
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 5 listopada 2009 r.

o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw

(druk nr 697)

USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW,

MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO (Dz. U.

z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm.)

Art. 3.
[1. W razie oddania do używania lokalu, z którego właściciel przejściowo nie korzysta w

całości lub w części w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, przepisów
ustawy nie stosuje się, z wyjątkiem art. 10 ust. 1-3, art. 11 ust. 1 i 2 pkt 1-3, art. 13 i art.
18 ust. 1 i 2.]

2. Do lokali będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub
podległych mu organów, do lokali będących w dyspozycji jednostek organizacyjnych
Służby Więziennej oraz do lokali pozostających i przekazanych do dyspozycji Szefa
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Szefa Agencji Wywiadu, przepisy ustawy
stosuje się, jeżeli przepisy odrębne dotyczące tych lokali nie stanowią inaczej.

3. Przepisy niniejszej ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw regulujących ochronę
praw lokatorów w sposób korzystniejszy dla lokatora.

<Rozdział 2a
Najem okazjonalny lokalu

Art. 19a.
1. Umową najmu okazjonalnego lokalu jest umowa najmu lokalu służącego do

zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, którego właściciel, będący osobą fizyczną,
nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali, zawarta na
czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

2. Do umowy najmu okazjonalnego lokalu dołącza się w szczególności:
1) oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał

się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na
podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu w terminie wskazanym w
żądaniu, o którym mowa w art. 19d ust. 2;
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2) wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać
w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu, z
zastrzeżeniem ust. 3;

3) oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, o
którym mowa w pkt 2 lub ust. 3, o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i
osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu; na żądanie
wynajmującego dołącza się oświadczenie z podpisem notarialnie
poświadczonym.

3. W razie utraty możliwości zamieszkania w lokalu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2,
najemca jest obowiązany w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o tym
zdarzeniu wskazać inny lokal, w którym mógłby zamieszkać w przypadku
wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu, oraz przedstawić oświadczenie,
o którym mowa w ust. 2 pkt 3, pod rygorem wypowiedzenia umowy, o którym
mowa w art. 19d ust. 5.

4. Zawarcie umowy najmu okazjonalnego lokalu może być uzależnione od wpłacenia
przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu
okazjonalnego lokalu przysługujących właścicielowi w dniu opróżnienia lokalu oraz
ewentualnych kosztów egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu. Kaucja nie może
przekraczać sześciokrotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego
według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu
okazjonalnego lokalu.

5. Kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu, po
potrąceniu należności właściciela, o których mowa w ust. 4.

6. Umowa najmu okazjonalnego lokalu oraz zmiany tej umowy wymagają formy
pisemnej pod rygorem nieważności.

7. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy
sporządzeniu oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, wynosi nie więcej niż
1/10 minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz.
1679, z późn. zm.).

Art. 19b.
1. Właściciel zgłasza zawarcie umowy najmu okazjonalnego lokalu naczelnikowi

urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania właściciela, w
terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu.

2. Na żądanie najemcy właściciel ma obowiązek przedstawić potwierdzenie zgłoszenia,
o którym mowa w ust. 1.

3. W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się
przepisów art. 19c i 19d ustawy oraz art. 1046 § 41 ustawy z dnia 17 listopada 1964
r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.).

Art. 19c.
1. Z tytułu najmu okazjonalnego lokalu, oprócz czynszu, właściciel pobiera jedynie

opłaty niezależne od właściciela, chyba że umowa stanowi inaczej.
2. Właściciel może podwyższyć czynsz wyłącznie zgodnie z warunkami określonymi

w umowie.
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Art. 19d.
1. Umowa najmu okazjonalnego lokalu ulega rozwiązaniu po upływie czasu, na jaki

była zawarta, lub po upływie okresu wypowiedzenia tej umowy.
2. Po rozwiązaniu umowy najmu okazjonalnego lokalu, jeżeli najemca dobrowolnie nie

opróżnił lokalu, właściciel doręcza najemcy żądanie opróżnienia lokalu,
sporządzone na piśmie opatrzonym urzędowo poświadczonym podpisem właściciela.

