektroniczną skrzynkę podawczą Zakładu Ubez-
pieczeń Społecznych, o której mowa w art. 55 ust. 2, odpowiednio:
1) informację o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego, w którym zo-

stał popełniony błąd, albo
2) informację, o której mowa w pkt 1, oraz nowe zaświadczenie lekarskie, zawiera-

jące identyfikator i datę jego wystawienia oraz dane i informacje, o których mowa 
w art. 55 ust. 3 pkt 2–10, zawarte w zaświadczeniu lekarskim, w którym został po-
pełniony błąd, po sprostowaniu tego błędu

– uwierzytelnione z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufane-
go ePUAP. Przepisu art. 55 ust. 4 pkt 1 nie stosuje się.

2. Jeżeli przekazanie informacji o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekar-
skiego, w którym został popełniony błąd, lub nowego zaświadczenia lekarskiego w ter-
minie, o którym mowa w ust. 1, nie jest możliwe, w szczególności w przypadku braku 
możliwości dostępu do Internetu lub braku możliwości uwierzytelnienia informacji lub 
zaświadczenia lekarskiego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu 
zaufanego ePUAP, wystawiający zaświadczenie lekarskie przekazuje informację lub za-
świadczenie lekarskie nie później niż w terminie 3 dni roboczych od ustania przyczyn 
uniemożliwiających przekazanie informacji lub zaświadczenia lekarskiego.

3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, nie później niż w dniu następującym po dniu 
otrzymania informacji o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego, w któ-
rym został popełniony błąd, albo informacji o stwierdzeniu nieważności zaświadcze-
nia lekarskiego, w którym został popełniony błąd, oraz nowego zaświadczenia lekar-
skiego udostępnia bezpłatnie na profilu informacyjnym płatnika składek:
1) informację o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego, w którym zo-

stał popełniony błąd, płatnikowi składek wskazanemu w zaświadczeniu lekarskim, 
w którym został popełniony błąd;
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2) nowe zaświadczenie lekarskie, bez informacji, o której mowa w art. 55 ust. 3 pkt 9, 
płatnikowi składek wskazanemu w nowym zaświadczeniu lekarskim.
4. Informację o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego, w którym zo-

stał popełniony błąd, wystawiający zaświadczenie lekarskie przekazuje także, w for-
mie pisemnej, ubezpieczonemu, informując go równocześnie o obowiązku doręcze-
nia tej informacji płatnikowi składek, w przypadku gdy z informacji udostępnionych 
na profilu informacyjnym wystawiającego zaświadczenie lekarskie wynika, że płatnik 
składek nie posiada profilu informacyjnego płatnika składek.

5. Wydruk nowego zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 55a ust. 6, 
wystawiający zaświadczenie lekarskie przekazuje także ubezpieczonemu, informując 
go równocześnie o obowiązku doręczenia nowego zaświadczenia lekarskiego płatni-
kowi składek, w przypadku gdy z informacji udostępnionych na profilu informacyjnym 
wystawiającego zaświadczenie lekarskie wynika, że płatnik składek nie posiada pro-
filu informacyjnego płatnika składek.

6. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w art. 55a ust. 7, w zaświadczeniu lekarskim 
na formularzu wydrukowanym z systemu teleinformatycznego błąd został stwier-
dzony w dniu badania w obecności ubezpieczonego, wystawiający zaświadczenie 
lekarskie informuje ubezpieczonego o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia le-
karskiego, w którym został popełniony błąd, oraz przekazuje ubezpieczonemu nowe 
zaświadczenie lekarskie. Wystawiający zaświadczenie lekarskie przesyła informację
o stwierdzeniu nieważności formularza zaświadczenia lekarskiego w systemie telein-
formatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

7. Przepisy ust. 1–5 stosuje się odpowiednio, jeżeli w przypadku, o którym mowa 
w art. 55a ust. 7, błąd w zaświadczeniu lekarskim wystawionym na formularzu wydru-
kowanym z systemu teleinformatycznego zostanie stwierdzony przed przekazaniem 
zaświadczenia lekarskiego wystawionego w formie dokumentu elektronicznego, 
o którym mowa w art. 55 ust. 1, na elektroniczną skrzynkę podawczą Zakładu Ubez-
pieczeń Społecznych.

8. Jeżeli błąd w zaświadczeniu lekarskim ma wpływ na prawo do przyznanego za-
siłku lub jego wysokość, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje decyzję o braku 
prawa do zasiłku lub o zmianie jego wysokości. W przypadku gdy do wypłaty zasiłku 
jest obowiązany płatnik składek, decyzja jest wydawana na wniosek płatnika składek 
lub ubezpieczonego.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego 
w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1066; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1735). W przypadku stwierdzenia błędu w zaświadczeniu 
lekarskim osoba wystawiająca dokument w terminie 3 dni roboczych od dnia stwierdzenia błędu lub otrzymania informacji o stwierdzeniu błędu przez płatnika, ubezpieczonego 
lub ZUS przekazuje na skrzynkę podawczą informację o nieważności błędnie wystawionego zaświadczenia lekarskiego albo informację o stwierdzeniu nieważności błędnego 
zaświadczenia i o wystawieniu nowego zaświadczenia lekarskiego (z prawidłowymi danymi). ZUS nie później niż następnego dnia po dniu otrzymania informacji od lekarza o nie-
ważności zaświadczenia lekarskiego, w którym został popełniony błąd, oraz nowego prawidłowo wystawionego zaświadczenia informuje płatnika składek o tym fakcie na portalu 
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informacyjnym płatnika. Lekarz wystawiający zaświadczenie lekarskie, w którym został popełniony błąd, wystawia informację o błędzie w formie papierowej ubezpieczonemu, infor-
mując go o obowiązku dostarczenia nowego zaświadczenia lekarskiego płatnikowi składek, który nie posiada profilu informacyjnego w ZUS. Jeżeli błąd w zaświadczeniu lekarskim 
ma wpływ na prawo do przyznanego zasiłku lub jego wysokość, ZUS wydaje decyzję o braku prawa do zasiłku lub o zmianie jego wysokości. W przypadku gdy do wypłaty zasiłku 
jest obowiązany płatnik składek, decyzja jest wydawana na wniosek płatnika składek lub ubezpieczonego.

Art. 59. [Kontrola orzekania] 
(…) 9. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 8, lekarz orzecznik Zakładu Ubezpie-

czeń Społecznych wręcza w dniu badania ubezpieczonemu, informując go równocześ-
nie o konieczności doręczenia zaświadczenia pracodawcy.

Art. 59. [Kontrola orzekania] 
(…) 9. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 8, lekarz orzecznik Zakładu Ubez-

pieczeń Społecznych wystawia w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnio-
nego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP, 
zgodnie ze wzorem ustalonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, za pośred-
nictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego bezpłatnie przez Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych. Przepisy art. 55 ust. 2 i art. 55a ust. 7–9 stosuje się od-
powiednio.

Brak odpowiednika (…) 9b. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 8, zawiera:
1) datę wystawienia;
2) dane ubezpieczonego: pierwsze imię, nazwisko, numer PESEL albo serię i numer 

paszportu i datę urodzenia, jeżeli nie nadano numeru PESEL, oraz adres jego po-
bytu w czasie trwania niezdolności do pracy;

3) dane płatnika składek: NIP lub numer PESEL albo serię i numer paszportu, jeżeli 
nie ma obowiązku posługiwania się NIP i nie nadano numeru PESEL, oraz rodzaj 
identyfikatora płatnika składek;

4) datę ustania niezdolności do pracy;
5) identyfikator zaświadczenia lekarskiego, które traci ważność za okres od daty 

wskazanej w pkt 4, wskutek okoliczności, o których mowa w ust. 7;
6) imię i nazwisko lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wystawiają-

cego zaświadczenie;
7) oznaczenie terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecz-

nych;
8) informacje dla ubezpieczonego o okolicznościach, o których mowa w ust. 7, a tak-

że o konieczności doręczenia zaświadczenia płatnikowi składek, w przypadku gdy 
nie posiada on profilu informacyjnego płatnika składek.

Brak odpowiednika 9c. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 8, jest udostępniane płatnikowi składek 
na zasadach określonych dla zaświadczenia lekarskiego.

Brak odpowiednika 9d. Lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przekazuje ubezpieczo-
nemu w dniu badania:

1) wydruk zaświadczenia, o którym mowa w ust. 8, z systemu teleinformatycznego, 
o którym mowa w ust. 9, albo

2) zaświadczenie, o którym mowa w ust. 8, wystawione na formularzu zaświadcze-
nia wydrukowanym z systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 9
– opatrzone jego podpisem i pieczątką.
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Brak odpowiednika 9e. Ubezpieczony dostarcza płatnikowi składek:
1) wydruk zaświadczenia, o którym mowa w ust. 9d pkt 1, jeżeli płatnik składek nie 

posiada profilu informacyjnego płatnika składek;
2) zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w ust. 9d pkt 2.

14. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, po zasięgnięciu opi-
nii Naczelnej Rady Lekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasa-
dy i tryb wystawiania zaświadczeń lekarskich oraz wzory zaświadczenia lekarskiego 
i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych.

uchylony

15. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określa, w drodze 
rozporządzenia, inne wymagane dowody stanowiące podstawę przyznania i wypłaty 
zasiłków.

uchylony

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego 
w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1066; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1735). W przypadku kontroli prawidłowości orzekania o cza-
sowej niezdolności do pracy oraz wystawiania zaświadczeń lekarskich lekarz orzecznik ZUS, który określi wcześniejszą datę ustania niezdolności do pracy, niż była orzeczona 
w zaświadczeniu lekarskim, wystawia zaświadczenie zgodne ze wzorem ustalonym przez ZUS w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. W dniu 
badania lekarz orzecznik ZUS przekazuje ubezpieczonemu zaświadczenie w formie wydruku z systemu opatrzonego pieczątką i podpisem lekarza. Ubezpieczony ma obowiązek 
przekazać wydruk płatnikowi. 

