
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 1 lipca 2009 r.

o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego
dla pracowników i przedsiębiorców

(druk nr 609)

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. 14.

1. Za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne,

choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów,

udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług

opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się

przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

1a.  Przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego

przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień

uzyskania przychodu.

1b.  (uchylony).

1c.  Za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się, z zastrzeżeniem ust.

1e, 1h i 1i, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo

częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

1) wystawienia faktury albo

2) uregulowania należności.

1d.  (uchylony).

1e.  Jeżeli strony ustalą, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę

powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w

umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku.

1f.  (uchylony).

1g.  (uchylony).
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1h.  Przepis ust. 1e stosuje się odpowiednio do dostawy energii elektrycznej i cieplnej oraz

gazu przewodowego.

1i.  W przypadku otrzymania przychodu z działalności gospodarczej, do którego nie stosuje

się ust. 1c, 1e i 1h, za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty.

2. Przychodem z działalności gospodarczej są również:

1)  przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z

działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej

składników majątku będących:

a) środkami trwałymi,

b) składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników,

których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1.500 zł,

c) wartościami niematerialnymi i prawnymi

- ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym

także przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wymienionych w lit. b),

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie

nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z

zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje

się odpowiednio,

2) dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie

kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z

otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub

wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się

odpisów amortyzacyjnych,

3) różnice kursowe,

4) otrzymane kary umowne,

5) odsetki od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z

wykonywaną działalnością,

6) wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 6, w

tym z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek), z wyjątkiem umorzonych pożyczek z

Funduszu Pracy,

7) wartość zwróconych wierzytelności, które zostały, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 20,

odpisane jako nieściągalne albo na które utworzono rezerwy zaliczone uprzednio do

kosztów uzyskania przychodów,
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7a)  wartość zwróconych wierzytelności wynikających z umowy, o której mowa w art.

23f, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 23h,

7b)  wartość należności umorzonych, przedawnionych lub odpisanych jako nieściągalne w

tej części, od której dokonane odpisy aktualizujące zostały uprzednio zaliczone do

kosztów uzyskania przychodów,

7c)  równowartość odpisów aktualizujących wartość należności, uprzednio zaliczonych do

kosztów uzyskania przychodów, w przypadku ustania przyczyn, dla których dokonano

tych odpisów,

7d)  w przypadku obniżenia lub zwrotu podatku od towarów i usług lub zwrotu podatku

akcyzowego zgodnie z odrębnymi przepisami - naliczony podatek od towarów i usług

lub zwrócony podatek akcyzowy, w tej części, w której podatek uprzednio został

zaliczony do kosztów uzyskania przychodów,

7e)  równowartość rozwiązanych lub zmniejszonych rezerw, o których mowa w art. 23

ust. 1 pkt 22, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów,

7f) kwota podatku od towarów i usług:

a) nieuwzględniona w wartości początkowej środków trwałych oraz wartości

niematerialnych i prawnych, podlegających amortyzacji zgodnie z art. 22a-22o, lub

b) dotycząca innych rzeczy lub praw niebędących środkami trwałymi lub wartościami

niematerialnymi i prawnymi, o których mowa w lit. a)

- w tej części, w jakiej dokonano korekty powodującej zwiększenie podatku odliczonego

zgodnie z art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług,

7g) przychody osiągnięte w związku ze zwrotem lub otrzymaniem pożyczki (kredytu), jeżeli

pożyczka (kredyt) była waloryzowana kursem waluty obcej, w przypadku gdy:

a) pożyczkodawca (kredytodawca) otrzymuje środki pieniężne stanowiące spłatę kapitału

w wysokości wyższej od kwoty udzielonej pożyczki (kredytu) - w wysokości różnicy

pomiędzy kwotą zwróconego kapitału a kwotą udzielonej pożyczki (kredytu),

b) pożyczkobiorca (kredytobiorca) zwraca tytułem spłaty pożyczki (kredytu) środki

pieniężne stanowiące spłatę kapitału w wysokości niższej od kwoty otrzymanej

pożyczki (kredytu) - w wysokości różnicy pomiędzy kwotą otrzymanej pożyczki

(kredytu) a kwotą zwróconego kapitału,

8)  wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń,

obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125,

9) otrzymane wynagrodzenie za obsługę pracowniczego programu emerytalnego uczestnika,

w związku ze zwrotem środków pochodzących ze składki dodatkowej,
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10) wynagrodzenia płatników z tytułu:

a) terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa,

b)  (uchylona),

c) wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa do świadczeń i ich wysokości oraz

wypłatą świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, określonych w przepisach o systemie

ubezpieczeń społecznych,

11) przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o

podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą,

12) otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z

prowadzoną działalnością gospodarczą lub z prowadzeniem działów specjalnych produkcji

rolnej[.]<,>

<13) środki zakładowego funduszu szkoleniowego, o którym mowa w art. 67 ustawy z
dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z
2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.), w części uznanej za koszt uzyskania
przychodów:

a) niewykorzystane w roku podatkowym, w którym zostały wpłacone do tego
funduszu, lub w ciągu roku podatkowego następującego po tym roku,

b) wykorzystane niezgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy lub przepisami ustawy o łagodzeniu skutków
kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców,

c) w przypadku likwidacji funduszu szkoleniowego.>

2a. W razie zwrotu części wierzytelności, o których mowa w ust. 2 pkt 7, przychód ustala się

proporcjonalnie do udziału zwróconej części wierzytelności w jej ogólnej kwocie.

