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Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi 
podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) 
bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów 
(nieograniczony obowiązek podatkowy). 

 

 

Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która: 

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

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

 



Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej miejsca 
zamieszkania, podlegają obowiązkowi 
podatkowemu tylko od dochodów 
(przychodów) osiąganych na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony 
obowiązek podatkowy). 





Źródłami przychodów są: 

1)   stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy 
stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni 
produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją 
rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta; 

2)   działalność wykonywana osobiście; 

3)   pozarolnicza działalność gospodarcza; 

4)   działy specjalne produkcji rolnej; 

5)   (uchylony); 

6)   najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne 
umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, 
poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz 
gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele 
nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych 
produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku 
związanych z działalnością gospodarczą; 

 



7)   kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie 
praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c; 

8)   odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2: 

a)  nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, 

b)  spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego 
lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w 
spółdzielni mieszkaniowej, 

c)  prawa wieczystego użytkowania gruntów, 

d)  innych rzeczy, 

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności 
gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia 
nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed 
upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w 
którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - 
przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym 
nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do 
każdej z osób dokonującej zamiany; 

 



8a)  działalność prowadzona przez zagraniczną spółkę 
kontrolowaną; 

9)   inne źródła. 

2. Przepisów ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia: 

1)   na podstawie umowy przewłaszczenia w celu zabezpieczenia 
wierzytelności, w tym pożyczki lub kredytu - do czasu 
ostatecznego przeniesienia własności przedmiotu umowy; 

2)   w formie wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki lub 
spółdzielni środków obrotowych, środków trwałych lub wartości 
niematerialnych i prawnych; 

3)   składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z 
zastrzeżeniem ust. 3, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane 
z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały 
wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie 
upłynęło 6 lat. 

 





 Korzyść i jej brak a przychód 

 Świadczenia zbiorowe a przychody 

 Sytuacja po wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. 

 Studium przypadku 





 Art. 12 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 oraz art. 
12 ust. 3 w związku z art. 11 ust. 2-2b ustawy z 
dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 
osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, 362, 
596, 769, 1278, 1342, 1448, 1529 i 1540, z 
2013 r. poz. 888, 1036, 1287, 1304, 1387 i 
1717 oraz z 2014 r. poz. 223, 312, 567 i 598), 
rozumiane w ten sposób, że "inne nieodpłatne 
świadczenie" oznacza wyłącznie przysporzenie 
majątkowe o indywidualnie określonej wartości, 
otrzymane przez pracownika, są zgodne z art. 2 
w związku z art. 217 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
 



 (…) podstawowym kryterium, które powinno być stosowane przy 
ustalaniu, czy dane świadczenie nieodpłatne pracodawcy 
stanowiło przychód ze stosunku pracy, jest wystąpienie po 
stronie pracownika przysporzenia, czy to w postaci nabycia 
wymiernej korzyści majątkowej, czy to w postaci również 
wymiernego zaoszczędzenia wydatku. To ostatnie może 
występować, gdy pracownik dobrowolnie skorzystał ze 
świadczenia oferowanego przez pracodawcę. W ocenie 
Trybunału, ustalone z uwzględnieniem przepisów u.p.d.o.f. 
rozumienie ustawowego sformułowania "inne nieodpłatne 
świadczenie" wyznacza przedmiot opodatkowania w sposób 
wystarczający. Rozumienie to jest doprecyzowane przez 
szczególny sposób określenia w kwestionowanych przepisach 
zdarzenia, z którym ustawa wiąże powstanie zobowiązania 
podatkowego osoby uzyskującej "inne nieodpłatne świadczenie". 



 Trybunał zwraca uwagę, że - wbrew sugestii, jaka 
mogłaby płynąć z przeciwstawienia warunku 
"otrzymania" i "postawienia do dyspozycji podatnika" 
- nie jest tak, by pieniądze i wartości pieniężne 
stawały się przychodem pracownika zanim nie znajdą 
się, w ściśle określonej wysokości, w jego wyłącznej 
dyspozycji. Wbrew nieco mylącemu brzmieniu 
ustawowej formuły, "pozostawienie pieniędzy czy 
środków pieniężnych do dyspozycji podatnika" nie 
oznacza przecież zaoferowania przez pracodawcę 
zbiorczej sumy dla ogółu pracowników z propozycją, 
by z nich skorzystali.  