Brak odpowiednika Art. 59a. [Delegacja ustawowa] 
Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z mi-

nistrem właściwym do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekar-
skiej, określi, w drodze rozporządzenia:
1) tryb i sposób orzekania o czasowej niezdolności do pracy oraz wystawiania za-

świadczenia lekarskiego i zaświadczenia, o którym mowa w art. 59 ust. 8,
2) sposób dokumentowania orzeczonej niezdolności do pracy,
3) tryb i sposób sprostowania błędu w zaświadczeniu lekarskim oraz przekazywa-

nia ubezpieczonemu i płatnikowi składek informacji o stwierdzeniu nieważności 
zaświadczenia lekarskiego, w którym został popełniony błąd, i wydruku nowego 
zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 55a ust. 6

– mając na uwadze konieczność zapewnienia prawidłowego i sprawnego orzekania 
o czasowej niezdolności do pracy, jednolitości trybu i sposobu wystawiania zaświad-
czeń lekarskich i zaświadczeń, o których mowa w art. 59 ust. 8, oraz sposobu do-
kumentowania orzeczonej niezdolności do pracy, a także sprawnego sprostowania 
błędów w wystawionych zaświadczeniach lekarskich.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego 
w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1066; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1735). Zmiana ma charakter porządkowy. 
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Art. 60. [Cofnięcie upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich] 
1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wystawiania zaświadczeń lekarskich, 

a w szczególności gdy zaświadczenie lekarskie zostało wystawione:
1) bez przeprowadzenia bezpośredniego badania ubezpieczonego,
2) bez udokumentowania rozpoznania stanowiącego podstawę orzeczonej czasowej 

niezdolności do pracy,
Zakład Ubezpieczeń Społecznych może cofnąć upoważnienie do wystawiania zaświad-
czeń lekarskich na okres nieprzekraczający 12 miesięcy od daty uprawomocnienia się 
decyzji.

2. W przypadku powtarzającego się naruszania zasad określonych w art. 57 i 58 Za-
kład Ubezpieczeń Społecznych może cofnąć upoważnienie do wystawiania zaświad-
czeń lekarskich na okres nieprzekraczający 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się 
decyzji.

3. Cofnięcie upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 i 2, następuje w formie decyzji.

Art. 60. [Cofnięcie upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich] 
1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wystawianiu zaświadczeń lekar-

skich, w szczególności gdy zaświadczenie lekarskie zostało wystawione:
1) bez przeprowadzenia bezpośredniego badania ubezpieczonego,
2) bez udokumentowania rozpoznania stanowiącego podstawę orzeczonej czasowej 

niezdolności do pracy
– Zakład Ubezpieczeń Społecznych może, w formie decyzji, cofnąć upoważnienie do 
wystawiania zaświadczeń lekarskich na okres nieprzekraczający 12 miesięcy od dnia, 
w którym decyzja stała się ostateczna.

2. W przypadku powtarzającego się naruszania zasad określonych w art. 55a ust. 6, 
7 i 9 oraz art. 57, Zakład Ubezpieczeń Społecznych może, w drodze decyzji, cofnąć 
upoważnienie do wystawiania zaświadczeń lekarskich na okres nieprzekraczający 
3 miesięcy od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

uchylony

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego 
w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1066; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1735). W przypadku wystawiania zaświadczeń lekarskich 
niezgodnie z obowiązującymi przepisami ZUS może cofnąć osobie uprawnionej do ich wystawiania, w formie decyzji, upoważnienie na okres nieprzekraczający 12 miesięcy od 
dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. W przypadku gdy osoba uprawniona do wystawiania zaświadczeń będzie systematycznie naruszała zasady ich wystawiania, ZUS może 
w drodze decyzji cofnąć takiej osobie upoważnienie do wystawiania zaświadczeń lekarskich na okres 3 miesięcy od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. 

Brak odpowiednika Art. 60a. [Wystawianie zaświadczeń przez system teleinformatyczny Elektroniczna Platfor-
ma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych] 

1. Zaświadczenia, o których mowa w art. 55 ust. 1 oraz art. 59 ust. 8, mogą być 
wystawiane przez system teleinformatyczny Elektroniczna Platforma Gromadzenia, 
Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, o którym 
mowa w art. 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie 
zdrowia, za pośrednictwem którego są przekazywane do systemu informatycznego, 
o którym mowa w art. 55 ust. 1 oraz art. 59 ust. 9.

2. Dane zawarte w zaświadczeniu lekarskim, o których mowa w art. 55 ust. 3, są 
udostępniane systemowi informacji w ochronie zdrowia, o którym mowa w ustawie 
z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego 
w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1066; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1735). Zmiana nie dotyczy płatników i ubezpieczonych. Od-
nosi się do udostępniania danych zawartych w zaświadczeniach lekarskich w systemie informacji o ochronie zdrowia. 

Brak odpowiednika Art. 61a. [Przetwarzanie danych i informacji przez ZUS] 
W celu ustalenia prawa do zasiłku i jego wypłaty Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

ma prawo do przetwarzania danych i informacji niezbędnych do ustalenia prawa do 
zasiłków, ich wysokości, podstawy wymiaru oraz do ich wypłaty.
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Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społeczne-
go w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1066; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1735). W celu ustalenia uprawnień i wypłaty zasiłków 
z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego ZUS ma prawo do przetwarzania danych i informacji niezbędnych do ustalenia prawa, wysokości, podstawy wymiaru oraz wypłaty 
zasiłków. 

Brak odpowiednika Art. 61b. [Postępowanie w sprawie przyznania i wypłaty zasiłku] 
1. Postępowanie w sprawie przyznania i wypłaty zasiłku wszczyna się na wniosek 

złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnio-
nego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP na 
elektroniczną skrzynkę podawczą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

2. Postępowanie w sprawie przyznania i wypłaty zasiłku chorobowego lub zasiłku 
opiekuńczego z tytułu opieki nad chorym członkiem rodziny wszczyna się:
1) jeżeli płatnikiem zasiłku jest płatnik składek:

a)  posiadający profil informacyjny płatnika składek, na podstawie:
–  zaświadczenia lekarskiego w formie dokumentu elektronicznego, o którym 

mowa w art. 55 ust. 1, otrzymanego na tym profilu,
–  wydruku zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 55a ust. 6, albo 

zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 55a ust. 7, przekazanych 
przez ubezpieczonego,

b)  nieposiadający profilu informacyjnego płatnika składek – na podstawie wydruku 
zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 55a ust. 6, albo zaświadczenia 
lekarskiego, o którym mowa w art. 55a ust. 7, przekazanych przez ubezpieczonego;

2) jeżeli płatnikiem zasiłku jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych – na podstawie 
wydruku zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 55a ust. 6, zaświad-
czenia lekarskiego, o którym mowa w art. 55a ust. 7, albo wniosku, o którym mowa 
w ust. 1, przekazanych przez ubezpieczonego albo płatnika składek upoważnione-
go przez ubezpieczonego.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) dane ubezpieczonego – pierwsze imię, nazwisko, numer PESEL albo serię i numer pasz-
portu i datę urodzenia, jeżeli nie nadano numeru PESEL, oraz adres zamieszkania;

2) dane płatnika składek – NIP lub numer PESEL albo serię i numer paszportu, jeżeli 
nie ma obowiązku posługiwania się NIP i nie nadano numeru PESEL;

3) informacje o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłku lub jego wysokość.
4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się dokumenty niezbędne do przy-

znania i wypłaty zasiłku.
5. W przypadku ubezpieczonych, o których mowa w art. 61 ust. 1 pkt 2 lit. a, płatnik 

składek przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek, wydruk zaświad-
czenia lekarskiego, o którym mowa w art. 55a ust. 6, albo zaświadczenie lekarskie, 
o którym mowa w art. 55a ust. 7, wraz z dokumentami niezbędnymi do przyznania 
i wypłaty zasiłku niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.
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6. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozpo-
rządzenia, zakres informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłku lub 
jego wysokość, o których mowa w ust. 3 pkt 3, oraz dokumenty niezbędne do przyznania 
i wypłaty zasiłków, o których mowa w ust. 4, mając na uwadze konieczność zapewnienia 
sprawnego i terminowego ustalania prawa do zasiłków i dokonywania ich wypłaty.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego 
w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1066; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1735). Postępowanie w sprawach przyznawania i wypłaty 
zasiłków wszczyna się na podstawie zaświadczenia lekarskiego wydanego w formie elektronicznej, a w przypadku płatników nieposiadających założonego profilu informacyjnego 
– na podstawie wydruku z systemu teleinformatycznego, przekazanego płatnikowi przez ubezpieczonego. Jeżeli płatnikiem zasiłków jest ZUS, płatnik składek wraz z zaświadcze-
niem lekarskim przekazuje inne dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnień, nie później niż w terminie 7 dni od ich otrzymania. Okoliczności mające wpływ na prawo do zasiłku 
lub na jego wysokość, a także dokumenty niezbędne do przyznania i wypłaty zasiłków zostaną określone w drodze rozporządzenia. 

Art. 62. [Dostarczenie zaświadczenia lekarskiego płatnikowi] 
1. Zaświadczenie lekarskie ubezpieczony jest obowiązany dostarczyć nie później niż 

w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania płatnikowi zasiłków, z uwzględnieniem ust. 2.

