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USTAWA

z dnia 18 marca 2010 r.

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych oraz niektórych innych ustaw1)

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 i Nr 57, poz. 352) wprowadza się nastę-
pujące zmiany:

1) w art. 9a w ust. 3 uchyla się pkt 1;

2)  w art. 14 w ust. 2 w pkt 14 kropkę zastępuje się 
przecinkiem i dodaje się pkt 15 w brzmieniu:

„15)  w centrach badawczo-rozwojowych, o któ-
rych mowa w ustawie z dnia 30 maja 2008 r. 
o niektórych formach wspierania działalności 
innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz. 730) — 
środki funduszu innowacyjności, o którym 
mowa w art. 21 tej ustawy:

a)  niewykorzystane w roku podatkowym, 
w którym zostały przekazane do tego fun-
duszu, lub w ciągu roku podatkowego na-
stępującego po tym roku, 

b)  wykorzystane niezgodnie z przepisami wy-
danymi na podstawie art. 21 ust. 8 ustawy 
z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych for-
mach wspierania działalności innowacyj-
nej,

c)  w przypadku utraty przez podatnika statu-
su centrum badawczo-rozwojowego.”;

3) w art. 21 w ust. 1 pkt 68a otrzymuje brzmienie:

„68a)  wartość nieodpłatnych świadczeń, o których 
mowa w art. 20 ust. 1, otrzymanych od 
świadczeniodawcy w związku z jego promo-
cją lub reklamą — jeżeli jednorazowa war-
tość tych świadczeń nie przekracza kwoty 
200 zł; zwolnienie nie ma zastosowania, 

jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz 
pracownika świadczeniodawcy lub osoby 
pozostającej ze świadczeniodawcą w sto-
sunku cywilnoprawnym,”.

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.2)) w art. 12 w ust. 1 po 
pkt 5b dodaje się pkt 5c w brzmieniu:

„5c)  w centrach badawczo-rozwojowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 30 maja 2008 r. o niektó-
rych formach wspierania działalności innowa-
cyjnej (Dz. U. Nr 116, poz. 730) — środki fundu-
szu innowacyjności, o którym mowa w art. 21 
tej ustawy:

a)  niewykorzystane w roku podatkowym, w któ-
rym zostały przekazane do tego funduszu, lub 
w ciągu roku podatkowego następującego po 
tym roku, 

b)  wykorzystane niezgodnie z przepisami wyda-
nymi na podstawie art. 21 ust. 8 ustawy z dnia 
30 maja 2008 r. o niektórych formach wspie-
rania działalności innowacyjnej,

c)  w przypadku utraty przez podatnika statusu 
centrum badawczo-rozwojowego.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zry-
czałtowanym podatku dochodowym od niektórych 
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. 
Nr 144, poz. 930, z późn. zm.3)) w art. 9 ust. 4 otrzymu-
je brzmienie:

„4.  W przypadku osiągania przychodów, o których 
mowa w art. 6 ust. 1a, przepisy dotyczące oświad-
czenia o wyborze opodatkowania w formie ry-

1)  Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od nie-
których przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz 
ustawę z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.

2)  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, 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 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 352.

3)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 104, poz. 1104 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 74, 
poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 125, poz. 1363 i 1369 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 141, poz. 1183, Nr 169, poz. 1384, Nr 172, 
poz. 1412 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302 i Nr 202, 
poz. 1958, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 263, poz. 2619, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1366 i Nr 169, poz. 1420, 
z 2006 r. Nr 183, poz. 1353 i Nr 217, poz. 1588, z 2008 r. Nr 141, poz. 888, Nr 143, poz. 894 i Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. 
Nr 157, poz. 1241 i Nr 201, poz. 1541 oraz z 2010 r. Nr 3, poz. 13 i Nr 28, poz. 146.
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czałtu od przychodów ewidencjonowanych sto-
suje się odpowiednio, z tym że podatnik rozpo-
czynający osiąganie takich przychodów w trakcie 
roku podatkowego składa pisemne oświadczenie 
o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od 
przychodów ewidencjonowanych za dany rok po-
datkowy naczelnikowi urzędu skarbowego właś-
ciwemu według miejsca zamieszkania podatnika 
nie później niż do 20 dnia miesiąca następujące-
go po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy 
przychód z tego tytułu, albo do końca roku podat-
kowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął 
w grudniu roku podatkowego.”.

Art. 4. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podat-
ku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. 
zm.4)) w art. 7 w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)  o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku po-
datkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi 
ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości 
tych osób;”.

Art. 5. W ustawie z dnia 30 maja 2008 r. o niektó-
rych formach wspierania działalności innowacyjnej 
(Dz. U. Nr 116, poz. 730) w art. 21 uchyla się ust. 9 i 10.

Art. 6. Przepisy art. 14 ust. 2 pkt 15 i art. 21 ust. 1 
pkt 68a ustawy zmienianej w art. 1 oraz art. 12 ust. 1 
pkt 5c ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nada-
nym niniejszą ustawą, mają zastosowanie do uzyska-
nych dochodów (poniesionej straty) od dnia 1 stycznia 
2010 r.

Art. 7. Do przychodów z umów najmu, podnajmu, 
dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podob-
nym charakterze, o których mowa w art. 6 ust. 1a usta-
wy zmienianej w art. 3, zawartych przed dniem wej-
ścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy 
obowiązujące w dniu zawarcia umowy.

Art. 8. Podatnicy podatku dochodowego od osób 
prawnych, których rok podatkowy jest inny niż rok ka-
lendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 
2010 r., stosują do końca przyjętego przez siebie roku 
podatkowego przepisy ustawy zmienianej w art. 2 
oraz ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu dotych-
czasowym.

Art. 9. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia.

Marszałek Sejmu wykonujący obowiązki
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

4)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756, Nr 143, poz. 1199 
i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 143, poz. 1028 i 1029, 
z 2007 r. Nr 168, poz. 1187 i Nr 192, poz. 1382, z 2008 r. 
Nr 74, poz. 444, Nr 130, poz. 826, Nr 141, poz. 888 i Nr 209, 
poz. 1320, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 116, poz. 979, Nr 195, 
poz. 1504, Nr 201, poz. 1540 i Nr 215, poz. 1666 oraz 
z 2010 r. Nr 57, poz. 357.  