2b.  W przypadku umowy najmu lub dzierżawy rzeczy albo praw majątkowych oraz umów o

podobnym charakterze, których przedmiotem są składniki majątku związane z

działalnością gospodarczą, jeżeli wynajmujący lub wydzierżawiający przeniósł na rzecz

osoby trzeciej wierzytelności z tytułu opłat wynikających z takich umów, a umowy te

między stronami nie wygasają, do przychodów wynajmującego lub wydzierżawiającego

nie zalicza się kwot wypłaconych przez osobę trzecią z tytułu przeniesienia wierzytelności.

Opłaty ponoszone przez najemcę lub dzierżawcę na rzecz osoby trzeciej stanowią

przychód wynajmującego lub wydzierżawiającego w dniu wymagalności zapłaty.

2c.  Do przychodów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nie zalicza się przychodów z odpłatnego

zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy

prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej: budynku mieszkalnego, jego części lub

udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub

udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego
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gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie

oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim

prawie. Przepis art. 30e stosuje się odpowiednio.

2d.  Przepis ust. 2 pkt 7f stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany prawa do obniżenia

kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 91 ust. 7

ustawy o podatku od towarów i usług.

3. Do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się:

1) pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług,

które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, a także

otrzymanych pożyczek i kredytów oraz zwróconych pożyczek, z wyjątkiem

skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek,

2) kwot naliczonych, lecz nie otrzymanych odsetek od należności, w tym również od

udzielonych pożyczek,

3) zwróconych, umorzonych lub zaniechanych podatków i opłat stanowiących dochody

budżetu państwa albo budżetów jednostek samorządu terytorialnego, nie zaliczonych do

kosztów uzyskania przychodów,

3a) zwróconych innych wydatków nie zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów,

3b) zwróconych, umorzonych lub zaniechanych wpłat dokonywanych na Państwowy

Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie odrębnych przepisów, nie

zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów,

4)  (skreślony),

5) przychodów, które w rozumieniu przepisów o zakładowym funduszu świadczeń

socjalnych - zwiększają ten fundusz,

6) kwoty stanowiącej równowartość umorzonych zobowiązań, w tym także umorzonych

pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie zobowiązań jest związane z postępowaniem

upadłościowym z możliwością zawarcia układu w rozumieniu przepisów prawa

upadłościowego i naprawczego,

7) zwolnionych od wpłat należności z tytułu podatku od towarów i usług oraz zwróconej

różnicy podatku od towarów i usług, dokonywanych na podstawie odrębnych

przepisów,

8) przychodów z odpłatnego zbycia na podstawie umowy przewłaszczenia w celu

zabezpieczenia wierzytelności, w tym pożyczki lub kredytu - do czasu ostatecznego

przeniesienia własności przedmiotu umowy,
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9)  (uchylony).

4-6.  (skreślone).

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB

PRAWNYCH (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.)

Art. 12.

1.  Przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności:

1) otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe,
2)  wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także

wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem
świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez zakłady
budżetowe, gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych, spółki użyteczności
publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków
od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny
zarząd lub używanie,

3)  wartość, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 8, umorzonych lub przedawnionych:
a) zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek (kredytów), z wyjątkiem

umorzonych pożyczek z Funduszu Pracy,
b) środków na rachunkach bankowych - w bankach,

4)  wartość zwróconych wierzytelności, które uprzednio, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 25 lub
43, zostały odpisane jako nieściągalne lub umorzone i zaliczone do kosztów uzyskania
przychodów,

4a)  dla uczestników funduszy inwestycyjnych - otrzymane dochody funduszu, w przypadku
gdy statut przewiduje wypłacanie tych dochodów bez odkupywania jednostek
uczestnictwa albo wykupywania certyfikatów inwestycyjnych,

4b)  dla zarządców przedsiębiorstw państwowych - wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy
o zarządzanie, w tym prawo do udziału w zysku przedsiębiorstwa,

4c)  wartość zwróconych wierzytelności wynikających z umowy, o której mowa w art. 17f,
zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 17h,

4d)  wartość należności umorzonych, przedawnionych lub odpisanych jako nieściągalne w tej
części, od której dokonane odpisy aktualizujące zostały uprzednio zaliczone do kosztów
uzyskania przychodów,

4e)  równowartość odpisów aktualizujących wartość należności, uprzednio zaliczonych do
kosztów uzyskania przychodów, w przypadku ustania przyczyn, dla których dokonano
tych odpisów,

4f)  w przypadku obniżenia lub zwrotu podatku od towarów i usług lub zwrotu podatku
akcyzowego zgodnie z odrębnymi przepisami - naliczony podatek od towarów i usług lub
zwrócony podatek akcyzowy, w tej części, w której podatek uprzednio został zaliczony
do kosztów uzyskania przychodów,

4g)  kwota podatku od towarów i usług:
a) nieuwzględniona w wartości początkowej środków trwałych oraz wartości

niematerialnych i prawnych, podlegających amortyzacji zgodnie z art. 16a-16m, lub
b) dotycząca innych rzeczy lub praw niebędących środkami trwałymi lub wartościami

niematerialnymi i prawnymi, o których mowa w lit. a)
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- w tej części, w jakiej dokonano korekty powodującej zwiększenie podatku odliczonego
zgodnie z art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług,

5) u ubezpieczycieli - kwota stanowiąca równowartość zmniejszenia stanu rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych, utworzonych zgodnie z odrębnymi przepisami,

5a)  równowartość rozwiązanych lub zmniejszonych rezerw, o których mowa w art. 16 ust. 1
pkt 27, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów,

