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art. 42
Art. 42.  [Wejście w życie ustawy]
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1992 r., z wyjątkiem
art. 30 i 33, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

Rozdział  5
Podstawa opodatkowania i wysokość podatku

Art.  21.  [Ryczałtowe opodatkowanie dochodów]
1.  Podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez
podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, przychodów:

1) z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów
wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży
tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego,
za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także
środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze
zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-
how),
2) z opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub
sportowej, wykonywanej przez osoby prawne mające siedzibę za granicą, organizowanej
za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w
zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
2a) z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług
reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji
pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o
podobnym charakterze

- ustala się w wysokości 20% przychodów;
3) z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w



portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z
wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych,
4) uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne
przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z
lotniczego rozkładowego przewozu pasażerskiego, skorzystanie z którego wymaga
posiadania biletu lotniczego przez pasażera

- ustala się w wysokości 10% tych przychodów.
2.  Przepisy ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu
opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
3.  Zwalnia się od podatku dochodowego przychody, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli
spełnione są łącznie następujące warunki:

1) wypłacającym należności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest:
a) spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego mająca siedzibę lub zarząd na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo
b) położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład spółki
podlegającej w państwie członkowskim Unii Europejskiej opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania,
jeżeli wypłacane przez ten zagraniczny zakład należności, o których mowa w ust. 1
pkt 1, podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów przy określaniu
dochodów podlegających opodatkowaniu w Rzeczypospolitej Polskiej;

2) uzyskującym przychody, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest spółka podlegająca w
innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym
państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu
podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich
osiągania;
3) spółka:

a) o której mowa w pkt 1, posiada bezpośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) w
kapitale spółki, o której mowa w pkt 2, lub
b) o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji)
w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1;
c) (uchylona);

4) rzeczywistym właścicielem należności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest:
a) spółka, o której mowa w pkt 2, albo
b) zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt 2, jeżeli dochód osiągnięty w
następstwie uzyskania tych należności podlega opodatkowaniu w tym państwie
członkowskim Unii Europejskiej, w którym ten zagraniczny zakład jest położony.

3a.  Warunek posiadania udziałów (akcji), o którym mowa w ust. 3 pkt 3, uważa się także za
spełniony, jeżeli zarówno w kapitale spółki, o której mowa w ust. 3 pkt 1, jak i w kapitale
spółki, o której mowa w ust. 3 pkt 2, inna spółka podlegająca w państwie członkowskim Unii
Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na
miejsce ich osiągania, posiada bezpośrednio - nie mniej niż 25% udziałów (akcji). Przepisy
ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.



3b.  Zwolnienie, o którym mowa w ust. 3, stosuje się, jeżeli posiadanie udziałów (akcji), o
którym mowa w ust. 3 pkt 3 oraz ust. 3a, wynika z tytułu własności.
3c.  Zwolnienie, o którym mowa w ust. 3, stosuje się, jeżeli spółka, o której mowa w ust. 3
pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości
swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.
4.  Przepis ust. 3 ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółki, o których mowa w ust. 3 pkt 3,
posiadają udziały (akcje) w wysokości, o której mowa w ust. 3 pkt 3, nieprzerwanie przez
okres dwóch lat.
5.  Przepisy ust. 3 i 4 mają również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat
nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 3 pkt 3, upływa
po dniu uzyskania przez spółkę, o której mowa w ust. 3 pkt 2, przychodów, o których mowa
w ust. 1 pkt 1. W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), o których
mowa w ust. 3 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat, spółka, o której mowa w ust. 3 pkt
2, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od przychodów
określonych w ust. 1 pkt 1 w wysokości 20% przychodów, z uwzględnieniem umów w
sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
Odsetki nalicza się od następnego dnia po upływie terminu, o którym mowa w art. 26 ust. 3.
6.  Zwolnienie, o którym mowa w ust. 3, nie ma zastosowania do przychodów, które zgodnie
z odrębnymi przepisami zostaną uznane za:

1) przychody z podziału zysków lub spłaty kapitału spółki wypłacającej należności, o
których mowa w ust. 1 pkt 1;
2) przychody z tytułu wierzytelności dającej prawo do udziału w zyskach dłużnika;
3) przychody z tytułu wierzytelności uprawniającej wierzyciela do zamiany jego prawa
do odsetek na prawo do udziału w zyskach dłużnika;
4) przychody z tytułu wierzytelności, która nie powoduje obowiązku spłaty kwoty
głównej tej wierzytelności lub gdy spłata jest należna po upływie co najmniej 50 lat od
powstania wierzytelności.

