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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 25 kwietnia 2008 r.

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

(druk nr 125)

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB

FIZYCZNYCH (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.)

Art. 21.

1. Wolne od podatku dochodowego są:
1) (skreślony),

2) renty przyznane na podstawie odrębnych przepisów o zaopatrzeniu inwalidów
wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

3) otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost
z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie
tych ustaw, z wyjątkiem:

a) określonych w prawie pracy odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu
wypowiedzenia umowy o pracę,

b) odpraw pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów o szczególnych
zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn
niedotyczących pracowników,

c) odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia
funkcjonariuszom pozostającym w stosunku służbowym,

d) odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji,

e) odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z
prowadzoną działalnością gospodarczą,

f) odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z
prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są
opodatkowane według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, lub na zasadach, o
których mowa w art. 30c,

[g) odszkodowań wynikających z zawartych umów lub ugód,]

<g) odszkodowań wynikających z zawartych umów lub ugód innych niż ugody
sądowe,>

UWAGA: pkt 3a – 129 pominięto
1a. Do przychodów pracowników tymczasowych, w rozumieniu odrębnych przepisów,

otrzymanych od pracodawcy użytkownika ma zastosowanie ust. 1 pkt 11-11b, 13 i 16.

2. (uchylony).
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2a. (uchylony).

3. (skreślony).

4. (uchylony).

5. (uchylony).

5a. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 63a, przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu
dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.

5b. W razie cofnięcia zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 63a, podatnik traci prawo do
zwolnienia i jest obowiązany do zapłaty podatku za cały okres korzystania ze zwolnienia
podatkowego.

5c. W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 5b, podatnik jest obowiązany do
zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę dochodu, w odniesieniu do którego utracił
prawo do zwolnienia, a w razie poniesienia straty do jej zmniejszenia o tę kwotę - w
rozliczeniu zaliczki za wybrany okres wpłaty zaliczek, o którym mowa w art. 44, w
którym utracił to prawo, a gdy utrata prawa nastąpi w ostatnim okresie wpłaty zaliczek
danego roku podatkowego - w zeznaniu rocznym.

5d. (uchylony).

6. (uchylony).

7. Za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 36, poniesione z tytułu prowadzenia szkoły
niepublicznej w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, jeżeli nie zostały zaliczone do
kosztów uzyskania przychodów, uważa się wydatki na:

1) zakup stanowiących środki trwałe pomocy dydaktycznych i innych urządzeń
niezbędnych do prowadzenia szkoły,

2) wydatki związane z organizowaniem wypoczynku wakacyjnego uczniów, w części
stanowiącej wynagrodzenie personelu wychowawczego i obsługi, jeżeli nie zostało
pokryte przez wpłaty rodziców.

8. (uchylony).

9. (uchylony).

10. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 40b, stosuje się, jeżeli podatnik przed pierwszą
wypłatą świadczenia złoży płatnikowi oświadczenie według ustalonego wzoru, że nie
uzyskuje równocześnie innych dochodów podlegających opodatkowaniu, z wyjątkiem
renty rodzinnej oraz dochodów określonych w art. 29-30b i art. 30e. Podatnik jest
obowiązany zawiadomić płatnika o zmianie stanu faktycznego wynikającego z
oświadczenia, przed wypłatą stypendium za miesiąc, w którym zaszła zmiana.

11. (uchylony).

12. (uchylony).

13. rzepis ust. 1 pkt 16 lit. b) stosuje się, jeżeli otrzymane świadczenia nie zostały zaliczone
do kosztów uzyskania przychodów i zostały poniesione:

1) w celu osiągnięcia przychodów lub

2) w celu realizacji zadań organizacji i jednostek organizacyjnych działających na
podstawie przepisów odrębnych ustaw, lub

3) przez organy (urzędy) władzy lub administracji państwowej albo samorządowej oraz
jednostki organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane, lub

4) przez osoby pełniące funkcje obywatelskie, o których mowa w art. 13 pkt 5, w
związku z wykonywaniem tych funkcji.
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14. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 19, ma zastosowanie do pracowników, których
miejsce zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład
pracy, a podatnik nie korzysta z kosztów uzyskania przychodów określonych w art. 22
ust. 2 pkt 3 i 4.

15. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 20, nie ma zastosowania do wynagrodzenia:

1) pracownika odbywającego podróż służbową poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej,

2) pracownika w związku z jego pobytem poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w
celu udziału w konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sił państwa albo państw
sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich
skutkom, a także w związku z pełnieniem funkcji obserwatora w misjach
pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych, o ile otrzymuje
świadczenia zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 83,

3) uzyskiwanego przez członka służby zagranicznej.

16. (uchylony).

17. (uchylony).

18. (uchylony).

19. Zwolnieniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 122, nie podlegają środki stanowiące zwrot
wydatków poniesionych na realizację zadania publicznego lub przedsięwzięcia będącego
przedmiotem umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym przez partnera prywatnego lub
za jego pośrednictwem oraz środki przeznaczone na nabycie udziałów lub akcji w spółce
handlowej.

20. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 125, nie ma zastosowania do świadczeń
otrzymywanych na podstawie stosunku pracy, pracy nakładczej lub na podstawie umów
będących podstawą uzyskiwania przychodów zaliczonych do źródła, o którym mowa w
art. 10 ust. 1 pkt 2.

21. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 126, ma zastosowanie do przychodów podatnika,
który, w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa
majątkowego, złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia, w urzędzie
skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca
zamieszkania podatnika.

22. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 126, ma zastosowanie łącznie do obojga
małżonków.