<5b) środki zakładowego funduszu szkoleniowego, o którym mowa w art. 67 ustawy z
dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z
2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.), w części uznanej za koszt uzyskania
przychodów:

a) niewykorzystane w roku podatkowym, w którym zostały wpłacone do tego
funduszu, lub w ciągu roku podatkowego następującego po tym roku,

b) wykorzystane niezgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy lub przepisami ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu
ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców,

c) w przypadku likwidacji funduszu szkoleniowego,>
6) w bankach - kwota stanowiąca równowartość:

a) rezerwy na ryzyko ogólne, utworzonej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. -
Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz.
1178, Nr 144, poz. 1208 i Nr 153, poz. 1271), rozwiązanej lub wykorzystanej w inny
sposób,

b) rozwiązanych lub zmniejszonych rezerw, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 26,
zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt
15 lit. b),

7)  nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce kapitałowej albo wkładów w spółdzielni
objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego
zorganizowana część; przepisy art. 14 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio,

8)  wynagrodzenie podatnika otrzymane w wyniku umorzenia udziałów (akcji) objętych w
zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej
części,

9)  w spółce podlegającej podziałowi, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a
przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek
pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa - wartość
rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo
zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia; przepisy art. 14 ust. 2 i 3 stosuje
się odpowiednio,

10)  przychody osiągnięte w związku ze zwrotem lub otrzymaniem pożyczki (kredytu), jeżeli
pożyczka (kredyt) była waloryzowana kursem waluty obcej, w przypadku gdy:
a) pożyczkodawca (kredytodawca) otrzymuje środki pieniężne stanowiące spłatę kapitału

w wysokości wyższej od kwoty udzielonej pożyczki (kredytu) - w wysokości różnicy
pomiędzy kwotą zwróconego kapitału a kwotą udzielonej pożyczki (kredytu),

b) pożyczkobiorca (kredytobiorca) zwraca tytułem spłaty pożyczki (kredytu) środki
pieniężne stanowiące spłatę kapitału w wysokości niższej od kwoty otrzymanej
pożyczki (kredytu) - w wysokości różnicy pomiędzy kwotą otrzymanej pożyczki
(kredytu) a kwotą zwróconego kapitału.

1a. W razie zwrotu części wierzytelności, o których mowa w ust. 1 pkt 4, przychód ustala się
proporcjonalnie do udziału zwróconej części wierzytelności w jej ogólnej kwocie.

1b.  Przychód określony w ust. 1 pkt 7 powstaje w dniu:
1) zarejestrowania spółki kapitałowej albo
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2) wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki kapitałowej, albo
3) wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji związane jest z warunkowym

podwyższeniem kapitału zakładowego.
2.  Przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego

przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień
uzyskania przychodu.

2a.  (uchylony).
3.  Za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji

rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie
zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów,
udzielonych bonifikat i skont.

3a.  Za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust.
3c-3e, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo
częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

1) wystawienia faktury albo
2) uregulowania należności.

3b.  (uchylony).
3c.  Jeżeli strony ustalą, iż usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę

powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w
umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku.

3d.  Przepis ust. 3c stosuje się odpowiednio do dostawy energii elektrycznej, cieplnej oraz
gazu przewodowego.

3e.  W przypadku otrzymania przychodu, o którym mowa w ust. 3, do którego nie stosuje się
ust. 3a, 3c i 3d, za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty.

4. Do przychodów nie zalicza się:
1) pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług,

które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, a także
otrzymanych lub zwróconych pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych
odsetek od tych pożyczek (kredytów),

2) kwot naliczonych, lecz nie otrzymanych odsetek od należności, w tym również od
udzielonych pożyczek (kredytów),

3)  zwróconych udziałów lub wkładów w spółdzielni, umorzenia udziałów lub akcji w
spółce, w tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki
w celu umorzenia tych udziałów (akcji) oraz wartości majątku otrzymanego w
związku z likwidacją osoby prawnej - w części stanowiącej koszt ich nabycia bądź
objęcia, a także zwróconych udziałowcom (akcjonariuszom) dopłat wniesionych do
spółki zgodnie z odrębnymi przepisami - w wysokości określonej w złotych na dzień
ich faktycznego wniesienia,

4)  przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego,
funduszu udziałowego albo funduszu założycielskiego, albo funduszu statutowego w
banku państwowym, albo funduszu organizacyjnego ubezpieczyciela,

4a) przychodów otrzymywanych przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych z tytułu
zapisów na jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne,

5) przychodów, które w rozumieniu przepisów o zakładowym funduszu świadczeń
socjalnych zwiększają ten fundusz,

6) zwróconych, umorzonych lub zaniechanych podatków i opłat stanowiących dochody
budżetu państwa albo budżetów jednostek samorządu terytorialnego, nie zaliczonych
do kosztów uzyskania przychodów,

6a) zwróconych innych wydatków nie zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów,
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6b) zwróconych, umorzonych lub zaniechanych wpłat dokonywanych na Państwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie odrębnych przepisów,
nie zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów,

7) odsetek otrzymanych w związku ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań podatkowych i
innych należności budżetowych, a także oprocentowania zwrotu różnicy podatku od
towarów i usług, w rozumieniu odrębnych przepisów,

8)  kwot stanowiących równowartość umorzonych zobowiązań, w tym także z tytułu
pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie zobowiązań jest związane z:
a) bankowym postępowaniem ugodowym w rozumieniu przepisów o restrukturyzacji

finansowej przedsiębiorstw i banków lub
b)  postępowaniem upadłościowym z możliwością zawarcia układu w rozumieniu

przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, lub
c) realizacją programu restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw,