7.  Jeżeli w wyniku powiązań w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 5 między podmiotem
wypłacającym i uzyskującym należności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zostaną ustalone lub
narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą podmioty
niepowiązane w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 3, w wyniku czego kwota wypłaconych
należności jest wyższa od tej, jakiej należałoby oczekiwać, gdyby powiązania te nie istniały,
zwolnienie, o którym mowa w ust. 3, stosuje się tylko do kwoty należności określonej bez
uwzględniania warunków wynikających z tych powiązań. Przepis art. 11d stosuje się
odpowiednio.
8.  Przepisy ust. 3-7 stosuje się odpowiednio do podmiotów wymienionych w załączniku nr 5
do ustawy.
9.  Zwolnienia, o którym mowa w ust. 3, nie stosuje się jeżeli wypłacającym należności jest
spółka, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1.

Art.  22.  [Stawka podatku od dywidend]
1.  Podatek dochodowy od określonych w art. 7b ust. 1 pkt 1 przychodów z dywidend oraz
innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających



siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19%
uzyskanego przychodu (dochodu).
1a.  Zryczałtowany podatek, obliczony zgodnie z ust. 1, od przychodów uzyskiwanych przez
komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1,
pomniejsza się o kwotę odpowiadającą iloczynowi procentowego udziału komplementariusza
w zysku tej spółki i podatku należnego od dochodu tej spółki, obliczonego zgodnie z art. 19,
za rok podatkowy, z którego przychód z tytułu udziału w zysku został uzyskany.
1b.  Kwota pomniejszenia, o którym mowa w ust. 1a, nie może przekroczyć kwoty podatku
obliczonego zgodnie z ust. 1.
1c.  Przepisy ust. 1a i 1b stosuje się również w przypadku, gdy przychód z tytułu udziału w
zysku spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1, za dany rok podatkowy zostanie uzyskany
przez komplementariusza w innym roku niż rok następujący po danym roku podatkowym,
jednak nie dłużej niż przez 5 kolejnych lat podatkowych, licząc od końca roku podatkowego
następującego po roku, w którym zysk został osiągnięty.
1d.  Przepis ust. 1c stosuje się odpowiednio do podatku dochodowego od przychodów
(dochodów) komplementariusza z likwidacji spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1, albo
z jego wystąpienia z takiej spółki.
1e.  W przypadku komplementariusza uzyskującego przychody z tytułu prawa do udziału w
zysku w więcej niż jednej spółce, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1, pomniejszenie, o
którym mowa w ust. 1a, przysługuje w odniesieniu do podatku od przychodów uzyskiwanych
odrębnie z każdej z tych spółek.
2.  (uchylony).
3.  (uchylony).
4.  Zwalnia się od podatku dochodowego przychody z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. a, f oraz j, z wyjątkiem dochodów
uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki, o której mowa w
art. 1 ust. 3 pkt 1, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

1) wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w
zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w
Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie
członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich
dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
3) spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów
(akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1;
4) spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem
dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

4a.  Zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka
uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach
osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa w



ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.
4b.  Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat
nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 4 pkt 3, przez
spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej
siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych
dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów
(akcji), w wysokości określonej w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o
której mowa w ust. 4 pkt 2, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę,
od dochodów (przychodów) określonych w ust. 1 w wysokości 19% dochodów
(przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do
zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy
skorzystała ze zwolnienia.
4c.  Przepisy ust. 4-4b stosuje się odpowiednio do:

1) spółdzielni zawiązanych na podstawie rozporządzenia nr 1435/2003/WE z dnia 22
lipca 2003 r. w sprawie statutu Spółdzielni Europejskiej (SCE) (Dz. Urz. WE L 207 z
18.08.2003, z późn. zm.);
2) dochodów (przychodów), o których mowa w ust. 1, wypłacanych przez spółki, o
których mowa w ust. 4 pkt 1, spółkom podlegającym w Konfederacji Szwajcarskiej
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na
miejsce ich osiągania, przy czym określony w ust. 4 pkt 3 bezpośredni udział procentowy
w kapitale spółki, o której mowa w ust. 4 pkt 1, ustala się w wysokości nie mniejszej niż
25%;
3) dochodów wypłacanych (przypisanych) na rzecz położonego na terytorium państwa
członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa należącego do Europejskiego
Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej zagranicznego zakładu
spółki, o której mowa w ust. 4 pkt 2, jeżeli spółka ta spełnia warunki określone w ust. 4-
4b.

4d.  Zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, stosuje się:
1) jeżeli posiadanie udziałów (akcji), o którym mowa w ust. 4 pkt 3, wynika z tytułu
własności;
2) w odniesieniu do dochodów uzyskanych z udziałów (akcji) posiadanych na podstawie
tytułu:

a) własności,
b) innego niż własność, pod warunkiem że te dochody (przychody) korzystałyby ze
zwolnienia, gdyby posiadanie tych udziałów (akcji) nie zostało przeniesione.

5.  (uchylony).
6.  Przepisy ust. 4-4d stosuje się odpowiednio również do podmiotów wymienionych w
załączniku nr 4 do ustawy, przy czym w przypadku Konfederacji Szwajcarskiej przepisy ust.
4-4d mają zastosowanie, jeżeli zostanie spełniony warunek, o którym mowa w ust. 4c pkt 2.

Art.  22a.  [Uwzględnienie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania]
Przepisy art. 20-22 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego
opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.



Art.  22b.  [Podstawa prawna z umowy międzynarodowej]
Zwolnienia i odliczenia wynikające z przepisów art. 20-22 stosuje się pod warunkiem
istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy w sprawie unikania podwójnego
opodatkowania lub innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest
Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od
organu podatkowego innego niż Rzeczpospolita Polska państwa, w którym podatnik ma
swoją siedzibę lub w którym dochód został uzyskany.

Art.  22c.  [Wyłączenie przepisów o zwolnieniu od podatków dochodów z dywidend w
przypadku czynności nie mających rzeczywistego charakteru]
1.  Przepisów art. 20 ust. 3, art. 21 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4 nie stosuje się, jeżeli skorzystanie
ze zwolnienia określonego w tych przepisach było:

1) sprzeczne w danych okolicznościach z przedmiotem lub celem tych przepisów;
2) głównym lub jednym z głównych celów dokonania transakcji lub innej czynności albo
wielu transakcji lub innych czynności, a sposób działania był sztuczny.

2.  Na potrzeby ust. 1 sposób działania nie jest sztuczny, jeżeli na podstawie istniejących
okoliczności należy przyjąć, że podmiot działający rozsądnie i kierujący się zgodnymi z
prawem celami zastosowałby ten sposób działania w dominującej mierze z uzasadnionych
przyczyn ekonomicznych. Do przyczyn, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie zalicza się
celu skorzystania ze zwolnienia określonego w przepisach art. 20 ust. 3, art. 21 ust. 3 oraz art.
22 ust. 4, sprzecznego z przedmiotem lub celem tych przepisów.

Rozdział  6
Pobór podatku

Art.  26.  [Zadania płatnika]
1.  Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby
fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności z tytułów
wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, do wysokości nieprzekraczającej w roku
podatkowym obowiązującym u wypłacającego te należności łącznie kwoty 2 000 000 zł na
rzecz tego samego podatnika, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2,
2b i 2d, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, z
uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e. Zastosowanie stawki podatku
wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie
podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania siedziby
podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji. Przy
weryfikacji warunków zastosowania stawki podatku innej niż określona w art. 21 ust. 1 lub
art. 22 ust. 1, zwolnienia lub warunków niepobrania podatku, wynikających z przepisów
szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, płatnik jest obowiązany do
dochowania należytej staranności. Przy ocenie dochowania należytej staranności uwzględnia
się charakter oraz skalę działalności prowadzonej przez płatnika.