Art. 62. [Dostarczenie wydruku zaświadczenia lekarskiego płatnikowi] 
1. Ubezpieczony dostarcza wydruk zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa 

w art. 55a ust. 6, albo zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w art. 55a ust. 7:
Brak odpowiednika 1) do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – jeżeli płatnikiem zasiłku jest Zakład Ubez-

pieczeń Społecznych;
Brak odpowiednika 2) płatnikowi składek – jeżeli płatnikiem zasiłku jest płatnik składek nieposiadający 

profilu informacyjnego płatnika składek.
2. Ubezpieczony, o którym mowa w art. 61 ust. 1 pkt 2 lit. a, obowiązany jest dostar-

czyć zaświadczenie lekarskie w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania płatnikowi składek, 
który przekazuje je niezwłocznie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, podając datę 
dostarczenia tego zaświadczenia przez ubezpieczonego. 

2. Ubezpieczony, o którym mowa w art. 61 ust. 1 pkt 2 lit. a, który został poinfor-
mowany, w formie pisemnej, o obowiązku dostarczania płatnikowi składek wydruku 
zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 55a ust. 6, albo zaświadczenia le-
karskiego, o którym mowa w art. 55a ust. 7, dostarcza odpowiednio wydruk zaświad-
czenia lekarskiego albo zaświadczenie lekarskie płatnikowi składek, który przekazu-
je je niezwłocznie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, podając datę dostarczenia 
odpowiednio wydruku zaświadczenia lekarskiego albo zaświadczenia lekarskiego 
przez ubezpieczonego.

3. Niedopełnienie obowiązku określonego w ust. 1 i 2 powoduje obniżenie o 25% wy-
sokości zasiłku przysługującego za okres od 8 dnia orzeczonej niezdolności do pracy 
do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego, chyba że niedostarczenie zaświadcze-
nia nastąpiło z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego.

uchylony 

Brak odpowiednika 4. Ubezpieczony, uprawniony do zasiłku macierzyńskiego z więcej niż jednego ty-
tułu, jest obowiązany do poinformowania każdego płatnika zasiłku o prawie do zasił-
ku macierzyńskiego z innych tytułów oraz jego wysokości.

Brak odpowiednika 5. W przypadku gdy ubezpieczony jest uprawniony do zasiłku macierzyńskiego 
z więcej niż jednego tytułu, a łączna kwota wypłacanych zasiłków macierzyńskich 
jest niższa niż wysokość świadczenia rodzicielskiego, podwyższony zasiłek macie-
rzyński, o którym mowa w art. 31 ust. 3a, wypłaca płatnik wskazany przez ubezpieczo-
nego, z uwzględnieniem ust. 6.
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Brak odpowiednika 6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, gdy jednym z płatników zasiłku jest Za-
kład Ubezpieczeń Społecznych, podmiotem wypłacającym kwotę podwyższenia jest 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Komentarz: Zmiana w zakresie art. 62 ust. 1–3 ustawy zasiłkowej obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pienięż-
nych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1066; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1735). Wydruk zaświadczenia le-
karskiego z systemu teleinformatycznego (w przypadku płatnika, który nie posiada profilu informacyjnego) lub zaświadczenie lekarskie w wersji papierowej wydane ubezpieczonemu przez 
lekarza (w przypadku gdy lekarz nie ma możliwości wysłania zaświadczenia drogą elektroniczną, np. z powodu braku Internetu) ubezpieczony przekazuje do ZUS (jeśli ZUS jest płatnikiem 
zasiłków) albo do płatnika składek (jeżeli jest płatnikiem zasiłków, ale nie posiada profilu informacyjnego). Jeśli ubezpieczony został poinformowany pisemnie o obowiązku dostarczenia 
zaświadczenia lekarskiego płatnikowi w formie pisemnej, wówczas przekazuje dokument płatnikowi składek, który ma obowiązek niezwłocznego przekazania go do ZUS z podaniem daty 
dostarczenia zaświadczenia lekarskiego przez ubezpieczonego. 
Zmiana w zakresie art. 62 ust. 4–6 ustawy zasiłkowej obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona na mocy ustawy z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1217; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1735). Ubezpieczony, który pobiera zasiłek macierzyński u kilku płatników, ma obowiązek poinformowa-
nia pozostałych płatników o prawie do zasiłku macierzyńskiego z innych tytułów oraz jego wysokości. Jeżeli okaże się, że suma zasiłków macierzyńskich nie przekroczy kwoty świadczenia 
rodzicielskiego, wówczas podwyższona kwota zasiłku macierzyńskiego będzie wypłacana przez tego płatnika, którego wskaże ubezpieczony. Jeżeli jednym z płatników zasiłków będzie 
ZUS, to ZUS będzie wypłacać kwotę podwyższenia. W tej sytuacji ubezpieczony nie będzie miał prawa wyboru. 

Art. 69. [Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy]
Przepisy art. 61 i 63–68 stosuje się odpowiednio do świadczenia rehabilitacyjnego.

Art. 69. [Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy] 
Do świadczenia rehabilitacyjnego stosuje się odpowiednio przepisy art. 61, art. 61a, 

art. 61b ust. 1, 3 i 4 i art. 63–68 oraz przepisy wydane na podstawie art. 61b ust. 6.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego 
w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1066; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1735). Zmiana ma charakter porządkowy. 
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Ustawa zasiŁkowa – przepisy wykonawcze

wejście w życie

1
stycznia  
2016 r.

Tryb wystawiania  
i korygowania  

zwolnień lekarskich

Od 1 stycznia 2016 r. zmianie uległ sposób wystawiania zwolnień lekarskich. Od tej daty lekarze mogą wystawiać zaświadczenia 
zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej. Ponadto nowe rozporządzenie określa sposób dokumentowania niezdolności 
do pracy, a także tryb i sposób prostowania błędów w zaświadczeniu lekarskim oraz przekazywania ubezpieczonym i płatnikom 
składek informacji o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego, w którym został popełniony błąd, oraz wydruku nowego 
(prawidłowo wystawionego) zaświadczenia lekarskiego.
Co do zasady zaświadczenie lekarskie wystawia się na okres od dnia, w którym przeprowadzono badanie, lub od dnia następnego 
(po badaniu). Jeżeli jednak po badaniu przypadają dni wolne od pracy albo badanie jest przeprowadzane w okresie wcześniej 
orzeczonej niezdolności do pracy, wówczas zaświadczenie lekarskie może być wystawione po dniu badania, nie później niż 4. dnia 
po badaniu. Data rozpoczęcia niezdolności do pracy może obejmować okres nie dłuższy niż 3 dni poprzedzające przeprowadzone 
badanie, o ile osoba wystawiająca zwolnienie na podstawie wyników pacjenta stwierdzi, że ubezpieczony był w tym okresie nie-
zdolny do pracy. Tylko lekarz psychiatra w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia zaburzeń psychicznych ubezpieczonego może 
wystawić zwolnienie lekarskie obejmujące okres wcześniejszy niż 3 dni.
Wystawiający zwolnienie lekarskie dokonuje jednocześnie oceny stanu zdrowia ubezpieczonego. Na jej podstawie może skierować 
pacjenta na rehabilitację leczniczą. Natomiast pod koniec okresu zasiłkowego (nie później niż 60 dni przed końcem) wystawiający 
zaświadczenie lekarskie musi ocenić, czy stan zdrowia ubezpieczonego uzasadnia zgłoszenie wniosku o ustalenie prawa do świad-
czenia rehabilitacyjnego lub renty.
Dookreślony został również tryb wystawiania zaświadczeń lekarskich stwierdzających konieczność sprawowania opieki nad cho-
rym członkiem rodziny przebywającym w szpitalu.
W przypadku zagubienia przez ubezpieczonego zaświadczenia lekarskiego wystawiający to zaświadczenie przekazuje, na wniosek 
ubezpieczonego, wydruk z systemu teleinformatycznego lub zaświadczenie lekarskie. Natomiast gdy w zaświadczeniu lekarskim 
został stwierdzony błąd, podlega ono wówczas sprostowaniu. Wystawiający zwolnienie lekarskie przekazuje płatnikowi składek 
informację o nieważności zaświadczenia w trybie, w jakim płatnik składek otrzymał to zaświadczenie (forma elektroniczna lub pa-
pierowa). Informację o nieważności zaświadczenia lekarskiego należy przekazać ubezpieczonemu w formie pisemnej. Zaświadcze-
nie lekarskie, w związku z którym zostało wystawione zaświadczenie lekarskie wydane w wyniku kontroli przez lekarza orzecznika 
ZUS, nie podlega sprostowaniu.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 10 listopada 2015 r. w sprawie trybu i sposobu orzekania o czasowej 
niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego oraz trybu i sposobu sprostowania błędu w zaświadczeniu le-
karskim – Dz.U. z 2015 r., poz. 2013
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Ustawa
z 17 grudnia 1998 r.

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 748; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1311)* 

* Tabela uwzględnia zmiany w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wprowadzone: 
–  ustawą z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy 

o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1302),
– ustawą z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1311).

Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

Art. 139. [Potrącenie należności] 
1. Ze świadczeń pieniężnych określonych w ustawie – po odliczeniu składki na ubezpie-

czenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób 
fizycznych – podlegają potrąceniu, z uwzględnieniem art. 141, następujące należności:
(…) 6)  kwoty nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych lub pielęgnacyjnych, świadczeń 

rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów w razie braku możliwości potrącenia z wy-
płacanych zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, świadczeń rodzinnych oraz zasił-
ków dla opiekunów, wraz z odsetkami za zwłokę w ich spłacie;

Art. 139. [Potrącenie należności] 
1. Ze świadczeń pieniężnych określonych w ustawie – po odliczeniu składki na ubezpie-

czenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób 
fizycznych – podlegają potrąceniu, z uwzględnieniem art. 141, następujące należności:
(…) 6)  kwoty nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych lub pielęgnacyjnych, świadczeń ro-

dzinnych oraz zasiłków dla opiekunów w razie braku możliwości potrącenia z wypła-
canych zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla 
opiekunów, wraz z odsetkami za zwłokę w ich spłacie, a także kwoty zasiłku pielęgna-
cyjnego wypłaconego za okres, za który przyznano dodatek pielęgnacyjny;

Komentarz: Zmiana zacznie obowiązywać od 4 marca 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 
ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1302). ZUS potrąci ze świadczeń, np. eme-
rytalnych lub rentowych, nienależnie pobrane m.in. świadczenia, zasiłki, w tym również od 4 marca 2016 r. kwoty nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego (przyznawane na 
podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych) za okres, za który przyznano dodatek pielęgnacyjny. 

Art. 140. [Dokonywanie potrąceń] 
(…) 2. Jeżeli sumy, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 3, mają być potrącane na rzecz 

kilku wierzycieli, a łączna suma, która może być potrącona, nie wystarcza na pełne po-
krycie egzekwowanych należności, organ rentowy dokonuje przekazania potrąconych 
kwot po uzyskaniu rozstrzygnięcia organu egzekucyjnego. Do czasu uzyskania tego 
rozstrzygnięcia kwoty te pozostają w depozycie Zakładu.

Art. 140. [Dokonywanie potrąceń] 
(…) 2. Jeżeli sumy, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 3, mają być potrącane na rzecz 

kilku wierzycieli, a łączna suma, która może być potrącona, nie wystarcza na pełne po-
krycie egzekwowanych należności, organ rentowy uiszcza je na rzecz tego organu eg-
zekucyjnego, który pierwszy dokonał zajęcia, a w razie niemożności ustalenia tego 
pierwszeństwa – na rzecz organu, który dokonał zajęcia na poczet należności w wyższej 
kwocie, oraz niezwłocznie zawiadamia o zbiegu egzekucji właściwe organy egzekucyj-
ne, wskazując datę doręczenia zawiadomień o zajęciach dokonanych przez te organy 
i wysokość należności, na poczet których zostały dokonane zajęcia. W razie zbiegu eg-
zekucji sądowych organ rentowy przekazuje potrącone kwoty po uzyskaniu postanowie-
nia wskazującego komornika sądowego właściwego do dalszego prowadzenia egzeku-
cji. Do czasu uzyskania tego postanowienia kwoty te pozostają w depozycie Zakładu.

Komentarz: Zmiana zacznie obowiązywać od 8 września 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania 
cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1311). Ustalone zostały nowe zasady dokonywania przez ZUS potrąceń należności alimentacyjnych na rzecz kilku 
wierzycieli (tzw. zbieg egzekucji komorniczej). W tym przypadku jeśli łączna potrącona suma ze świadczenia emerytalnego lub rentowego nie pokrywa w całości egzekwowanych 
należności, wówczas organ rentowy w pierwszej kolejności uiszcza je na poczet tego organu, który jako pierwszy dokonał zajęcia, a jeśli nie jest możliwe ustalenie pierwszeństwa, 
wówczas przekazuje na poczet organu, który dokonał zajęcia w wyższej kwocie. Ponadto ZUS zawiadamia właściwe organy egzekucyjne o zbiegu egzekucji. Potrącone kwoty na 
rzecz zajęć komorniczych pozostają w depozycie ZUS do momentu uzyskania postanowienia wskazującego komornika sądowego właściwego do prowadzenia dalszej egzekucji. 
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Ustawa
z 28 listopada 2003 r.

o świadczeniach rodzinnych
(j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 114; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1830)*

* Tabela uwzględnia zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych wprowadzone: 
–  ustawą z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 995; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1735),
–  ustawą z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1217; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1735),
–  ustawą z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy 

o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1302),
–  ustawą z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1359).

Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

Art. 2. [Rodzaje świadczeń rodzinnych] 
Świadczeniami rodzinnymi są:

Brak odpowiednika

Art. 2. [Rodzaje świadczeń rodzinnych] 
Świadczeniami rodzinnymi są:

(...) 5) świadczenie rodzicielskie.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1217; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1735). Katalog świadczeń rodzinnych został rozszerzony o nowe świadczenie rodzicielskie. Świadczenie to będzie przysłu-
giwało rodzicom niepodlegającym ubezpieczeniu chorobowemu.

Art. 3. [Definicje ustawowe] 
Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) dochodzie – oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz in-
nych osób:
a)  przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 

30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania 
przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpie-
czenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na 
ubezpieczenie zdrowotne,

   (…)  c)  inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podat-
ku dochodowym od osób fizycznych:

Art. 3. [Definicje ustawowe] 
Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) dochodzie – oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz in-
nych osób:
a)  przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 

art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku docho-
dowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), pomniejszone 
o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, 
składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przycho-
du oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,

   (…) c)  inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podat-
ku dochodowym od osób fizycznych:

Brak odpowiednika
Brak odpowiednika

(…) – świadczenie rodzicielskie,
–   zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu spo-

łecznym rolników;
(...) 19)  szkole wyższej – oznacza to uczelnię, w rozumieniu przepisów Prawo o szkolnic-

twie wyższym, a także kolegium nauczycielskie, nauczycielskie kolegium języ-
ków obcych oraz kolegium pracowników służb społecznych;

(...) 19)  szkole wyższej – oznacza to uczelnię w rozumieniu przepisów o szkolnictwie 
wyższym oraz kolegium pracowników służb społecznych;
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(…) 23) utracie dochodu – oznacza to utratę dochodu spowodowaną: (…) 23) utracie dochodu – oznacza to utratę dochodu spowodowaną:

Brak odpowiednika (…) j) utratą świadczenia rodzicielskiego, 
Brak odpowiednika k)  utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpiecze-

niu społecznym rolników;
24) uzyskaniu dochodu – oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane:  24)  uzyskaniu dochodu – oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane:

Brak odpowiednika   (…) i) uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
Brak odpowiednika   j)  uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpie-

czeniu społecznym rolników.

Komentarz: Zmiany obowiązują od 1 stycznia 2016 r. W zakresie art. 3 pkt 1 lit. a ustawy o świadczeniach rodzinnych zostały wprowadzone ustawą z 10 lipca 2015 r. o zmianie 
ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1359). W wyniku tej zmiany do katalogu przychodów podlegających opodatkowaniu należy 
zaliczyć także przychody zagranicznych spółek kontrolowanych. Ponadto ustawą z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1217; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1735) rozszerzono katalog dochodów nieopodatkowanych o świadczenie rodzicielskie oraz zasiłek macierzyński dla rol-
ników. Uzyskanie bądź utrata dochodu (w tym świadczenia rodzicielskiego lub zasiłku macierzyńskiego dla rolników) wpływają na ustalenie uprawnień do świadczeń rodzinnych. 
Zmiany w tych definicjach obowiązują od 1 stycznia 2016 r.
Zmiana w zakresie art. 3 pkt 19 ustawy o świadczeniach rodzinnych zacznie obowiązywać od 1 października 2016 r. Wprowadzona została ustawą z 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy 
– Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1198). Dotyczy definicji szkoły wyższej, która została zmieniona.

Art. 5. [Ustalenie dochodu rodziny] 
1. Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, o których mowa w art. 4 ust. 2, jeżeli dochód 

rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 
504,00 zł. 

(…) 3. W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub do-
chód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą 
się do zasiłku rodzinnego o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższe-
mu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, zasiłek 
rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przy-
padku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasiłek rodzinny nie 
przysługuje.

Art. 5. [Ustalenie dochodu rodziny] 
1. Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, o których mowa w art. 4 ust. 2, jeżeli dochód 

rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 
504,00 zł.* 

(…) 3. W przypadku gdy dochód rodziny przekracza kwotę, o której mowa w ust. 1 
lub 2, pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna 
kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w okre-
sie zasiłkowym, na który jest ustalane prawo do tych świadczeń, zasiłek rodzinny 
wraz z dodatkami przysługuje w kwocie ustalonej zgodnie z ust. 3a.

Brak odpowiednika 3a. W przypadku przekroczenia kwoty uprawniającej daną rodzinę do zasiłku ro-
dzinnego, o której mowa w ust. 3, zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego 
przysługują w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz 
z dodatkami, o której mowa w ust. 3, a kwotą, o którą został przekroczony dochód 
rodziny.

Brak odpowiednika 3b. Łączną kwotę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, o której mowa w ust. 3, 
stanowi suma przysługujących danej rodzinie w danym okresie zasiłkowym:
1) zasiłków rodzinnych podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie 

jest ustalane prawo do tych zasiłków;
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2)  dodatków do zasiłku rodzinnego, o których mowa w art. 10, art. 11a, art. 12a 
i art. 13, podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane 
prawo do tych dodatków;

3)  dodatków do zasiłku rodzinnego, o których mowa w art. 9, art. 14 i art. 15, podzie-
lonych przez 12.

Brak odpowiednika 3c. W przypadku gdy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługu-
jąca danej rodzinie, ustalona zgodnie z ust. 3a, jest niższa niż 20,00 zł, świadczenia 
te nie przysługują.