9) należnego podatku od towarów i usług,
10)  zwróconej, na podstawie odrębnych przepisów, różnicy podatku od towarów i usług,
10a)  zwolnionych od wpłat należności z tytułu podatku od towarów i usług w rozumieniu

przepisów o podatku od towarów i usług,
11)  dopłat wnoszonych do spółki, jeżeli ich wniesienie następuje w trybie i na zasadach

określonych w odrębnych przepisach, kwot i wartości stanowiących nadwyżkę ponad
wartość nominalną udziałów (akcji), otrzymanych przy ich wydaniu i przekazanych na
kapitał zapasowy, oraz w spółdzielniach i ich związkach - wartości wpisowego,
przeznaczonych na fundusz zasobowy,

12)  w przypadku połączenia lub podziału spółek kapitałowych, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 1
pkt 6, przychodu udziałowca (akcjonariusza) spółki przejmowanej lub dzielonej
stanowiącego wartość nominalną udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę
przejmującą lub nowo zawiązaną,

13)  przychodów z odpłatnego zbycia na podstawie umowy przewłaszczenia w celu
zabezpieczenia wierzytelności, w tym pożyczki lub kredytu - do czasu ostatecznego
przeniesienia własności przedmiotu umowy,

14)  wartości otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także
wartości innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń finansowanych lub
współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego,
ze środków agencji rządowych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych,
organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach
rządowych programów,

15)  w bankach:
a) nominalnej wartości akcji (udziałów) przedsiębiorców objętych programem

restrukturyzacji realizowanym na podstawie odrębnych ustaw, objętych za
wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek) udzielonych tym przedsiębiorcom, na
które utworzono rezerwy zaliczone uprzednio do kosztów uzyskania przychodów; w
przypadku odpłatnego zbycia tych akcji (udziałów) nie ustala się kosztów uzyskania
przychodów,

b) rezerw zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, rozwiązanych lub
zmniejszonych w wyniku zamiany wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek) na
akcje (udziały) przedsiębiorców objętych programem restrukturyzacji na podstawie
odrębnych ustaw,

c)  przychodów ze zbycia funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy
inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny wierzytelności z tytułu
kredytów (pożyczek) - do wysokości niespłaconej części udzielonych kredytów
(pożyczek),
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16)  wartości świadczeń wolontariuszy, udzielanych na zasadach określonych w przepisach o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

17)  kwot odpowiadających wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi
granicami państwa polskiego w części zaliczonej na podstawie odrębnych przepisów na
poczet ceny sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
Skarbu Państwa,

18)  wartości nieodpłatnie otrzymanych rzeczy lub praw, będących przedmiotem umowy o
partnerstwie publiczno-prywatnym, przekazanych podmiotowi publicznemu lub innemu
podmiotowi, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy o partnerstwie publiczno-
prywatnym, przez partnera prywatnego lub spółkę, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy
o partnerstwie publiczno-prywatnym,

19)  nominalnej wartości udziałów (akcji) objętych w zamian za wkład niepieniężny, którego
przedmiotem są środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, o których mowa w art.
16a-16c, wniesiony przez podmiot publiczny, o którym mowa w ustawie o partnerstwie
publiczno-prywatnym, do spółki, o której mowa w art. 14 ust. 1 tej ustawy,

20)  przychodów z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa subfunduszu funduszu
inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami, w przypadku zamiany jednostek
uczestnictwa subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu tego samego
funduszu inwestycyjnego, dokonanej zgodnie z ustawą z dnia 27 maja 2004 r. o
funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 oraz z 2005 r. Nr 183, poz. 1537).

4a.  (skreślony).
4b.  W przypadku umowy najmu lub dzierżawy rzeczy albo praw majątkowych oraz umów o

podobnym charakterze, jeżeli wynajmujący lub wydzierżawiający przeniósł na rzecz osoby
trzeciej wierzytelności z tytułu opłat wynikających z takich umów, a umowy te między
stronami nie wygasają, do przychodów wynajmującego lub wydzierżawiającego nie
zalicza się kwot wypłaconych przez osobę trzecią z tytułu przeniesienia wierzytelności.
Opłaty ponoszone przez najemcę lub dzierżawcę na rzecz osoby trzeciej stanowią
przychód wynajmującego lub wydzierżawiającego w dniu wymagalności zapłaty.

4c.  W przypadku odpłatnego zbycia pożyczonych papierów wartościowych, na zasadach
określonych w odrębnych przepisach (sprzedaż krótka), przychód ustala się na dzień
zwrotu pożyczonych papierów wartościowych lub na dzień, w którym miał nastąpić zwrot
tych papierów wartościowych zgodnie z zawartą umową pożyczki.

4d.  W przypadku podatników dokonujących zbycia udziałów (akcji) jednej spółki
kapitałowej innej spółce kapitałowej, jeżeli spółka nabywająca oraz spółka zbywająca
(obejmująca), podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym
państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości
swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania oraz w zamian za zbywane
udziały (akcje) spółka zbywająca otrzyma udziały (akcje) spółki nabywającej albo otrzyma
udziały (akcje) spółki nabywającej wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż
10 % wartości nominalnej otrzymanych udziałów (akcji) lub - w przypadku braku wartości
nominalnej - wartości rynkowej tych udziałów (akcji), a także jeżeli w wyniku nabycia
udziałów (akcji):

1) spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały
(akcje) są zbywane, albo

2) spółka posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są
zbywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce

- do przychodów nie zalicza się wartości otrzymanych udziałów (akcji) w spółce zbywającej i
w spółce nabywającej.



