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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 26 czerwca 2009 r.

o praktykach absolwenckich
(druk nr 590 )

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. 23.
1.  Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:

(pkt 1-54 pominięte)
[55) niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat,

świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 ust. 1 i 6, art. 13 pkt
2 i 4-9 oraz w art. 18, a także zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego
wypłacanych przez zakład pracy, z zastrzeżeniem art. 22 ust. 6ba,]

<55) niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat,
świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 ust. 1 i 6, art. 13
pkt 2 i 4–9 oraz w art. 18, świadczeń pieniężnych z tytułu odbywania praktyk
absolwenckich, o których mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2009 r. o praktykach
absolwenckich (Dz. U. Nr ..., poz. ...), a także zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia
społecznego wypłacanych przez zakład pracy, z zastrzeżeniem art. 22 ust. 6ba,>

(pkt 55a-61 oraz ust. 2-8 pominięte)

Art. 35.
1. Do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy są obowiązane:

1)  osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z
zagranicy - od wypłacanych przez nie emerytur i rent,

2) jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe, zakłady pracy oraz inne jednostki
organizacyjne - od wypłacanych przez nie stypendiów,

3)  organy zatrudnienia - od świadczeń wypłacanych z Funduszu Pracy,
3a) biura terenowe Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - od świadczeń

wypłacanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
4) areszty śledcze oraz zakłady karne - od należności za pracę przypadającej

tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
5) spółdzielnie - od oprocentowania wkładów pieniężnych członków spółdzielni,

zaliczonego w ciężar kosztów spółdzielni,
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6) oddziały Wojskowej Agencji Mieszkaniowej - od wypłacanych żołnierzom świadczeń
pieniężnych wynikających z przepisów ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej,

7)  centrum integracji społecznej - od wypłacanych świadczeń integracyjnych i
motywacyjnej premii integracyjnej, przyznanych na podstawie ustawy z dnia 13
czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143, z późn. zm.)[.]
<,>

<8) podmiot przyjmujący na praktykę – od świadczeń pieniężnych wypłaconych z
tytułu odbywania praktyk absolwenckich, o których mowa w ustawie z dnia 26
czerwca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. Nr ..., poz. ...)>

- pomniejszonych o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa
w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b).

2. Za stypendia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, uważa się w szczególności stypendia
przyznawane uczestnikom studiów doktoranckich, stypendia naukowe, stypendia i inne
należności otrzymywane przez osoby kierowane za granicę w celach naukowych,
dydaktycznych lub szkoleniowych, stypendia za rozwiązywanie zadań badawczych i
wdrożeniowych oraz przyznawane studentom studiów dziennych stypendia za wyniki w
nauce i stypendia ministra za osiągnięcia w nauce.

3.  Zaliczki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 7, za miesiące od stycznia do grudnia ustala
się w sposób określony w art. 32 ust. 1-1c, z tym że w przypadku poboru zaliczek od
emerytur i rent z zagranicy stosuje się postanowienia umowy o unikaniu podwójnego
opodatkowania, zawartej z państwem, z którego pochodzą te emerytury i renty.

3a.  Podatnik przy odbiorze emerytury lub renty, o której mowa w ust. 3, może wpłacić
płatnikowi ustaloną zaliczkę w złotych. Wpłatę tę uznaje się za zaliczkę potrąconą przez
płatnika.

4. Zaliczkę obliczoną w sposób określony w ust. 3 zmniejsza się o kwotę, o której mowa w
art. 32 ust. 3, jeżeli zaliczkę pobierają płatnicy określeni w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 7, a podatnik
przed pierwszą wypłatą należności w roku podatkowym lub przed upływem miesiąca, w
którym zaczął osiągać takie dochody, złoży płatnikowi oświadczenie według ustalonego
wzoru, że nie osiąga równocześnie innych dochodów, z wyjątkiem określonych w art. 30-
30c oraz art. 30e.

5. Zaliczkę od przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 3a, pobiera się, stosując
najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1,
pomniejszoną o kwotę, o której mowa w art. 32 ust. 3.

[6. Zaliczkę od przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, pobiera się, stosując najniższą
stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.]