 Ustawodawca posługuje się tą formułą dla 
zaznaczenia, że nie jest wymagany element 
realny w postaci wręczenia gotówki. 
Wystarczy, że pieniądze na wynagrodzenie 
wraz z imienną listą płac znajdą się w kasie 
pracodawcy, świadczenie będzie spełnione w 
formie bezgotówkowej (uznanie konta 
pracownika), albo pracodawca - w inny 
sposób - pozostawi pieniądze do dyspozycji 
pracownika, tak że będzie mógł on włączyć je 
do swego władztwa, bez dodatkowej zgody 
pracodawcy 

 



 Trybunał przyznaje, że gdyby traktować jako 

przychód pracownika jego udział w 

organizowanych przez pracodawcę imprezach 

zbiorowych, adresowanych do wszystkich 

pracowników, wówczas rzeczywiście nie można 

byłoby ustalić podstawy opodatkowania 

indywidualnych osób (podatników). Całkowicie 

nieadekwatny okazałby się wtedy wskazany w art. 

12 ust. 3 w związku z art. 11 ust. 2-2b u.p.d.o.f. 

sposób określania podstawy opodatkowania. 



 (…) gdy pracodawca proponuje pracownikom 
zorganizowanie dowozu do pracy, zbiera listę 
chętnych do skorzystania i zna odległości, które 
każdy będzie pokonywał, jest w stanie precyzyjnie 
określić wartość świadczenia przypadającą 
indywidualnie na każdego przewożonego. Zdaniem 
Trybunału, dopiero ta wartość może być podstawą 
podjęcia racjonalnych decyzji przez pracowników. 
Podobnie rzecz się ma, gdy pracodawca proponuje 
pracownikom kurs języka angielskiego czy zakup 
pakietów medycznych lub ubezpieczenia.  



 Cena usługi zakupionej przez pracodawcę, 
podzielona przez liczbę osób zainteresowanych 
(kilometrów w razie przewozu, rodzaju pakietu), 
daje wartość podlegającego opodatkowaniu 
przychodu pracownika. Zdaniem Trybunału, 
dopiero ta wartość może być podstawą podjęcia 
racjonalnych decyzji przez pracowników. 
Podobnie rzecz się ma, gdy pracodawca 
proponuje pracownikom kurs języka angielskiego 
czy zakup pakietów medycznych lub 
ubezpieczenia. Cena usługi zakupionej przez 
pracodawcę, podzielona przez liczbę osób 
zainteresowanych (kilometrów w razie przewozu, 
rodzaju pakietu), daje wartość podlegającego 
opodatkowaniu przychodu pracownika. 





Wyrok 

Sądu Najwyższego 

z dnia 23 września 2004 r. 

I CK 210/04 

  

 

Umowa barterowa, wykazując cechy zbliżone do umowy 
zamiany, jest konsensualna, odpłatna i wzajemna; rodzi 
skutki zobowiązujące obie strony do przeniesienia własności 
rzeczy, a w okolicznościach określonych w art. 155 § 1 k.c. 
również skutki rozporządzające; przeniesienie posiadania 
rzeczy wymagane jest - w warunkach określonych w art. 155 
§ 2 k.c. - jedynie do osiągnięcia skutku rzeczowego 
(przeniesienia własności), a nie do ważności samej umowy. 

 



Pismo z dnia 20 czerwca 2006 r. 

Urząd Skarbowy w Sopocie 

PDOP/423-7/06 

  

Wartość przychodu w transakcjach barterowych. 

 

Barter (wymiana, transakcja barterowa) to technika handlowa cechująca gospodarkę wymienną. Polega ona 

na wymianie towaru na towar, bez udziału pieniądza. Ten szczególny przypadek zamiany mieści się w 

zakresie art. 603-604 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. 

zm.), zgodnie z którym przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę 

własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy. Stosuje się tu 

odpowiednio przepisy o sprzedaży, przy czym każda ze stron jest równocześnie sprzedawcą i nabywcą. 

Jako zamianę można więc określić wzajemną sprzedaż towarów z równoczesnym potrąceniem należności. 

Podstawową zasadą umowy barterowej jest wzajemna wymiana towarów lub usług między stronami, z 

których każda jest traktowana jednocześnie jako wierzyciel i zarazem dłużnik. Za przychód w przypadku 

barteru uważa się wartość należnych świadczeń wzajemnych wykonanych w ramach tej działalności, 

obliczona na podstawie przeciętnych cen stosowanych w dacie osiągnięcia przychodu w obrocie rzeczami 

tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. Przedmiotem do 

opodatkowania jest uzyskany przez podatnika dochód, czyli różnica między ustalonym przychodem a 

kosztami nabycia towarów, pomniejszona o koszty sprzedaży. Umowa barterowa jest bowiem umową 

wzajemną, a do istoty wzajemności należy, że między świadczeniami stron zachodzi stosunek 

ekwiwalentności, tj. równowartości. Należy podkreślić, iż przy tych transakcjach opodatkowaniu nie 

podlega różnica wartości świadczeń wzajemnych wynikająca z umowy zawartej między kontrahentami ale 

dochód uzyskany w cenie towarów lub usług (wymieniane produkty powinny mieć równą wartość). 