- 11 -

4e.  Zasady wymienione w ust. 4 pkt 15 lit. c nie mają zastosowania do przychodów ze zbycia
wierzytelności w części dotyczącej odsetek, w tym odsetek skapitalizowanych od
kredytów (pożyczek).

5.  Wartość otrzymanych nieodpłatnie rzeczy lub praw określa się na podstawie cen
rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku,
z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich
uzyskania.

5a.  Wartością rzeczy lub praw częściowo odpłatnych stanowiącą przychód podatnika jest
różnica między wartością tych rzeczy lub praw, ustaloną według zasad określonych w ust.
5, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika. Przepis art. 14 ust. 3 stosuje się
odpowiednio.

6. Wartość nieodpłatnych świadczeń ustala się:
1) jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej

dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców,
2) jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu,
3) jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu - w wysokości równowartości

czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu,
4)  w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy

świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z
uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca
udostępnienia.

6a.  Wartością świadczeń częściowo odpłatnych stanowiącą przychód podatnika jest różnica
między wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określonych w ust. 6, a
odpłatnością ponoszoną przez podatnika. Przepis art. 14 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

7.  (skreślony).
8.  (skreślony).
9.  Przepisu ust. 4 pkt 15 lit. c nie stosuje się do otrzymanych kwot spłat kredytów

(pożyczek), nieprzekazanych funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy
inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny - po upływie 5 dni roboczych od
dnia wymagalności ich przekazania.

10.  Przepis ust. 1 pkt 4g stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany prawa do obniżenia
kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 91 ust. 7
ustawy o podatku od towarów i usług.

11.  Przepisy ust. 4d stosuje się odpowiednio również do podmiotów wymienionych w
załączniku nr 3 do ustawy.

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH

RYNKU PRACY (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.)

Art. 68.

1. Dochodami funduszu szkoleniowego są:

1) wpłaty pracodawców, zgodnie z postanowieniami układu zbiorowego pracy lub
regulaminu funduszu szkoleniowego, w wysokości nie niższej niż 0,25 % funduszu
płac;

2) inne wpływy.
<1a. Wpłaty, o których mowa w ust. 1, obciążają koszty działalności pracodawców.>
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2. Wydatkowanie środków funduszu szkoleniowego następuje na podstawie postanowienia

pracodawcy w uzgodnieniu z pracownikiem kierowanym na szkolenie.

3. (uchylony).

4. (uchylony)

Art. 108.

1. Środki Funduszu Pracy przeznacza się na finansowanie:

1) kosztów badań lekarskich, psychologicznych i specjalistycznych, o których mowa w
art. 2 ust. 3, art. 38 ust. 4 oraz art. 40 ust. 5;

2) kosztów związanych z organizowaniem partnerstwa lokalnego, o którym mowa w art.
6 ust. 7, obejmujących koszty organizacji przez organy zatrudnienia spotkań i
konferencji z udziałem przedstawicieli instytucji partnerstwa lokalnego oraz instytucji
realizujących inicjatywy partnerów rynku pracy;

3) (uchylony);
4) refundacji kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne, składek na

Fundusz Pracy oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
pracowników wojewódzkich urzędów pracy, o których mowa w art. 109 ust. 7a;

4a) kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników
powiatowych urzędów pracy, o których mowa w art. 9 ust. 2a i 2a1;

4b) kosztów kwalifikowalnych realizacji projektów, o których mowa w art. 9 ust. 2d i art.
109 ust. 7c;

5) kosztów wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom zatrudnionym na
podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz składek na
ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń, o których mowa w art. 12
ust. 6;

5a) kosztów korespondencji, komunikowania się, przekazywania środków pieniężnych
oraz innych dokumentów niezbędnych do realizacji refundacji kosztów wynagrodzeń
oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych;

6) kosztów szkolenia oraz przejazdu członków rad zatrudnienia, o których mowa w art.
23 ust. 7 i 9;

7) (uchylony);
8)  (uchylony);
9) kosztów szkolenia pracowników, bezrobotnych i innych uprawnionych osób, o których

mowa w art. 41 ust. 4 i 5 oraz art. 43;
10) jednorazowych kwot przyznawanych instytucjom szkoleniowym, o których mowa w

art. 41 ust. 9;
11) pożyczek na sfinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art. 42;
12) kosztów przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia, o których mowa w art. 45;
13) refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego

bezrobotnego, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa, o których mowa w art. 46;

14) kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne refundowanych
pracodawcy, o których mowa w art. 47;

15) dodatków aktywizacyjnych, o których mowa w art. 48;
16) zwrotu części kosztów poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia

bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych, o których mowa w art. 51, 56 i 59;
17) stypendiów, o których mowa w art. 41, 42a, 53, 53g oraz 55;

17a)  kosztów przygotowania zawodowego dorosłych, o których mowa w art. 53l ust. 1;
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18) składek na ubezpieczenia społeczne opłacanych od stypendiów, o których mowa w
art. 54;

19) zwrotu kosztów poniesionych przez organizatora robót publicznych z tytułu
zatrudnienia bezrobotnych, o których mowa w art. 57;

20) refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, o których mowa
w art. 59 ust. 3;

21) kosztów opieki nad dzieckiem i osobą zależną, o których mowa w art. 61;
21a)  kosztów umów zawartych z agencją zatrudnienia, o których mowa w art. 61b;

22) świadczeń przysługujących rolnikom zwalnianym z pracy, o których mowa w art. 62;
23) refundowania pracodawcy kosztów szkolenia pracowników, o których mowa w art.