3. Żądanie opróżnienia lokalu zawiera w szczególności:
1) oznaczenie właściciela oraz najemcy, którego żądanie dotyczy;
2) wskazanie umowy najmu okazjonalnego lokalu i przyczynę ustania stosunku z

niej wynikającego;
3) termin, nie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia żądania najemcy, w którym

najemca i osoby z nim zamieszkujące mają opróżnić lokal.
4. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 3 pkt 3,

właściciel składa do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi
notarialnemu, o którym mowa w art. 19a ust. 2 pkt 1. Do wniosku załącza się:

1) żądanie opróżnienia lokalu wraz z dowodem jego doręczenia najemcy albo
dowodem wysłania go przesyłką poleconą;

2) dokument potwierdzający przysługujący właścicielowi tytuł prawny do lokalu,
którego opróżnienia dotyczy żądanie właściciela;

3) potwierdzenie zgłoszenia, o którym mowa w art. 19b ust. 1.
5. W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 19a ust. 3, właściciel

lokalu może wypowiedzieć na piśmie umowę najmu okazjonalnego lokalu, z
zachowaniem co najmniej siedmiodniowego okresu wypowiedzenia.

Art. 19e.
W przypadku dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 19b ust. 1, do najmu
okazjonalnego lokalu przepisów ustawy nie stosuje się, z wyjątkiem: art. 2, art. 6 ust. 3,
art. 10 ust. 1 – 3, art. 11 ust. 2 pkt 1 – 3, art. 13, art. 18 ust. 1 i 2 oraz art. 19a – 19d.>

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. – KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO (Dz. U.

Nr 43, poz. 296, z późn. zm.)

Art. 1046.
§ 1. Jeżeli dłużnik ma wydać nieruchomość lub statek albo opróżnić pomieszczenie,

komornik sądu, w którego okręgu rzeczy te się znajdują, wezwie dłużnika do
dobrowolnego wykonania tego obowiązku w wyznaczonym stosownie do okoliczności
terminie, po którego bezskutecznym upływie dokona czynności potrzebnych do
wprowadzenia wierzyciela w posiadanie.

§ 2. Prowadząc egzekucję na podstawie tytułu nakazującego dłużnikowi opróżnienie lokalu
lub pomieszczenia, komornik usunie z niego także osoby zajmujące lokal wraz z
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dłużnikiem, chyba że osoby te wykażą dokumentem, iż zajmowanie wynika z tytułu
prawnego niepochodzącego od dłużnika.

§ 3. Przepisów § 2 oraz art. 791 § 1 nie stosuje się do opróżnienia lokalu służącego
zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika.

§ 4. Wykonując obowiązek opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb
mieszkaniowych dłużnika na podstawie tytułu wykonawczego, z którego nie wynika
prawo dłużnika do lokalu socjalnego lub zamiennego, komornik wstrzyma się z
dokonaniem czynności do czasu, gdy gmina wskaże tymczasowe pomieszczenie lub
gdy dłużnik znajdzie takie pomieszczenie.

<§ 41. Przepisu § 4 nie stosuje się do egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu wynajętego
na podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu, której zawarcie zostało
zgłoszone zgodnie z art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
(Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm.).>

§ 5. Komornik nie może wstrzymać się z dokonaniem czynności, jeżeli wierzyciel wskaże
tymczasowe pomieszczenie, o którym mowa w § 4.

§ 6. Tymczasowe pomieszczenie powinno:
1) nadawać się do zamieszkania;
2) zapewniać co najmniej 5 m2 powierzchni mieszkalnej na jedną osobę;
3) znajdować się w tej samej miejscowości lub pobliskiej, jeżeli zamieszkanie w tej

miejscowości nie pogorszy nadmiernie warunków życia osób
przekwaterowywanych.