 





W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadza się następujące zmiany:   

1)   w art. 14: 

a)  w ust. 1c wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

"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:", 

b)  po ust. 1l dodaje się ust. 1m-1p w brzmieniu: 

"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. 

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. 

1o. Przepisów ust. 1m i 1n nie stosuje się, jeżeli korekta dotyczy przychodu związanego z zobowiązaniem 
podatkowym, które uległo przedawnieniu. 

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. 

 





 Koszty z działalności gospodarczej 

 Inne koszty, w tym pracownicze 

 



Wyrok 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie 

z dnia 7 lipca 2015 r. 

I SA/Rz 466/15 

  

Tytuł: Zaliczenie zakupu odzieży do kosztów uzyskania 
przychodów. 

  

Zakup odzieży czy też obuwia traci charakter osobisty i 
może być uznany za związany z prowadzoną 
działalnością gospodarczą, jeżeli nosi cechy 
pozwalające na skojarzenie go z tą działalnością, przez 
zamieszczenie logo czy odpowiedniej barwy. 

 



Wyrok 

Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie 

z dnia 25 czerwca 2015 r. 

 II FSK 1272/13 

  

Tytuł: Uznanie wydatku za koszt uzyskania przychodów. 

  

Do uznania wydatku za koszt uzyskania przychodów 
niezbędne jest nie tylko zaistnienie konkretnego zdarzenia 
gospodarczego polegającego na zakupie towaru u 
konkretnego sprzedawcy, za konkretną cenę, ale i 
odpowiednie udokumentowanie tej operacji. Nie wystarczy 
wykazanie, że podatnik mógł gdziekolwiek nabyć towar i 
zużyć go w działalności gospodarczej, aby wydatek ten móc 
zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. 

 



Wyrok 

Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie 

z dnia 11 czerwca 2015 r. 

II FSK 1341/13 

  

Tytuł: Koszty związane z działalnością 
gospodarczą. 

  

Nie wszystkie wydatki związane z działalnością 
gospodarczą podatnika, nawet gdy są w jego 
ocenie racjonalnie i ekonomicznie uzasadnione, 
stanowią koszty uzyskania przychodów. 

 



Wyrok 

Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie 

 z dnia 13 sierpnia 2014 r. 

II FSK 1893/12 

  

Tytuł: Zorganizowanie i ciągłość zarobkowej aktywności osoby 
fizycznej jako przesłanka zaliczenia przychodów przez nią 
uzyskiwanych do przychodów z działalności gospodarczej. 

  

Jeśli dana osoba prowadzi w sposób zorganizowany i ciągły pewną 
aktywność zarobkową, to - choćby nawet przychody uzyskiwane w 
następstwie tych działań dawały się zaliczyć do innych źródeł 
przychodu, gdyby nie właśnie owo zorganizowanie i ciągłość 
działań - uzyskiwane przez nią przychody powinny być zaliczone 
do przychodów z działalności gospodarczej. 

 



Wyrok 

Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie 

z dnia 11 marca 2015 r. 

II FSK 459/13 

  

  

Dla zastosowania normy kosztów uzyskania przychodów, 
określonej w art. 22 ust. 9 pkt 3 u.p.d.o.f., konieczne jest 
rozróżnienie wynagrodzenia na część związaną z wykonywaniem 
obowiązków pracowniczych i część określającą honorarium, 
związaną z korzystaniem z praw autorskich za eksploatację dzieła 
w określony sposób i na określonym polu. Nie jest przy tym 
wystarczające wyróżnienie w umowie o pracę części czasu pracy 
przeznaczonej na pracę twórczą, gdyż z takiego wyróżnienia nie 
wynika, czy jakikolwiek utwór rzeczywiście powstał i czy w związku 
z jego eksploatacją wypłacono honorarium. 

 



Wyrok 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku 

z dnia 4 marca 2015 r. 

I SA/Bk 629/14 

  

Tytuł: Zaliczenie powstałej straty, w wyniku kradzieży środków pieniężnych przez 
księgowego, do kosztów podatkowych. Przywłaszczenie środków pieniężnych przez 
nierzetelnego pracownika a koszt podatkowy. 