69 ust. 1 i ust. 2 pkt 1;
24) refundowania pracodawcy wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne, o

których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2;
24a) świadczeń, o których mowa w art. 73a ust. 3;

25) refundacji pracodawcom składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art.
70 ust. 8;

26) zasiłków, o których mowa w art. 71, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych
zasiłków, o których mowa w art. 72 ust. 13;

27) refundacji dodatków do wynagrodzeń, o których mowa w art. 100;
27a) (uchylony);

28) kosztów poboru składek, o których mowa w art. 107 ust. 5;
29) kosztów opracowywania, upowszechniania i wdrażania klasyfikacji zawodów i

specjalności, standardów kwalifikacji zawodowych oraz modułowych programów
szkoleń dla bezrobotnych i poszukujących pracy;

30)  opracowywania i rozpowszechniania informacji zawodowych oraz wyposażenia w
celu prowadzenia pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego przez publiczne
służby zatrudnienia i Ochotnicze Hufce Pracy;

30a)  kosztów tworzenia centrów aktywizacji zawodowej, uruchamianych w ramach
powiatowych urzędów pracy;

30b)  kosztów tworzenia lokalnych punktów informacyjno-konsultacyjnych,
uruchamianych w ramach powiatowych urzędów pracy;

31)  opracowywania, wydawania lub rozpowszechniania informacji o usługach organów
zatrudnienia oraz innych partnerów rynku pracy, dla bezrobotnych i poszukujących
pracy oraz pracodawców;

31a)  opracowywania, wydawania lub rozpowszechniania informacji o zadaniach i
działaniach publicznych służb zatrudnienia realizowanych w ramach sieci EURES lub
wynikających z reprezentacji wobec publicznych służb zatrudnienia innych państw;

32) kosztów wezwań, zawiadomień, zakupu lub druku kart rejestracyjnych i innych
druków niezbędnych do ustalenia uprawnień do zasiłku i innych świadczeń z tytułu
bezrobocia, przekazywania bezrobotnym należnych świadczeń pieniężnych oraz
kosztów komunikowania się z pracodawcami, bezrobotnymi, poszukującymi pracy,
organami rentowymi oraz urzędami skarbowymi;

33) badań, opracowywania programów, ekspertyz, analiz, wydawnictw i konkursów
dotyczących rynku pracy;

34) kosztów wprowadzania, rozwijania i eksploatacji systemu teleinformatycznego i
technologii cyfrowych w publicznych służbach zatrudnienia oraz Ochotniczych
Hufcach Pracy, służących realizacji zadań wynikających z ustawy;

35) wydatków związanych z promocją oraz pomocą prawną zatrudnionym za granicą w
ramach umów międzynarodowych;
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36) kosztów opracowywania i rozpowszechniania przez publiczne służby zatrudnienia i
Ochotnicze Hufce Pracy materiałów informacyjnych i szkoleniowych dotyczących
nabywania umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia;

36a) kosztów przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego współfinansowanych ze środków Funduszu
Pracy;

37) kosztów wyposażenia klubów pracy oraz prowadzenia w nich zajęć przez osoby
niebędące pracownikami urzędów pracy, o których mowa w art. 39 ust. 4, oraz
kosztów wyposażenia akademickich biur karier, o których mowa w art. 39 ust. 6;

38) kosztów szkolenia kadr publicznych służb zatrudnienia i kadr Ochotniczych Hufców
Pracy;

39) (uchylony);
40) świadczeń integracyjnych przyznawanych na podstawie przepisów o zatrudnieniu

socjalnym oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych świadczeń;
41) zatrudnienia wspieranego, w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o

zatrudnieniu socjalnym;
42) restrukturyzacji zatrudnienia w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o

pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy;
43) kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego w sprawach nienależnie pobranych

świadczeń pieniężnych i innych wypłat z Funduszu Pracy;
44) odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań pokrywanych z Funduszu Pracy

oraz kosztów obsługi rachunku bankowego Funduszu Pracy;
45) spłaty i obsługi kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, zaciągniętych przez Fundusz

Pracy;
46) zasiłków przedemerytalnych, świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków

pogrzebowych, o których mowa w art. 141;
47) (uchylony);

48) kosztów, o których mowa w art. 42a;
49) wydatków związanych z udziałem publicznych służb zatrudnienia w sieci EURES, o

których mowa w art. 106a;
50)  wydatków związanych z udziałem publicznych służb zatrudnienia w działaniach

współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 106b;
51)  specyficznych elementów wspierających zatrudnienie, realizowanych w ramach

programów specjalnych, niewymienionych w pkt 1-50;
52) zleconych programów specjalnych, o których mowa w art. 66a ust. 11;
53) kosztów realizacji projektów pilotażowych;
54) zasiłków przedemerytalnych, świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków

pogrzebowych wraz z kosztami ich obsługi, o których mowa w przepisach o
świadczeniach przedemerytalnych;

55)  dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w
zakresie i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty[.]<;>

<56) kosztów szkoleń, studiów podyplomowych, stypendiów i składek
na ubezpieczenia społeczne oraz świadczeń, o których mowa w przepisach
o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i
przedsiębiorców.>

1a.  Ze środków Funduszu Pracy w 2009 r. są finansowane:

1) staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o
których mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty;

2) staże podyplomowe oraz specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w
przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej.
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2. Dysponent Funduszu Pracy może dokonywać przesunięć przewidzianych w planie

Funduszu Pracy kwot na finansowanie poszczególnych zadań oraz na finansowanie

nowych, nieprzewidzianych w planie zadań w przypadku ich wprowadzenia ustawą, z tym

jednak, że łączna kwota środków na finansowanie zadań na rzecz przeciwdziałania

bezrobociu nie powinna zostać zmniejszona w celu jej przeznaczenia na inne cele.

USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o OCHRONIE ROSZCZEŃ PRACOWNICZYCH W

RAZIE NIEWYPŁACALNOŚCI PRACODAWCY (Dz. U. Nr 158, poz. 1121, z 2008 r. Nr

237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33)

Art. 14.

1. W przypadku wypłaty świadczeń ze środków Funduszu z tytułu roszczeń określonych w
art. 12 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 lit. a-c i lit. g łączna kwota świadczeń za okres jednego miesiąca
nie może przekraczać przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału,
od dnia jego ogłoszenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", ogłaszanego na podstawie
przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

2. W przypadku wypłaty świadczenia z tytułu roszczenia określonego w art. 12 ust. 2 pkt 2 lit.
e świadczenie nie może przekraczać kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o
którym mowa w ust. 1.

3. W przypadku wypłaty świadczenia z tytułu roszczenia określonego w art. 12 ust. 2 pkt 2 lit.
d lub lit. f świadczenie nie może przekraczać kwoty przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, lub jego wielokrotności, w przypadku gdy
roszczenie stanowi wielokrotność wynagrodzenia stanowiącego podstawę do jego
ustalenia.

4. W przypadku gdy sędzia-komisarz wyda, zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego i
naprawczego, postanowienie, że określona część wynagrodzenia za pracę pracownika
wykonującego zadania w zakresie zarządu przedsiębiorstwem lub wynagrodzenie osoby
świadczącej usługi związane z zarządem przedsiębiorstwem upadłego, określone 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 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 wysokości roszczenia
skutecznego do masy upadłości.

<Art. 14a.

1. W okresie od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości pracodawcy spełniającego
wymogi wskazane w art. 22–25 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe
i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535, z późn. zm.) do dnia wydania przez sąd
postanowienia w sprawie ogłoszenia upadłości, pracodawca może złożyć do
kierownika Biura Terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych wniosek o wypłatę zaliczek przeznaczonych na zaspokojenie
niezaspokojonych świadczeń pracowniczych, o których mowa w art. 12 ust. 2, w
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kwocie niezaspokojonych świadczeń należnych uprawnionemu pracownikowi, nie
wyższej jednak niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na
podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu wypłaty zaliczki.

2. Wniosek obejmuje zbiorczy wykaz niezaspokojonych roszczeń pracowniczych, do
którego stosuje się odpowiednio art. 15 ust. 1, oraz poświadczoną za zgodność
z oryginałem kopię wniosku o ogłoszenie upadłości złożonego w sądzie wraz
z dołączonymi do niego dokumentami.

3. Zaliczki, o których mowa w ust. 1, są wypłacane bezpośrednio pracownikowi.>

Art. 21.

1. Środki finansowe Funduszu przekazane na wypłatę świadczeń mogą podlegać egzekucji

prowadzonej jedynie na rzecz osób, dla których zostały przekazane.

2. Ze świadczeń wypłacanych z Funduszu mogą być potrącane zaliczki na podatek

dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze

środków ubezpieczonego, składki na ubezpieczenie zdrowotne, a także należności

alimentacyjne na zasadach przewidzianych w Kodeksie pracy do potrącenia tych

należności z wynagrodzenia za pracę.

<Art. 21a.

Ze środków Funduszu mogą być wypłacane także inne świadczenia na zasadach

określonych w odrębnych ustawach, o ile Fundusz otrzyma dodatkowe środki finansowe

przewidziane na ich wypłatę.>

Art. 23.

[1. Przekazanie środków finansowych Funduszu na wypłatę świadczeń, a także wypłata
świadczeń ze środków Funduszu powoduje z mocy prawa przejście na Fundusz roszczenia
wobec pracodawcy, likwidatora lub innej osoby zarządzającej majątkiem pracodawcy lub
roszczenia do masy upadłości o zwrot wypłaconych świadczeń.]

<1. Przekazanie środków finansowych Funduszu na wypłatę świadczeń oraz zaliczek,
o których mowa w art. 14a, a także wypłata świadczeń ze środków Funduszu,
powoduje z mocy prawa przejście na Fundusz roszczenia wobec pracodawcy,
likwidatora lub innej osoby zarządzającej majątkiem pracodawcy lub roszczenia do
masy upadłości o zwrot wypłaconych świadczeń.>

2. Przy dochodzeniu zwrotu wypłaconych świadczeń roszczenia Funduszu korzystają z takiej
samej ochrony prawnej, jaką odrębne przepisy przewidują dla należności za pracę.

3. [Fundusz może określić warunki zwrotu wypłaconych świadczeń, jak również odstąpić w
całości lub w części od dochodzenia zwrotu wypłaconych świadczeń i naliczonych, a
niespłaconych odsetek od nieterminowych płatności, gdy dochodzi zwrotu lub prowadzi
postępowanie egzekucyjne w stosunku do osób fizycznych nieprowadzących działalności
gospodarczej, pracodawców, którzy trwale zaprzestali prowadzenia działalności
gospodarczej z uwagi na pozostawanie w stanie likwidacji lub upadłości, jeżeli podjęcie
takiej decyzji przez Fundusz:] <Fundusz może określić warunki zwrotu wypłaconych
świadczeń, jak również odstąpić w całości lub w części od dochodzenia zwrotu
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wypłaconych świadczeń i naliczonych, a niespłaconych odsetek od nieterminowych
płatności, gdy dochodzi zwrotu lub prowadzi postępowanie egzekucyjne w stosunku
do osób fizycznych, pracodawców, którzy trwale zaprzestali prowadzenia działalności
gospodarczej z uwagi na pozostawanie w stanie likwidacji lub upadłości, jeżeli
podjęcie takich decyzji przez Fundusz:>