Brak odpowiednika 3d.  W przypadku osoby uczącej się przepisy ust. 3–3c stosuje się odpowiednio.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 995; 
ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1735). Zmianie uległ sposób wyliczenia dochodu rodziny. W przypadku przekroczenia kwoty uprawniającej daną rodzinę do zasiłku rodzinnego, kwotę 
łącznych zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami pomniejsza się o kwotę przekroczenia dochodu uprawniającego do świadczeń (zasada złotówka za złotówkę). Jeżeli w wyniku tej 
różnicy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami jest niższa niż 20 zł, świadczenia nie przysługują. Dotychczas w przypadku przekroczenia dochodu uprawniającego do 
świadczeń rodzinnych o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który był ustalany, rodzina otrzymywała 
zasiłki wraz z dodatkami przez kolejny okres rozliczeniowy (pod warunkiem że w poprzednim okresie zasiłkowym miała prawo do tych świadczeń), a w następnych latach traciła 
już do nich prawo. Obecnie co do zasady pomimo przekroczenia progów dochodowych rodziny nie utracą całkowicie prawa do zasiłków rodzinnych.
*Aktualne kwoty świadczeń stanowiące podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych zostały opublikowane w rozporządzeniu Rady Ministrów 
z 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, 
wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2015 r., poz. 1238). Od 1 listopada 2015 r. do 31 października 2017 r. obowiązuje kwota 674,00 zł, 
a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne – kwota 764 zł.

Art. 10. [Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wy-
chowawczego] 

(…) 5. Dodatek nie przysługuje osobie, o której mowa w ust. 1, jeżeli:

Art. 10. [Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wy-
chowawczego] 

(…) 5. Dodatek nie przysługuje osobie, o której mowa w ust. 1, jeżeli:

Brak odpowiednika (…) 6) korzysta ze świadczenia rodzicielskiego.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1217; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1735). Wprowadzenie świadczenia rodzicielskiego spowodowało konieczność dostosowania pozostałych przepisów do-
tyczących ustalania prawa do dodatków. Rodzice, którzy od 1 stycznia 2016 r. skorzystają z wypłaty świadczenia rodzicielskiego, nie będą mogli jednocześnie pobierać dodatku 
z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego. 

Art. 16. [Zasiłek pielęgnacyjny]
Brak odpowiednika

Art. 16. [Zasiłek pielęgnacyjny]
(…) 7. Osobie, której przyznano dodatek pielęgnacyjny za okres, za który wypła-

cono zasiłek pielęgnacyjny, Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub inny organ eme-
rytalny lub rentowy, który przyznał dodatek pielęgnacyjny, wypłaca emeryturę lub 
rentę pomniejszoną o kwotę odpowiadającą wysokości wypłaconego za ten okres 
zasiłku pielęgnacyjnego i przekazuje tę kwotę na rachunek bankowy organu właś-
ciwego.

Brak odpowiednika 8. Przekazanie kwoty odpowiadającej wysokości zasiłku pielęgnacyjnego, o któ-
rym mowa w ust. 7, uznaje się za zwrot świadczeń nienależnie pobranych.
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Komentarz: Zmiana zacznie obowiązywać od 4 marca 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 
ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1302). Jeżeli osobie przyznano za ten sam 
okres zasiłek pielęgnacyjny oraz dodatek pielęgnacyjny wypłacany wraz ze świadczeniem emerytalnym lub rentowym, wówczas taka osoba jest zobowiązana zwrócić zasiłek 
pielęgnacyjny jako nienależnie pobrane świadczenie. W takim przypadku organ wypłacający emeryturę lub rentę pomniejsza ją o kwotę nienależnego zasiłku pielęgnacyjnego 
wypłaconego za ten okres i przekazuje tę kwotę na rachunek bankowy organu właściwego. 

Brak odpowiednika Rozdział 3a
Świadczenie rodzicielskie

Art. 17c. [Charakterystyka świadczenia rodzicielskiego] 
1. Świadczenie rodzicielskie przysługuje:

1) matce albo ojcu dziecka, z uwzględnieniem ust. 2;
2)  opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do 

ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję 
o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia;

3)  rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku ob-
jęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, 
wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończe-
nia 10. roku życia;

4)  osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku 
do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decy-
zję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia.
2. Świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu dziecka w przypadku:

1)  skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziec-
ka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni 
od dnia urodzenia dziecka;

2)  śmierci matki dziecka;
3)  porzucenia dziecka przez matkę.

3. Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres:
1)  52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przy-

sposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;
2)  65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przyspo-

sobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;
3)  67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przyspo-

sobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;
4)  69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przy-

sposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;
5)  71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym poro-

dzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i wię-
cej dzieci.
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4. Świadczenie rodzicielskie przysługuje od dnia:
1)  porodu – w przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1;
2)  objęcia dziecka opieką, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, 

a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku 
szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia – w przypadku 
osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3;

3)  przysposobienia dziecka, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, 
a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku 
szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia – w przypadku 
osoby, o której mowa w ust. 1 pkt 4.
5. Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1000,00 zł miesięcznie, 

z uwzględnieniem ust. 6.
6. W razie urodzenia dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek dla bezrobotnych 

w okresie, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promo-
cji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 149, 357 i 1066), lub 
w ciągu miesiąca po jego zakończeniu, lub w okresie przedłużenia zasiłku dla bezro-
botnych na podstawie art. 73 ust. 3 tej ustawy, świadczenie rodzicielskie przysługuje 
jednemu z rodziców w wysokości różnicy między kwotą świadczenia rodzicielskiego 
a kwotą pobieranego przez kobietę zasiłku dla bezrobotnych pomniejszonego o za-
liczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

7. Kwotę świadczenia rodzicielskiego przysługującą za niepełny miesiąc ustala 
się, dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym 
miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które 
świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc za-
okrągla się do 10 groszy w górę.

8. Osobie uprawnionej do świadczenia rodzicielskiego przysługuje:
1)  w tym samym czasie jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę wy-

chowywanych dzieci;
2)  jedno świadczenie rodzicielskie w związku z wychowywaniem tego samego dziecka.

9. Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli:
1)  co najmniej jeden z rodziców dziecka lub osoba, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, 

otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Ko-
deksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu 
macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego;

2)  dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej – w przypadku osób, o których 
mowa w ust. 1 pkt 1 i 4;

3)  jeden z rodziców dziecka lub osoba, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, nie sprawu-
ją lub zaprzestali sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w związku     
z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które uniemożliwiają 
sprawowanie tej opieki;
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4)  w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad 
tym samym dzieckiem jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, do-
datku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, świadczenia pielęgnacyj-
nego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa 
w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

5)  osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje za granicą świadczenie o podob-
nym charakterze do świadczenia rodzicielskiego, chyba że przepisy o koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu 
społecznym stanowią inaczej.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Nowy rozdział został dodany ustawą z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1217; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1735). Świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł miesięcznie przysługuje osobom, które urodziły dziecko i 
jednocześnie nie są uprawnione do zasiłku lub uposażenia macierzyńskiego. Chodzi tu m.in. o bezrobotne matki, studentki, oraz kobiety wykonujące pracę na podstawie umów 
cywilnoprawnych, które nie podlegają dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Świadczenie przysługuje:

�■ matce lub ojcu dziecka,
�■ osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeśli wystąpiła do sądu o jego przysposobienie (dotyczy dzieci do lat 7, a jeśli wobec dziecka podjęto decyzję o odroczeniu obo-
wiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia),

�■ rodzinie zastępczej (nie dotyczy zawodowych rodzin zastępczych) w przypadku objęcia opieką dziecka do lat 7 lub do ukończenia lat 10, jeśli wobec dziecka podjęto decyzję 
o odroczeniu obowiązku szkolnego,

�■ osobie przysposabiającej dziecko do lat 7 lub do lat 10 z odroczonym obowiązkiem szkolnym.
Okres przysługiwania świadczenia rodzicielskiego jest uzależniony od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie lub liczby dzieci przysposobionych lub objętych opieką. 
Maksymalnie jednak może trwać 71 tygodni i będzie liczony od dnia porodu lub od przysposobienia albo objęcia dziecko opieką. Korzystanie ze świadczenia rodzicielskiego przez 
osoby przysposabiające lub obejmujące dziecko opieką będzie przysługiwało do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka z odroczonym obowiązkiem 
szkolnym – nie dłużej niż do ukończenia 10. roku życia. 
Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje wówczas, gdy m.in. jeden z rodziców będzie uprawniony do zasiłku lub uposażenia macierzyńskiego, dziecko zostało umieszczone w 
pieczy zastępczej albo rodzic zaprzestał sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem np. z powodu zatrudnienia. 
Od 2 stycznia 2016 r. ustawą z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1268; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1735) z ust. 9 
zostały usunięte okresy dodatkowego urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Art. 17c. [Charakterystyka świadczenia rodzicielskiego] 
1. Świadczenie rodzicielskie przysługuje:
(…) 9. Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli:
1)  co najmniej jeden z rodziców dziecka lub osoba, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, 

otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodek-
su pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyń-
skiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego 
urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego;

Art. 17c. [Charakterystyka świadczenia rodzicielskiego] 
1. Świadczenie rodzicielskie przysługuje:
(…) 9. Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli:

1)  co najmniej jeden z rodziców dziecka lub osoba, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lub 
3, otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami 
Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach 
urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego;

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 2 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., 
poz. 1268). Dotyczy doprecyzowania nazewnictwa urlopów związanych z rodzicielstwem po zmianach przepisów Kodeksu pracy.
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Art. 18. [Weryfikacja wysokości świadczeń oraz progu wsparcia dochodowego] 
1. Kwoty, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 oraz w art. 15b ust. 2, oraz wysokości 

świadczeń rodzinnych, z wyłączeniem wysokości świadczenia pielęgnacyjnego, podle-
gają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyników badań progu wsparcia dochodo-
wego rodzin.