<6. Zaliczkę od przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 5, 6 i 8, pobiera się, stosując
najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.>

7 – 8 (uchylone).
9. Zaliczkę od dochodów, o których mowa w ust. 1, obliczoną w sposób określony w ust. 3-8,

zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b,
pobranej w tym miesiącu przez płatnika ze środków podatnika.

10. Płatnicy stypendiów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b, są obowiązani w terminie do
końca lutego roku następującego po roku podatkowym sporządzić informację o wysokości
wypłaconego stypendium, według ustalonego wzoru, i przekazać ją podatnikowi oraz
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urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według
miejsca zamieszkania podatnika, z zastrzeżeniem art. 37.

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. 16.
1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:

( pkt 1-56 pominięte)
[57)niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń

oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 ust. 1 i 6, art. 13 pkt 2 i 4-9
oraz w art. 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych, a także zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych
przez zakład pracy, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 4g,]

<57) niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat,
świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 ust. 1 i 6, art.
13 pkt 2 i 4–9 oraz w art. 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych, świadczeń pieniężnych z tytułu odbywania
praktyk absolwenckich, o których mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2009 r. o
praktykach absolwenckich (Dz. U. Nr ..., poz. ...), a także zasiłków pieniężnych z
ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakład pracy, z zastrzeżeniem art.
15 ust. 4g,>

( pkt 57a—66 oraz ust. 1a-9 pominięte)

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. O ZAOPATRZENIU Z TYTUŁU WYPADKÓW
LUB CHORÓB ZAWODOWYCH POWSTAŁYCH W SZCZEGÓLNYCH
OKOLICZNOŚCIACH (Dz. U. Nr 199, poz. 1674, z późn. zm.)

Art. 2.
1. Za wypadek uzasadniający przyznanie świadczeń uważa się nagłe zdarzenie wywołane

przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło:
1) przy ratowaniu innych osób od grożącego ich życiu niebezpieczeństwa;
2) przy chronieniu własności publicznej przed grożącą jej szkodą;
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3) przy udzielaniu przedstawicielowi organu państwowego lub organu samorządu
terytorialnego pomocy przy spełnianiu czynności urzędowych;

4) przy ściganiu lub ujęciu osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub przy
chronieniu innych osób przed napaścią;

5) przy wykonywaniu funkcji radnego lub członka komisji rady wszystkich jednostek
samorządu terytorialnego albo przy wykonywaniu przez sołtysa czynności
związanych z tym stanowiskiem;

6) przy wykonywaniu funkcji ławnika w sądzie;
7) w czasie zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych

przez jednostki organizacyjne systemu oświaty, zajęć w szkole wyższej lub zajęć na
studiach doktoranckich albo w czasie odbywania praktyki przewidzianej organizacją
studiów lub nauki;

8) przy pracy w Ochotniczych Hufcach Pracy na innej podstawie niż umowa o pracę;
9) przy pracy wykonywanej w ramach terapii zajęciowej w jednostkach organizacyjnych

pomocy społecznej oraz publicznych zakładach opieki zdrowotnej;
10) przy wykonywaniu bezpośredniej ochrony przed klęskami żywiołowymi;
11) przy wykonywaniu funkcji członka komisji powołanej przez organ państwowy lub

organ samorządu terytorialnego do przeprowadzenia wyborów lub referendum,
12) przy wykonywaniu świadczeń przez wolontariusza, o którym mowa w art. 2 pkt 3

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873),

13) w trakcie uczestnictwa w centrum integracji społecznej,
14) przy wykonywaniu przez bezrobotnego prac społecznie użytecznych, o których mowa

w art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.)[.] <;>

<15) przy odbywaniu praktyk przez praktykanta, o którym mowa w art. 2 ust. 1
ustawy z dnia 26 czerwca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. Nr ..., poz.
...).>

2. Za chorobę zawodową uprawniającą do świadczeń przewidzianych w ustawie uważa się
chorobę określoną w wykazie chorób zawodowych, o którym mowa w art. 237 § 1 pkt 2
Kodeksu pracy, jeżeli została spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla
zdrowia występujących w środowisku pracy lub sposobem wykonywania pracy, przy
wykonywaniu zajęć lub pracy, o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 8.