1) prowadzi do odzyskania zwrotu wyższej kwoty niż gdyby takiej decyzji nie podjęto lub
2) dochodzenie zwrotu jest związane z poniesieniem kosztów znacznie przewyższających

wysokość dochodzonej kwoty, lub
3) w przypadku osób fizycznych - gdy osoba ta wykaże, że ze względu na stan majątkowy i

sytuację rodzinną, w tym uzyskiwanie dochodu uniemożliwiającego spłacenie należności
Funduszowi, nie jest w stanie spłacić należności jednorazowo lub w całości, ponieważ
spowodowałoby to zbyt dotkliwe skutki dla niej i jej rodziny, w szczególności
pozbawiłoby tę osobę i jej rodzinę możliwości zaspokojenia niezbędnych potrzeb
życiowych.

4. Fundusz może także, w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio
obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de
minimis, określić warunki zwrotu wypłaconych świadczeń, gdy dochodzi zwrotu lub
prowadzi postępowanie egzekucyjne w stosunku do pracodawców prowadzących
działalność gospodarczą zmierzającą do zaspokojenia wierzycieli w ramach trwającego
procesu likwidacyjnego albo postępowania upadłościowego, w tym szczególnie w
przypadku upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika, jeżeli określenie warunków
zwrotu należności Funduszu, polegające w szczególności na wyrażeniu zgody na spłatę
należności w ratach lub na spłatę należności w ratach z jednoczesnym zawieszeniem na
czas zwrotu naliczania odsetek, prowadzi do odzyskania zwrotu wyższej kwoty niż gdyby
Fundusz dochodził spłaty należności jednorazowo w pełnej jej wysokości.

5. Fundusz może umorzyć należność w całości lub w części w przypadkach całkowitej jej
nieściągalności, gdy:

1) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się
kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji należności lub

2) osoba fizyczna zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku, lub pozostawiła ruchomości
niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów i jednocześnie brak jest
spadkobierców innych niż Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, lub

3) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której
odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, została wykreślona z właściwego rejestru,
przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a
odpowiedzialność nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie, lub

4) sąd upadłościowy wydał postanowienie, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 lub pkt 5,
lub o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 lit. a.

6. Fundusz umarza należność w całości, gdy postępowanie egzekucyjne zostało umorzone w
całości z urzędu.

7. Całkowita nieściągalność zachodzi również w przypadku, gdy osoba prawna lub jednostka
organizacyjna, o których mowa w ust. 5 pkt 3, pomimo niewykreślenia z właściwego
rejestru faktycznie nie istnieje.

8. Dysponent Funduszu może upoważnić Dyrektora Krajowego Biura Funduszu
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wykonywania czynności, o których mowa
w ust. 3-6.

9. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do wypłaty świadczeń w przypadkach, o których mowa
w art. 17 ust. 1.
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Art. 25.

1. Dochodami Funduszu są:

1) składki płacone przez pracodawców;
2) odsetki od lokat nadwyżek finansowych Funduszu;
3) zapisy i darowizny;
4) dobrowolne wpłaty pracodawców;
5) odsetki od zwrotu sum wypłaconych tytułem świadczeń, zwróconych po terminie;
6) dodatnia różnica wartości ze sprzedaży nieruchomości i praw z nią związanych i jej

równowartości, o której mowa w ust. 2;
7) dotacja budżetowa;
8) dochody z tytułu zbycia akcji i udziałów objętych przez Fundusz przed dniem 1 stycznia

2002 r.<;>
<9) środki pochodzące z funduszy celowych.>
2. Przychodami Funduszu są:

1) zwroty sum wypłaconych tytułem świadczeń pracowniczych oraz równowartość w
nieruchomościach i związanych z nimi prawach przejętych przez Fundusz za
niespłacone w terminie wierzytelności Funduszu z tytułu wypłaconych świadczeń oraz
ustanowionych zabezpieczeń;

2) należności z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości, o których mowa w pkt 1;
3) inne przychody określone w odrębnych przepisach.

Art. 26.

Dysponent Funduszu może, za zgodą ministra właściwego do spraw finansów publicznych,

zaciągać kredyty i pożyczki na zaspokajanie roszczeń, o których mowa w art. 12.

<Art. 26a.

Dysponent Funduszu może podejmować działania związane z realizacją ustawowych

zadań Funduszu z wykorzystaniem środków zagranicznych.>

Art. 27.

1. Środki Funduszu przeznacza się na finansowanie świadczeń, o których mowa w art. 14, z

tytułu roszczeń, o których mowa w art. 12, oraz na pokrycie kosztów dochodzenia zwrotu i

egzekucji należności Funduszu, a także kosztów, o których mowa w art. 31 ust. 5.

<1a. Środki Funduszu przeznacza się również na finansowanie zadań wynikających z

innych ustaw. Dysponent Funduszu może dokonywać przesunięć przewidzianych w

planie Funduszu kwot na finansowanie poszczególnych zadań oraz na finansowanie

nowych, nieprzewidzianych w planie zadań w przypadku ich wprowadzenia ustawą, z

tym jednak że łączna kwota środków na finansowanie zadań wynikających z ochrony

roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy nie powinna zostać

zmniejszona w celu jej przeznaczenia na inne cele.>

2. Nadwyżki bilansowe środków Funduszu mogą być lokowane wyłącznie:
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1) na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej;

2) w bonach skarbowych i obligacjach emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb

Państwa lub Narodowy Bank Polski.