Art. 18. [Weryfikacja wysokości świadczeń oraz progu wsparcia dochodowego] 
1. Kwoty, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 oraz w art. 15b ust. 2, oraz wysokość 

świadczeń rodzinnych, z wyłączeniem wysokości świadczenia pielęgnacyjnego, podle-
gają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyników badań progu wsparcia dochodo-
wego rodzin.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1217; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1735). Zmiana ma charakter porządkowy.

Art. 23. [Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych] 
1. Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują odpowied-

nio na wniosek małżonków, jednego z małżonków, rodziców, jednego z rodziców, opie-
kuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka, osoby uczącej się, pełnoletniej 
osoby niepełnosprawnej lub innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka lub 
pełnoletniej osoby niepełnosprawnej, a także osób, na których, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ciąży obowiązek ali-
mentacyjny.

Art. 23. [Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych] 
1. Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują odpowiednio 

na wniosek małżonków, jednego z małżonków, rodziców, jednego z rodziców, opiekuna 
faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka, rodziny zastępczej niezawodowej, 
osoby uczącej się, pełnoletniej osoby niepełnosprawnej lub innej osoby upoważnionej 
do reprezentowania dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej, a także osób, na 
których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opie-
kuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny.

Brak odpowiednika (…) 3a. Wniosek i załączniki do wniosku określone w ust. 4 mogą być składane drogą 
elektroniczną wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez 
ministra właściwego do spraw rodziny.

Brak odpowiednika 3b. Wniosek i załączniki do wniosku określone w ust. 4 składane za pomocą syste-
mu teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 3a, opatruje się:
1) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwa-

lifikowanego certyfikatu albo
2) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Brak odpowiednika 3c. Jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne nie może złożyć w formie 
dokumentu elektronicznego zaświadczenia wymaganego dla potwierdzenia faktów 
lub stanu prawnego lub innego dokumentu niezbędnego w postępowaniu w sprawie 
o świadczenia rodzinne, osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne może złożyć 
elektroniczną kopię takiego dokumentu, po uwierzytelnieniu jej przy użyciu mechani-
zmów określonych w ust. 3b.

4. Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:
1) zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym 

od osób fizycznych, na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdego członka rodzi-
ny, wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierające informa-
cje o wysokości: 
a) dochodu,
b) składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu,
c) należnego podatku;

4. Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:
1) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż 

dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych 
na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdego członka ro-
dziny;
Brak odpowiednika
Brak odpowiednika
Brak odpowiednika
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2) zaświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów; 2) oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające 
przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 
osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje o:

Brak odpowiednika a) wysokości dochodu,
Brak odpowiednika b) wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne,
Brak odpowiednika c) wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,
Brak odpowiednika d) wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,
Brak odpowiednika e) wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku;

3) oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające 
przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 
osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające w szczególności informacje o:

3) zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do 
świadczeń rodzinnych:

a) wysokości dochodu, a)  prawomocne orzeczenie sądu rodzinnego stwierdzające przysposobienie lub 
zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym po-
stępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,

b) wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne, b)  prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,
c) wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne, c)  orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
d) wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego, d)   zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły 

wyższej,
e) wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku; e)   zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o okresie, na który został udzie-

lony urlop wychowawczy, oraz o okresach zatrudnienia,
Brak odpowiednika f)   inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub 

ustalenia wysokości świadczenia rodzinnego będącego przedmiotem wnio-
sku.

4) inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do 
świadczeń rodzinnych, w tym:
a) dokument stwierdzający wiek dziecka, 
b) orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
c)  prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie lub zaświad-

czenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu 
sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,

d)  prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację,
e)  orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
f)  zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyższej,
g)  zaświadczenie z urzędu pracy o braku propozycji zatrudnienia lub innej pracy za-

robkowej dla osoby ubiegającej się o dodatek, o którym mowa w art. 11,
h)  zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego i okresie, na jaki 

został udzielony, oraz o okresach zatrudnienia,
i)  zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Brak odpowiednika
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 (…) 5. Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia, sposób 
i tryb postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz wzory:
1) wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych,
2) zaświadczenia z urzędu skarbowego, o którym mowa w ust. 4 pkt 1,

(…) 5. Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia, 
sposób i tryb postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz 
wzory:
1) wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych,
2) oświadczeń o dochodach rodziny, w tym oświadczeń osób rozliczających się na 

podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przy-
chodów osiąganych przez osoby fizyczne, oraz zaświadczeń i oświadczeń, o któ-
rych mowa w ust. 4 pkt 3,

3)  oświadczeń o dochodach rodziny, w tym oświadczeń osób rozliczających się na 
podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przy-
chodów osiąganych przez osoby fizyczne, oraz innych oświadczeń i dowodów nie-
zbędnych do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych,

3) kwestionariusza wywiadu, o którym mowa w ust. 4a
– kierując się koniecznością zapewnienia prawidłowego przebiegu postępowania 
w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz dokumentacji niezbędnej do 
sprawnej realizacji, również drogą elektroniczną, zadań w zakresie świadczeń rodzin-
nych.

4) kwestionariusza wywiadu, o którym mowa w ust. 4a
– kierując się koniecznością ujednolicenia procedur oraz zapewnienia stosownej doku-
mentacji niezbędnej do sprawnej realizacji świadczeń rodzinnych

Brak odpowiednika

5a. Ilekroć w postępowaniach w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych wy-
magane jest potwierdzenie następujących okoliczności:
1) uczęszczanie dziecka do szkoły lub szkoły wyższej,
2) wysokość dochodu rodziny lub członków rodziny uzyskanego przez rodzinę lub 

członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, w tym 
dochodów, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2,

3) wielkość gospodarstwa rolnego,
4) wysokość opłaty za pobyt członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe 

utrzymanie,
5) termin i okres, na jaki został udzielony przez pracodawcę urlop wychowawczy oraz 

okresy zatrudnienia,
6) zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych,

5a. Ilekroć w postępowaniach w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych jest 
wymagane potwierdzenie następujących okoliczności:
1) uczęszczanie dziecka do szkoły lub szkoły wyższej,
2) wysokość dochodu rodziny lub członków rodziny uzyskanego przez rodzinę lub 

członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, w tym 
dochodów, o których mowa w ust. 4 pkt 1,

3) wielkość gospodarstwa rolnego,
4) nieponoszenie opłaty za pobyt członka rodziny w instytucji zapewniającej całodo-

bowe utrzymanie,
5) termin i okres, na jaki został udzielony przez pracodawcę urlop wychowawczy, oraz 

okresy zatrudnienia,
6) niekorzystanie z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w specjalnym 

ośrodku szkolno-wychowawczym
 – osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia rodzinnego przedkłada zaświad-
czenie albo oświadczenie.

7) niekorzystanie z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w specjalnym 
ośrodku szkolno-wychowawczym,

Brak odpowiednika

8) brak propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
 – osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia rodzinnego może przedłożyć stosow-
ne zaświadczenie albo oświadczenie.

Brak odpowiednika

5b. W przypadku złożenia oświadczenia potwierdzającego okoliczności, o których 
mowa w ust. 5a pkt 4, dołącza się dowód wniesionej opłaty, a w przypadku, o którym 
mowa w ust. 5a pkt 6, dołączana jest również kopia imiennego raportu miesięcznego 
osoby ubezpieczonej potwierdzająca odprowadzanie składek na ubezpieczenie spo-
łeczne.

uchylony
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Brak odpowiednika (…) 6a. Minister właściwy do spraw rodziny jest obowiązany do utworzenia i prowa-
dzenia systemu teleinformatycznego umożliwiającego ubieganie się o świadczenia 
rodzinne drogą elektroniczną oraz zapewnienia funkcjonowania tego systemu. Iden-
tyfikacja użytkowników w systemie teleinformatycznym następuje przy użyciu mecha-
nizmów określonych w ust. 3b.

(…) 8. Minister właściwy do spraw rodziny jest obowiązany utworzyć rejestr centralny 
obejmujący następujące informacje gromadzone na podstawie przepisów ustawy przez 
organy właściwe i samorządy województw podczas realizacji zadań w zakresie świad-
czeń rodzinnych:
1) dane dotyczące osób pobierających świadczenia rodzinne:

(…) 8. Minister właściwy do spraw rodziny jest obowiązany utworzyć rejestr centralny 
obejmujący następujące informacje gromadzone na podstawie przepisów ustawy przez 
organy właściwe i samorządy województw podczas realizacji zadań w zakresie świad-
czeń rodzinnych:
1) dane dotyczące osób pobierających świadczenia rodzinne, osób ubiegających się 

o świadczenia rodzinne oraz członków ich rodzin:
a)  imię i nazwisko,
b)  datę urodzenia,
c)  adres zamieszkania lub pobytu,
d)  miejsce zamieszkania lub pobytu,
e)  numer ewidencyjny PESEL,
f)    numer dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób, które nie po-

siadają numeru PESEL,
g)  stan cywilny,
h)  obywatelstwo,
i)  stopień pokrewieństwa z członkami rodziny,
j)   rodzaj szkoły, do której uczęszcza dziecko, na które jest pobierane świadczenie 

rodzinne, lub osoba ucząca się,
Brak odpowiednika
k)  stan zdrowia,
l) liczbę, rodzaj i wysokość wypłaconych świadczeń,
m)  płeć,
n)  dochody;

a) imię i nazwisko,
b) datę urodzenia,
c) adres miejsca zamieszkania lub pobytu,
d) miejsce zamieszkania lub pobytu,
e) numer PESEL,
f)   numer dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób, które nie 

posiadają numeru PESEL,
g)  stan cywilny,
h)  obywatelstwo,
i) stopień pokrewieństwa z członkami rodziny,
j)  rodzaj szkoły, do której uczęszcza dziecko, na które jest pobierane świadcze-

nie rodzinne, lub osoba ucząca się,
ja) orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
k) liczbę, rodzaj i wysokość wypłaconych świadczeń,
l) płeć,
m) dochody,
n)  organ, do którego złożono wniosek, rodzaj wnioskowanego świadczenia oraz 

datę złożenia wniosku,
Brak odpowiednika o)  organ, który przyznał świadczenie, datę wydania decyzji przyznającej świad-

czenie oraz numer tej decyzji,
Brak odpowiednika

2) wartości udzielonych świadczeń.
p) okres, na który świadczenie zostało przyznane;

2) wartości udzielonych świadczeń.

