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Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 51, poz. 307) w art. 23 w ust. 1 w pkt 43 lit. b otrzy-
muje brzmienie:

„b) podatek należny:

—  w przypadku importu usług oraz wewnątrz-
wspólnotowego nabycia towarów, jeżeli nie 
stanowi on podatku naliczonego w rozumieniu 
przepisów o podatku od towarów i usług; kosz-
tem uzyskania przychodów nie jest jednak po-
datek należny w części przekraczającej kwotę 
podatku od nabycia tych towarów i usług, któ-
ra mogłaby stanowić podatek naliczony w ro-
zumieniu przepisów o podatku od towarów 
i usług,

—  w przypadku przekazania lub zużycia przez po-
datnika towarów lub świadczenia usług na po-
trzeby reprezentacji i reklamy, obliczony zgod-
nie z odrębnymi przepisami,

—  od nieodpłatnie przekazanych towarów, obli-
czony zgodnie z odrębnymi przepisami, 
w przypadku gdy wyłącznym warunkiem ich 
przekazania jest uprzednie nabycie przez otrzy-
mującego towarów lub usług od przekazujące-
go w określonej ilości lub wartości,”.

Art. 2. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podat-
ku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. 
Nr 54, poz. 654, z późn. zm.1)) w art. 16 w ust. 1 w pkt 46 
lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) podatek należny:

—  w przypadku importu usług oraz wewnątrz-
wspólnotowego nabycia towarów, jeżeli nie 
stanowi on podatku naliczonego w rozumieniu 
przepisów o podatku od towarów i usług; kosz-
tem uzyskania przychodów nie jest jednak po-
datek należny w części przekraczającej kwotę 
podatku od nabycia tych towarów i usług, któ-
ra mogłaby stanowić podatek naliczony w ro-
zumieniu przepisów o podatku od towarów 
i usług,

—  w przypadku przekazania lub zużycia przez po-
datnika towarów lub świadczenia usług na po-
trzeby reprezentacji i reklamy, obliczony zgod-
nie z odrębnymi przepisami,

—  od nieodpłatnie przekazanych towarów, obli-
czony zgodnie z odrębnymi przepisami, 
w przypadku gdy wyłącznym warunkiem ich 
przekazania jest uprzednie nabycie przez otrzy-
mującego towarów lub usług od przekazujące-
go w określonej ilości lub wartości,”.

Art. 3. Podatnicy podatku dochodowego od osób 
prawnych, których rok podatkowy jest inny niż rok ka-
lendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 
2011 r., stosują do końca przyjętego przez siebie roku 
podatkowego przepisy ustawy zmienianej w art. 2 
w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r.

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
2011 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

352

USTAWA

z dnia 19 lutego 2010 r.

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym
od osób prawnych

1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, 
Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125, 
poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, 
Nr 200, poz. 1684 i Nr 230, poz. 1922, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 137, poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, 
poz. 1957, Nr 217, poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, 
Nr 121, poz. 1262, Nr 123, poz. 1291, Nr 146, poz. 1546, Nr 171, poz. 1800, Nr 210, poz. 2135 i Nr 254, poz. 2533, z 2005 r. 
Nr 25, poz. 202, Nr 57, poz. 491, Nr 78, poz. 684, Nr 143, poz. 1199, Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1419 i 1420, Nr 179, 
poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 107, poz. 723, Nr 136, poz. 970, Nr 157, 
poz. 1119, Nr 183, poz. 1353, Nr 217, poz. 1589 i Nr 251, poz. 1847, z 2007 r. Nr 165, poz. 1169, Nr 171, poz. 1208 i Nr 176, 
poz. 1238, z 2008 r. Nr 141, poz. 888 i Nr 209, poz. 1316 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 341, Nr 65, 
poz. 545, Nr 69, poz. 587, Nr 79, poz. 666, Nr 125, poz. 1035, Nr 127, poz. 1052, Nr 157, poz. 1241, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, 
poz. 1664.