  

Strata w środkach pieniężnych może stanowić koszt uzyskania przychodu, jedynie 
wtedy, gdy poniesiona była w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo 
zabezpieczenia źródła przychodów. Straty w środkach obrotowych mogą być 
kosztem podatkowym tylko wtedy, gdy powstały na skutek zdarzeń 
nieprzewidywalnych, nie do uniknięcia przez racjonalnie działający podmiot. Pomimo 
tego, że księgowy, który dokonał przywłaszczenia środków pieniężnych działał w 
sposób trudny do wykrycia, to skarżący działający w sposób logiczny i przemyślany 
powinien tak ułożyć relacje w pracy by móc w stanie wykryć stratę środków 
pieniężnych powstałą w wyniku naruszeń, których dopuścił się nieuczciwy pracownik, 
od którego ostatecznie należy dochodzić zwrotu zagarniętych należności. 

 





 Kosztami uzyskania przychodów są koszty 
poniesione w celu osiągnięcia przychodów 
lub zachowania albo zabezpieczenia źródła 
przychodów, z wyjątkiem kosztów 
wymienionych w art. 23. 







W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.1)) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w art. 21 w ust. 1: 

a) pkt 67a otrzymuje brzmienie: 

„67a) świadczenia otrzymane z zakładowego funduszu świadczeń 
socjalnych, związane z pobytem dzieci osób uprawnionych do tych 
świadczeń w żłobkach, klubach dziecięcych lub przedszkolach;”, 

b) po pkt 67a dodaje się pkt 67b w brzmieniu: 

„67b) świadczenia, które nie są finansowane z zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych, 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 
nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 200 zł 

– na każde dziecko, o którym mowa w art. 27f ust. 1;” 

 



2) w art. 22 po ust. 1o dodaje się ust. 1p–1r w brzmieniu: 

„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 
zakładowego przedszkola; 

2) z tytułu: 

a) prowadzenia zakładowego żłobka, zakładowego klubu dziecięcego lub 
zakładowego przedszkola, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie na każde 
dziecko pracownika, o którym mowa w art. 27f ust. 1: 

– 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, 

– uczęszczaniem dziecka pracownika do przedszkola, nie więcej niż 200 zł 
miesięcznie na każde dziecko, o którym mowa w art. 27f ust. 1. 

 



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 
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. 

1r. Przez koszty prowadzenia zakładowego żłobka, zakładowego klubu dziecięcego 
lub zakładowego przedszkola, o których mowa w ust. 1p pkt 2 lit. a, rozumie się 
również odpłatne nabycie przez pracodawcę usługi polegającej na zapewnieniu 
dziecku pracownika, o którym mowa w art. 27f ust. 1, opieki w żłobku, klubie 
dziecięcym lub przedszkolu.”; 

3) w art. 23 w ust. 1 pkt 42 otrzymuje brzmienie: 

„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 oraz koszty, o których mowa w art. 22 ust. 1p pkt 2;” 

 





W art. 21 w ust. 1: 

 

a)       po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu: 

„8a)    zasiłek macierzyński otrzymany na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 
1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników;”, 

 

b)       po pkt 82 dodaje się pkt 82a w brzmieniu: 

„82a) kwoty podwyższenia uposażenia, o których mowa w art. 121a ust. 3a ustawy z 
dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, w art. 125a ust. 3a ustawy z dnia 12 października 
1990 r. o Straży Granicznej, w art. 105a ust. 3a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o 
Państwowej Straży Pożarnej, w art. 108a ust. 3a ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o 
Biurze Ochrony Rządu, w art. 136a ust. 3a ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, w art. 90 ust. 1ba ustawy z 
dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, w art. 96a ust. 
3a ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, w art. 102a ust. 3a ustawy z dnia 9 
czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, w art. 152a ust. 3a ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, w art. 60a ust. 3a ustawy z dnia 9 kwietnia 
2010 r. o Służbie Więziennej oraz kwoty podwyższenia zasiłku macierzyńskiego, 
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 macierzyństwa;”; 

 





 Koszty uzyskania przychodów są potrącane 
tylko w tym roku podatkowym, w którym 
zostały poniesione, z zastrzeżeniem ust. 5, 6 
i 10. 



  U podatników prowadzących księgi 
rachunkowe koszty uzyskania przychodów 
bezpośrednio związane z przychodami, 
poniesione w latach poprzedzających rok 
podatkowy oraz w roku podatkowym, są 
potrącalne w tym roku podatkowym, w 
którym osiągnięte zostały odpowiadające im 
przychody, z zastrzeżeniem ust. 5a i 5b. 



Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, 
odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po 
zakończeniu tego roku podatkowego do dnia: 

1)   sporządzenia sprawozdania finansowego, zgodnie z 
odrębnymi przepisami, nie później jednak niż do upływu terminu 
określonego do złożenia zeznania, jeżeli podatnicy są obowiązani do 
sporządzania takiego sprawozdania, albo 

2)   złożenia zeznania, nie później jednak niż do upływu terminu 
określonego do złożenia tego zeznania, jeżeli podatnicy, zgodnie z 
odrębnymi przepisami, nie są obowiązani do sporządzania sprawozdania 
finansowego 

- są potrącalne w roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały 
odpowiadające im przychody. 

 

Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, 
odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po 
dniu, o którym mowa w ust. 5a pkt 1 albo pkt 2, są potrącalne w roku 
podatkowym następującym po roku, za który sporządzane jest 
sprawozdanie finansowe lub składane jest zeznanie. 

 



 Koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio 
związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. 
Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, 
a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego 
roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty 
uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, 
którego dotyczą. 

 

 Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z 
zastrzeżeniem ust. 5e, 6ba, 6bb i 7b, uważa się dzień, na który 
ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na 
podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który 
ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku 
faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to 
ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń 
międzyokresowych kosztów. 

 



 Zasady określone w ust. 5-5c, z zastrzeżeniem ust. 
6b, mają zastosowanie również do podatników 
prowadzących podatkowe księgi przychodów i 
rozchodów, pod warunkiem że stale w każdym roku 
podatkowym księgi te będą prowadzone w sposób 
umożliwiający wyodrębnienie kosztów uzyskania 
przychodów odnoszących się tylko do tego roku 
podatkowego. 

 

 Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów w 
przypadku podatników, o których mowa w ust. 6, z 
zastrzeżeniem ust. 5e, 6ba, 6bb i 7b, uważa się dzień 
wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu 
stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) 
kosztu. 

 







W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadza się następujące zmiany:    

2)   w art. 22 po ust. 7b dodaje się ust. 7c-7f w brzmieniu: 

"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. 

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. 

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. 

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." 

. 

 





 Art. 24d ustawy o PIT 

W przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania 
przychodów kwoty wynikającej z faktury 
(rachunku), a jeżeli nie istniał obowiązek 
wystawienia faktury (rachunku) - kwoty 
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. 



 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. 



 Zmniejszenia dokonuje się w miesiącu, w którym upływa 
termin określony w tych przepisach 

 

 Jeżeli po dokonaniu zmniejszenia zobowiązanie zostanie 
uregulowane, podatnik w miesiącu, w którym uregulował 
zobowiązanie, zwiększa koszty uzyskania przychodów o 
kwotę dokonanego zmniejszenia. 

 

 Jeżeli w miesiącu, w którym podatnik ma obowiązek 
dokonać zmniejszenia podatnik nie ponosi kosztów 
uzyskania przychodów lub poniesione koszty są niższe od 
kwoty zmniejszenia, wówczas ma obowiązek zwiększyć 
przychody o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone koszty 
uzyskania przychodów. 

 



 Przepisy stosuje się odpowiednio, w 
przypadku nabycia lub wytworzenia środków 
trwałych albo nabycia wartości 
niematerialnych i prawnych, do tej części 
odpisów amortyzacyjnych, które podatnik 
zaliczył do kosztów uzyskania przychodów. 



 W przypadku nabycia lub wytworzenia środków trwałych 
albo nabycia wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli 
termin 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, zostały 
uregulowane w terminie. Jeżeli zobowiązanie zostało 
uregulowane 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 pierwszego. 



 Jeżeli zgodnie z art. 22 zaliczenie do kosztów 
uzyskania przychodów kwoty wynikającej z 
dokumentów, o których mowa w ust. 1, 
nastąpi po upływie terminu określonego w 
ust. 1 lub 2, to zaliczenie tej kwoty do 
kosztów uzyskania przychodów następuje z 
uwzględnieniem art. art. 22, z tym że nie 
wcześniej niż w miesiącu jej uregulowania. 

 

 Przepisy stosuje się odpowiednio, w 
przypadku gdy zobowiązanie zostało 
zapłacone w części. 



USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie 

ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych 

innych ustaw 

 Art. 2. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o 

podatku dochodowym od osób fizycznych 

uchyla się art. 24d. 

 

 





 obowiązek zweryfikowania statusu rezydencji 
podatkowej pracownika 

 płatnik powinien również wiedzieć ile czasu 
pracownik przebywa na terytorium RP i w 
innych krajach w celu ustalenia, czy jego 
pobyt w Polsce przekracza 183 dni w roku 
podatkowym 
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