9. Informacje, o których mowa w ust. 8, mogą być przetwarzane przez ministra 
właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego na zasadach określonych w prze-
pisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. 
poz. 1182 i 1662). Organy właściwe i samorządy województw przekazują dane do reje-
stru centralnego, wykorzystując oprogramowanie, o którym mowa w ust. 7. 

9. Informacje, o których mowa w ust. 8, mogą być przetwarzane przez ministra 
właściwego do spraw rodziny w celu umożliwienia organom właściwym i marszałkom 
województw weryfikacji prawa do świadczeń rodzinnych oraz przez podmioty wymie-
nione w ust. 10 w celu, w którym informacje te zostały im udostępnione, na zasadach 
określonych w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych oso-
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bowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 1309). Organy właściwe 
i marszałkowie województw przekazują dane do rejestru centralnego, wykorzystując 
oprogramowanie, o którym mowa w ust. 7.

Brak odpowiednika 10. Informacje zawarte w rejestrze centralnym, o którym mowa w ust. 8, udostępnia 
się, w zakresie niezbędnym do realizacji ich zadań ustawowych, następującym pod-
miotom:
1) organowi właściwemu i marszałkowi województwa – w celu weryfikacji danych 

dotyczących osób ubiegających się o świadczenia rodzinne, osób pobierających 
świadczenia rodzinne oraz członków ich rodzin;

2) organowi właściwemu dłużnika, o którym mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 
7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2015 r. 
poz. 859, 1217 i 1302), i organowi właściwemu wierzyciela, o którym mowa w art. 2 
pkt 10 tej ustawy – w celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się 
o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, osób pobierających świadczenia z fun-
duszu alimentacyjnego i członków ich rodzin oraz danych dotyczących dłużników 
alimentacyjnych;

3) jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej prowadzonym przez jednostki 
samorządu terytorialnego – w celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiega-
jących się o świadczenia z pomocy społecznej, osób pobierających świadczenia 
z pomocy społecznej oraz członków ich rodzin;

4) powiatowym i wojewódzkim zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności 
– w celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o wydanie orzecze-
nia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności i osób posiadających 
orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

Brak odpowiednika 11. Minister właściwy do spraw rodziny przechowuje informacje w rejestrze cen-
tralnym, o którym mowa w ust. 8, przez okres 10 lat od dnia zaprzestania udzielania 
świadczeń, z wyjątkiem informacji dotyczących osób, którym świadczenie nie zosta-
ło przyznane, które przechowuje się przez okres 1 roku od dnia, w którym decyzja 
w sprawie świadczenia stała się ostateczna, lub od dnia pozostawienia wniosku 
o ustalenie prawa do świadczenia bez rozpatrzenia.

Brak odpowiednika 12. Podmioty wymienione w ust. 10 przechowują informacje, o których mowa 
w ust. 8, przez okres 10 lat od dnia ich udostępnienia z rejestru centralnego, o któ-
rym mowa w ust. 8, z wyjątkiem informacji dotyczących osób, którym świadczenie nie 
zostało przyznane albo którym wydane zostało orzeczenie o niezaliczeniu do osób 
niepełnosprawnych lub o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności, które prze-
chowuje się przez okres 1 roku od dnia, w którym decyzja w sprawie świadczenia albo 
wydania orzeczenia stała się ostateczna, lub od dnia pozostawienia wniosku o ustale-
nie prawa do świadczenia albo o wydanie orzeczenia bez rozpatrzenia.

Brak odpowiednika 13. Informacje, o których mowa w ust. 8, usuwa się niezwłocznie po upływie okre-
sów przechowywania, o których mowa w ust. 11 i 12.
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Komentarz: Zmiana w zakresie art. 23 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy 
o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1217; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1735). Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata 
następują także na wniosek rodziny zastępczej niezawodowej.
Pozostałe zmiany także obowiązują od 1 stycznia 2016 r. Zostały wprowadzone ustawą z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 
z 2015 r., poz. 1359). Dotyczy umożliwienia składania wniosków, zaświadczeń i oświadczeń niezbędnych do ustalenia uprawnień – drogą elektroniczną. Warunkiem złożenia wniosku elek-
tronicznego jest możliwość uwierzytelnienia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym 
profilem zaufanym ePUAP. Ponadto doprecyzowano, jakie informacje niezbędne do ustalenia uprawnień mogą być składane w formie zaświadczenia wydanego przez odpowiednie organy, 
a które osoba ubiegająca się o świadczenia może złożyć w formie oświadczenia. Określone zostały także zasady przechowywania (oraz usuwania) i przetwarzania danych dotyczących 
osób pobierających świadczenia rodzinne, osób ubiegających się o świadczenia rodzinne oraz członków ich rodzin, a także jakim organom mogą być udostępniane. 

Art. 23a. [Członek rodziny za granicą]
(…) 10. W przypadku zwrotu przez instytucję państwa, o którym mowa w ust. 1, niena-

leżnie pobranych świadczeń rodzinnych zgodnie z przepisami o koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego, marszałek województwa może umorzyć pozostałą kwotę 
nienależnie pobranych świadczeń łącznie z ustawowymi odsetkami w całości lub w czę-
ści, w szczególności jeśli pozostała kwota wynika z różnicy kursowej.

Art. 23a. [Członek rodziny za granicą]
(…) 10. W przypadku zwrotu przez instytucję państwa, o którym mowa w ust. 1, niena-

leżnie pobranych świadczeń rodzinnych zgodnie z przepisami o koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego, marszałek województwa może umorzyć pozostałą kwo-
tę nienależnie pobranych świadczeń łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie 
w całości lub części, w szczególności jeśli pozostała kwota wynika z różnicy kursowej.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, 
ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1830). Zmiana ma charakter porządkowy i dostosowujący do znowelizowanych przepisów Kodeksu 
cywilnego.  

Brak odpowiednika Art. 23b. [Informacje uzyskiwane przez organ właściwy oraz marszałka wojewódz-
twa prowadzących postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych]

1. Organ właściwy oraz marszałek województwa prowadzący postępowanie 
w sprawie świadczeń rodzinnych są obowiązani do samodzielnego uzyskania od 
organów podatkowych lub ministra właściwego do spraw finansów publicznych, or-
ganów emerytalno-rentowych oraz z rejestrów publicznych, drogą elektroniczną, za 
pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny, lub drogą pisemną, odpowied-
nio:
1)   informacji o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym 

od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e 
i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
każdego członka rodziny, udzielanych przez naczelnika właściwego urzędu skar-
bowego, zawierających dane o wysokości:
a) dochodu,
b) składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu,
c) należnego podatku;

2)  informacji o wieku i stanie cywilnym członków rodziny;
3)  informacji o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym informacji 

o wysokości składek od poszczególnych płatników i okresach opłacania przez 
nich tych składek;
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4)  zaświadczenia lub informacji o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych;
5)  informacji o legitymowaniu się odpowiednim orzeczeniem wydanym na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn.
zm.), obejmującej następujące dane:
a)  datę i rodzaj wydanego orzeczenia,
b)  wskazania, o których mowa w art. 6b ust. 3 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych,

c)  datę powstania niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności,
d)  datę złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności albo o stop-

niu niepełnosprawności,
e) okres, na jaki zostało wydane orzeczenie.
2. W przypadku gdy w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania 

o Niepełnosprawności znajduje się więcej niż jedno orzeczenie wydane na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, dotyczące tej samej osoby, informacja, 
o której mowa w ust. 1 pkt 5, jest przekazywana wyłącznie na podstawie orzeczeń, 
które potwierdzają prawo do świadczeń rodzinnych.

3. W przypadku braku w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Orzeka-
nia o Niepełnosprawności informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 5, organ właściwy 
oraz marszałek województwa prowadzący postępowanie w sprawie świadczeń ro-
dzinnych wzywają osobę, o której mowa w art. 23 ust. 1, do dołączenia orzeczenia 
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

4. W przypadku awarii systemów teleinformatycznych służących do wymiany infor-
macji drogą elektroniczną, o której mowa w ust. 1, organ właściwy oraz marszałek 
województwa prowadzący postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych uzyskują 
informacje, o których mowa w ust. 1, w drodze pisemnej wymiany informacji. Organy 
podatkowe lub minister właściwy do spraw finansów publicznych, organy emerytalno-
-rentowe oraz podmioty prowadzące rejestry publiczne przekazują te informacje nie-
zwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku organu 
właściwego lub marszałka województwa prowadzącego postępowanie w sprawie 
świadczeń rodzinnych.

