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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać 
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej na 37. posiedzeniu w dniu 5 marca 2009 r. ustawę  

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

z dnia 5 marca 2009 r. 

 

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

 

Art. 1. 
W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. 
U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 5a pkt 20 otrzymuje brzmienie: 

„20) małym podatniku – oznacza to podatnika, u którego wartość przychodu ze 
sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekro-
czyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiada-
jącej równowartości 1 200 000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro do-
konuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank 
Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowe-
go, w zaokrągleniu do 1 000 zł,”; 

2) w art. 22: 

a) ust. 5d otrzymuje brzmienie: 

„5d. Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 
5e, 6ba, 6bb i 7b, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachun-
kowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo  

                                                 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, 
Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 
4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 
968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, 
poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, 
Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, 
poz. 2058, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595, Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 
96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1608, Nr 202, poz. 
1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 
535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109, poz. 1163, Nr 116, poz. 1203, 1205 i 1207, Nr 120, 
poz. 1252, Nr 123, poz. 1291, Nr 151, poz. 1596, Nr 162, poz. 1691, Nr 210, poz. 2135, Nr 263, poz. 
2619 i Nr 281, poz. 2779 i 2781, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 30, poz. 262, Nr 85, poz. 725, Nr 86, poz. 
732, Nr 90, poz. 757, Nr 102, poz. 852, Nr 143, poz. 1199 i 1202, Nr 155, poz. 1298, Nr 164, poz. 1365 i 
1366, Nr 169, poz. 1418 i 1420, Nr 177, poz. 1468, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 
1538, z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 107, poz. 723, Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 
1119, Nr 183, poz. 1353 i 1354, Nr 217, poz. 1588, Nr 226, poz. 1657 i Nr 249, poz. 1824, z 2007 r. Nr 
35, poz. 219, Nr 99, poz. 658, Nr 115, poz. 791 i 793, Nr 176, poz. 1243, Nr 181, poz. 1288, Nr 191, poz. 
1361 i 1367, Nr 192, poz. 1378 i Nr 211, poz. 1549, z 2008 r. Nr 97, poz. 623, Nr 141, poz. 888, Nr 143, 
poz. 894, Nr 209, poz. 1316, Nr 220, poz. 1431 i 1432, Nr 223, poz. 1459 i Nr 228, poz. 1507 oraz z 
2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 6, poz. 33 i Nr 19, poz. 100. 
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dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku bra-
ku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych ja-
ko koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.”, 

b) ust. 6b otrzymuje brzmienie: 

„6b. Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów w przypadku podat-
ników, o których mowa w ust. 6, z zastrzeżeniem ust. 5e, 6ba, 6bb i 7b,  
uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu sta-
nowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu.”, 

c) ust. 7b otrzymuje brzmienie: 

„7b. Koszty prac rozwojowych mogą być zaliczane do kosztów uzyskania 
przychodów: 

1) w miesiącu, w którym zostały poniesione albo począwszy od tego 
miesiąca w równych częściach w okresie nie dłuższym niż 12 mie-
sięcy, albo 

2) jednorazowo w roku podatkowym, w którym zostały zakończone, al-
bo 

3) poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z art. 22m ust. 1 
pkt 3 od wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 
22b ust. 2 pkt 2.”; 

3) w art. 22k dodaje się ust. 13 w brzmieniu: 

„13. W przypadku spółki niemającej osobowości prawnej kwota limitu odpisów 
amortyzacyjnych, o której mowa w ust. 7, dotyczy spółki.”. 