5. W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez organ właści-
wy lub marszałka województwa informacji lub zaświadczeń, o których mowa w ust. 1
pkt 1–4, z przyczyn nieleżących po stronie organu właściwego lub marszałka woje-
wództwa, organ właściwy lub marszałek województwa prowadzący postępowanie 
w sprawie świadczeń rodzinnych wzywają osobę, o której mowa w art. 23 ust. 1, do 
dołączenia tych informacji lub zaświadczeń.
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Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1359). W związku z wprowadzeniem elektronicznego składania dokumentów i wniosków dotyczących ustalania uprawnień do świadczeń rodzinnych organ 
właściwy oraz marszałek województwa prowadzący postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych są zobowiązani do samodzielnego uzyskania od organów, organów emerytal-
no-rentowych oraz z rejestrów publicznych, drogą elektroniczną, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny, lub drogą pisemną wszelkich informacji niezbędnych 
do uzyskania prawa do zasiłku rodzinnego. Chodzi m.in. o informacje dotyczące wysokości dochodu, odprowadzanych składek na ubezpieczenia społeczne czy zdrowotne, kwoty 
podatku, liczby osób w rodzinie, potwierdzenia niepełnosprawności. 

Art. 24. [Okres zasiłkowy]
1. Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy, z wyjątkiem świad-

czeń, o których mowa w art. 9, art. 14–16 i art. 17.

Art. 24. [Okres zasiłkowy]
1. Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy, z wyjątkiem świad-

czeń, o których mowa w art. 9, art. 14, art. 15, art. 15a, art. 15b, art. 16, art. 17 i art. 17c.
(…) 7. W przypadku gdy uzyskanie dochodu powoduje utratę prawa do świadczeń 

rodzinnych, świadczenia nie przysługują od miesiąca następującego po pierwszym mie-
siącu od miesiąca, w którym dochód został uzyskany.

(…) 7. W przypadku gdy uzyskanie dochodu powoduje utratę prawa do świadczeń 
rodzinnych lub obniżenie ich wysokości, świadczenia nie przysługują lub przysługują 
w niższej wysokości od miesiąca następującego po pierwszym miesiącu od miesiąca, 
w którym dochód został uzyskany.

Brak odpowiednika (…) 9. Prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się, począwszy od miesiąca uro-
dzenia lub przysposobienia dziecka, a w przypadku osób, o których mowa w art. 17c 
ust. 1 pkt 2 i 3, od miesiąca objęcia dziecka opieką, jeżeli wniosek o ustalenie prawa 
do świadczenia rodzicielskiego został złożony w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia 
urodzenia lub przysposobienia dziecka, a w przypadku osób, o których mowa w art. 17c 
ust. 1 pkt 2 i 3, od dnia objęcia dziecka opieką. W przypadku złożenia wniosku po termi-
nie, nie później jednak niż w okresach, o których mowa w art. 17c ust. 3, prawo do świad-
czenia rodzicielskiego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

Brak odpowiednika 10. W przypadku, o którym mowa w art. 17c ust. 2, termin 3 miesięcy, o którym 
mowa w ust. 9, jest liczony od dnia skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzi-
cielskiego, śmierci matki dziecka lub porzucenia dziecka przez matkę.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1217; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1735). Nie ma wpływu na obowiązki pracodawców i przedsiębiorców. 

Art. 25. [Powiadomienie o zmianach mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych]
1. W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu 

lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych osoba, o której
mowa w art. 23 ust. 1, jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu 
wypłacającego świadczenia rodzinne.

Art. 25. [Powiadomienie o zmianach mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych]
1. W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu 

lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, w tym na wy-
sokość otrzymywanych świadczeń, osoba, o której mowa w art. 23 ust. 1, jest obo-
wiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego 
świadczenia rodzinne.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 995; 
ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1735). W przypadku wystąpienia okoliczności powodujących uzyskanie bądź utratę prawa do świadczeń rodzinnych (np. zmiana liczby osób w rodzinie, 
uzyskanie bądź utrata dochodu) osoba uprawniona ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie odpowiednich organów. 
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Art. 27. [Zbieg prawa do świadczeń]
Brak odpowiednika

Art. 27. [Zbieg prawa do świadczeń]
(…) 5. W przypadku zbiegu uprawnień do następujących świadczeń:

1) świadczenia rodzicielskiego lub
2) świadczenia pielęgnacyjnego, lub
3) specjalnego zasiłku opiekuńczego, lub
4) dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, lub
5) zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu 

i wypłacie zasiłków dla opiekunów
– przysługuje jedno z tych świadczeń wybrane przez osobę uprawnioną.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1217; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1735). Jeżeli nastąpi tzw. zbieg uprawnień do świadczeń, co oznacza, że osoba jest uprawniona do kilku świadczeń wymie-
nionych w powyższym artykule, wówczas ma prawo tylko do jednego z nich. Wybór świadczenia należy do osoby uprawnionej. 

Art. 30. [Nienależne świadczenie rodzinne]
(…) 2. Za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne uważa się:

1) świadczenia rodzinne wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących 
ustanie lub zawieszenie prawa do świadczeń rodzinnych albo wstrzymanie wypłaty 
świadczeń rodzinnych w całości lub w części, jeżeli osoba pobierająca te świadcze-
nia była pouczona o braku prawa do ich pobierania;

Art. 30. [Nienależne świadczenie rodzinne]
(…) 2. Za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne uważa się:

1) świadczenia rodzinne wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących usta-
nie, zawieszenie prawa do świadczeń rodzinnych lub zmniejszenie wysokości przy-
sługujących świadczeń rodzinnych albo wstrzymanie wypłaty świadczeń rodzinnych 
w całości lub w części, jeżeli osoba pobierająca te świadczenia była pouczona o bra-
ku prawa do ich pobierania;

(…) 8. Kwoty świadczeń rodzinnych, o których mowa w ust. 2, podlegają zwrotowi 
łącznie z ustawowymi odsetkami na rachunek bankowy wskazany przez organ właści-
wy. Odsetki są naliczane od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty 
świadczeń rodzinnych do dnia spłaty.

(…) 8. Kwoty świadczeń rodzinnych, o których mowa w ust. 2, podlegają zwrotowi 
łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie na rachunek bankowy wskazany przez 
organ właściwy. Odsetki są naliczane od pierwszego dnia miesiąca następującego po 
dniu wypłaty świadczeń rodzinnych do dnia spłaty.

Komentarz: Zmiana w zakresie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy 
o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1217; ost.zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1735). W przypadku nienależnie pobranych świadczeń osoba uprawniona ma 
obowiązek ich zwrotu wraz z odsetkami, również tych kwot, które z powodu przekroczenia progu dochodowego zostały pomniejszone o kwotę przekroczenia. Zmiana ma charakter porząd-
kowy. Kolejna zmiana w zakresie art. 30 ust. 8 ustawy o świadczeniach rodzinnych obowiązująca od 1 stycznia 2016 r. została wprowadzona ustawą z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy 
o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1830). Zmiana dotyczy odsetek i ma charakter porządkowy. 

Art. 33. [Finansowanie świadczeń rodzinnych]
1. Do finansowania świadczeń rodzinnych mają zastosowanie przepisy o finansach 

publicznych.
(…) 2a. Koszty obsługi, o których mowa w ust. 2, wynoszą 3% otrzymanej dotacji na 

świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpie-
czenia społecznego, nie mniej jednak niż 6000 zł rocznie dla organu właściwego.

Art. 33. [Finansowanie świadczeń rodzinnych]
1. Do finansowania świadczeń rodzinnych mają zastosowanie przepisy o finansach 

publicznych.
(…) 2a. Koszty obsługi, o których mowa w ust. 2, w przypadku organu właściwego 

wynoszą:

Brak odpowiednika 1) 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne, o których mowa w art. 2 pkt 1, 2 i 4, 
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, 
nie mniej jednak niż 6000,00 zł rocznie;



466

Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Brak odpowiednika 2) 30,00 zł od wydanej decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia rodzicielskiego.
(…) 2c. Organ właściwy oraz marszałek województwa sporządzają i przekazują, za 

pośrednictwem wojewody, ministrowi właściwemu do spraw rodziny sprawozdania rze-
czowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych.

(…) 2c. Organ właściwy oraz marszałek województwa sporządzają sprawozdania 
rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i przeka-
zują je właściwemu miejscowo wojewodzie.

Brak odpowiednika 2d. Wojewoda sporządza zbiorcze sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykony-
wania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i przekazuje je ministrowi właściwemu 
do spraw rodziny.

3. Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia, wzory i spo-
sób sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu 
świadczeń rodzinnych oraz terminy i sposób ich przedstawiania, uwzględniając potrze-
bę zapewnienia kompletności i jednolitości informacji przekazywanych przez podmioty 
realizujące ustawę oraz zapewnienie skutecznej realizacji zadań z zakresu świadczeń 
rodzinnych finansowanych z budżetu państwa oraz budżetów gmin.

3. Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia, wzory i spo-
sób sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu 
świadczeń rodzinnych oraz terminy i sposób ich przekazywania, uwzględniając potrze-
bę zapewnienia kompletności i jednolitości informacji przekazywanych przez podmioty 
realizujące ustawę oraz skutecznej realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych 
finansowanych z budżetu państwa oraz budżetów gmin.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1217; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1735) i ustawą z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., 
poz. 1359). Dotyczy finansowania świadczeń rodzinnych z budżetu państwa. Nie ma wpływu na obowiązki pracodawców i przedsiębiorców. 