 

Art. 2. 
W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. 
U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 4a pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

„10) małym podatniku – oznacza to podatnika, u którego wartość przychodu ze 
sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekro-
czyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiada-
jącej równowartości 1 200 000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro do-
konuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank 

                                                 
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 116, poz. 1203, 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 i Nr 19, poz. 100. 
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Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowe-
go, w zaokrągleniu do 1 000 zł,”; 

2) w art. 15: 

a) ust. 4a otrzymuje brzmienie: 

„4a. Koszty prac rozwojowych mogą być zaliczane do kosztów uzyskania 
przychodów: 

1) w miesiącu, w którym zostały poniesione albo począwszy od tego 
miesiąca w równych częściach w okresie nie dłuższym niż 12 mie-
sięcy, albo 

2) jednorazowo w roku podatkowym, w którym zostały zakończone, al-
bo 

3) poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z art. 16m ust. 1 
pkt 3 od wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 
16b ust. 2 pkt 3.”, 

b) ust. 4e otrzymuje brzmienie: 

„4e. Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 
4a i 4f-4h, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych 
(zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, 
na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku fak-
tury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako 
koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.”; 

3) w art. 16k dodaje się ust. 13 w brzmieniu: 

„13. W przypadku spółki niemającej osobowości prawnej kwota limitu odpisów 
amortyzacyjnych, o której mowa w ust. 7, dotyczy spółki.”. 

 

Art. 3. 
Do kosztów prac rozwojowych rozpoczętych przed dniem 1 stycznia 2009 r. stosuje się 
przepisy dotychczasowe. 

 

Art. 4. 
1.  Podatnicy, którzy w związku z podwyższeniem limitu przychodów, o którym mowa 

w art. 5a pkt 20 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą usta-
wą, i art. 4a pkt 10 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą u-
stawą, stali się małymi podatnikami, mogą wpłacać zaliczki kwartalne, o których 
mowa w art. 44 ust. 3g ustawy zmienianej w art. 1 oraz w art. 25 ust. 1b ustawy 
zmienianej w art. 2, począwszy od pierwszego kwartału następującego po kwartale, 
w którym weszła w życie niniejsza ustawa. 

2.  Przepis ust. 1 stosuje się w przypadku złożenia przez podatnika zawiadomienia, o 
którym mowa w art. 44 ust. 3i ustawy zmienianej w art. 1 oraz w art. 25 ust. 1e u-
stawy zmienianej w art. 2, w terminie do 20 dnia drugiego miesiąca kwartału nastę-
pującego po kwartale, w którym weszła w życie niniejsza ustawa. 
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Art. 5. 
1. W latach podatkowych rozpoczynających się w 2009 r. i 2010 r. kwota limitu odpi-

sów amortyzacyjnych, o której mowa w art. 22k ust. 7 ustawy zmienianej w art. 1 
oraz art. 16k ust. 7 ustawy zmienianej w art. 2, wynosi 100 000 euro w każdym z 
tych lat podatkowych. 

2.  Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy w roku 2008 lub 2009 
rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, mogą zgodnie z zasadami okre-
ślonymi w art. 22k ust. 7–13 ustawy zmienianej w art. 1 dokonywać odpisów amor-
tyzacyjnych, do kwoty limitu określonej w ust. 1, także w roku podatkowym nastę-
pującym bezpośrednio po roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie 
działalności gospodarczej. 

3.  Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, którzy w roku 2008 lub 2009 
rozpoczęli prowadzenie działalności, mogą zgodnie z zasadami określonymi w art. 
16k ust. 7-13 ustawy zmienianej w art. 2 dokonywać odpisów amortyzacyjnych, do 
kwoty limitu określonej w ust. 1, także w roku podatkowym następującym bezpo-
średnio po roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności. 

4.  Przepisu ust. 3 nie stosuje się do podatników podatku dochodowego od osób praw-
nych, których pierwszy rok podatkowy kończy się w dniu 31 grudnia 2010 r. 

 

Art. 6. 
Ustawa ma zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 
stycznia 2009 r., z tym że do podatników podatku dochodowego od osób prawnych, któ-
rzy rozpoczęli działalność w 2008 r., a których rok podatkowy jest inny niż kalendarzo-
wy i zakończy się po dniu 31 grudnia 2008 r., do końca przyjętego przez siebie roku 
podatkowego przepisy art. 5 nie mają zastosowania. 

 

Art. 7. 
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

 

 
 MARSZAŁEK SEJMU 
 
 
  
 / - / Bronisław Komorowski 
 

 

 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