§ 7. Od wymagań, o których mowa w § 6 pkt 2 i pkt 3, można odstąpić za zgodą osoby
przekwaterowywanej.

§ 8. Jeżeli egzekucja obowiązku opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb
mieszkaniowych dłużnika dotyczy osób małoletnich lub ubezwłasnowolnionych,
komornik wstrzyma się z dokonaniem czynności i zawiadomi sąd opiekuńczy. Dalsze
czynności komornik podejmie stosownie do orzeczenia sądu opiekuńczego,
określającego miejsce pobytu osób małoletnich lub ubezwłasnowolnionych.

§ 9. Przeprowadzając egzekucję, komornik usunie ruchomości niebędące przedmiotem
egzekucji i odda je dłużnikowi, a w razie jego nieobecności pozostawi osobie dorosłej
spośród jego domowników, gdyby zaś i to nie było możliwe, ustanowi dozorcę,
pouczając go o obowiązkach i prawach dozorcy ustanowionego przy zajęciu
ruchomości, i odda mu usunięte ruchomości na przechowanie na koszt dłużnika.

§ 10. Jeżeli na wezwanie dozorcy dłużnik w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 30 dni,
nie odbierze ruchomości, sąd na wniosek dozorcy i po wysłuchaniu dłużnika nakaże ich
sprzedaż, a jeżeli ruchomości nie przedstawiają wartości handlowej lub sprzedaż okaże
się bezskuteczna, sąd wskaże inny sposób rozporządzenia rzeczą, nie wyłączając ich
zniszczenia.

§ 11. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze
rozporządzenia, szczegółowy tryb postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub
pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości oraz szczegółowe warunki, w tym
sanitarne, jakim powinno odpowiadać tymczasowe pomieszczenie, mając na względzie
ochronę przed bezdomnością osób eksmitowanych, sprawne prowadzenie egzekucji
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oraz uwzględniając, że tymczasowe pomieszczenie musi nadawać się do zamieszkania,
chociażby nie spełniało warunków technicznych wymaganych dla pomieszczeń
przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU

DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY

FIZYCZNE (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.)

Art. 12.
1. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

1) 20% przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów,
2) 17 % przychodów ze świadczenia usług:

a) reprodukcji komputerowych nośników informacji (PKWiU 22.33.10),
b) pośrednictwa w sprzedaży pojazdów mechanicznych (PKWiU 50.10.30),

pośrednictwa w sprzedaży części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych
(PKWiU 50.30.30), pośrednictwa w sprzedaży motocykli oraz części i
akcesoriów do nich (PKWiU 50.40.30),

c) pośrednictwa w handlu hurtowym (PKWiU grupa 51.1), z zastrzeżeniem
załącznika nr 2 do ustawy,

d) hoteli (PKWiU grupa 55.1), świadczonych przez obiekty noclegowe turystyki
oraz inne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKWiU grupa 55.2),

e) parkingowych (PKWiU 63.21.24), obsługi centrali wzywania radio-taxi
(PKWiU 63.21.25-00.10), pilotowania (PKWiU 63.22.12), organizatorów i
pośredników turystycznych (PKWiU grupa 63.3),

f) w zakresie zarządzania nieruchomościami, świadczonych na zlecenie (PKWiU
70.32), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy,

g) wynajmu samochodów osobowych (PKWiU 71.1), wynajmu pozostałych
środków transportu (PKWiU 71.2),

h) doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 72.1), w zakresie
oprogramowania (PKWiU 72.2), przetwarzania danych (PKWiU 72.3),

i) pozyskiwania personelu (PKWiU 74.50.2), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do
ustawy, dezynfekcji i tępienia szkodników (PKWiU 74.70.11), fotograficznych
(PKWiU 74.81), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy, przyjmowania
telefonów (PKWiU 74.83.11), powielania (PKWiU 74.83.12), organizowania
wystaw, targów i kongresów (PKWiU 74.84.15), z zastrzeżeniem załącznika nr
2 do ustawy,

j) poradnictwa dla dzieci, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 85.32.13),
opieki społecznej świadczonych przez instytucje o charakterze doraźnym
(PKWiU 85.32.14), opieki społecznej związanych z przystosowaniem
zawodowym (PKWiU 85.32.15)
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- z zastrzeżeniem pkt 1 i 3-5,
3) 8,5 %:

[a) przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, do kwoty stanowiącej
równowartość 4.000 euro; od nadwyżki ponad tę kwotę ryczałt wynosi 20 %
przychodów,]

<a) przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a,>
b) przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności

gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej
1,5 %, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy,

c) przychodów związanych ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom
(PKWiU 75.25.11),

d) przychodów ze świadczenia usług związanych z prowadzeniem przedszkoli oraz
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym specjalnych -
dotyczy wyłącznie przygotowania dzieci do nauki w szkole (PKWiU 80.10.11
ex),

e) przychodów ze świadczenia usług związanych z ogrodami botanicznymi i
zoologicznymi oraz obszarami z obiektami chronionej przyrody (PKWiU
92.53),

f) przychodów z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów)
z materiału powierzonego przez zamawiającego,

g) prowizji uzyskanej przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu,
h) prowizji uzyskanej przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż

prasy,
i) przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 11 i 12 ustawy o podatku

dochodowym,
4) 5,5%:

a) przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie
przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton,

b)  uzyskanej prowizji z działalności handlowej w zakresie sprzedaży
jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów
miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do
automatów,

5) 3,0% przychodów:
a) z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów

o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
b) z działalności usługowej w zakresie handlu,
c)  ze świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą, zaliczonych zgodnie z

Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług do klasy 01.42 - usługi związane z
chowem i hodowlą zwierząt (z wyjątkiem usług weterynaryjnych),

d) z działalności rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb i
innych surowców pochodzących z własnych połowów, z wyjątkiem sprzedaży
konserw oraz prezerw z ryb i innych surowców z połowów,

e) o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2 i 5-10 ustawy o podatku dochodowym,
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f)  z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku będących środkami
trwałymi, ujętych w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych oraz składników majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy o
podatku dochodowym, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa,
ustalona zgodnie z art. 22g ustawy o podatku dochodowym, jest niższa niż 1.500
zł, nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych, wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej, nawet
jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z tej działalności gospodarczej, a
pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym
składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie
upłynęło sześć lat.

2. Podatek zryczałtowany, o którym mowa w ust. 1, pobiera się bez pomniejszania
przychodu o koszty uzyskania.

3. Jeżeli podatnik obowiązany do prowadzenia ewidencji przychodów prowadzi działalność,
z której przychody są opodatkowane różnymi stawkami określonymi w ust. 1, ryczałt od
przychodów ewidencjonowanych ustala się według stawki właściwej dla przychodów z
każdego rodzaju działalności, pod warunkiem że ewidencja przychodów jest prowadzona
w sposób umożliwiający określenie przychodów z każdego rodzaju działalności. W razie
gdy podatnik, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie prowadzi ewidencji w sposób
zapewniający ustalenie przychodów dla każdego rodzaju działalności, ryczałt od
przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów, z tym że w przypadku
osiągania również przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, ryczałt wynosi 20% albo
17%, w przypadku osiągania również przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

4. (skreślony).
5. Przychody z udziału w spółce w odniesieniu do każdego podatnika określa się

proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku. W razie braku przeciwnego dowodu
przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe.

6. Zasada, o której mowa w ust. 5, ma również zastosowanie do małżonków, między
którymi istnieje wspólność majątkowa, osiągających przychody, o których mowa w art. 6
ust. 1a, chyba że złożą pisemne oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodu przez
jednego z nich.

7. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 6, składa się właściwemu naczelnikowi urzędu
skarbowego najpóźniej do dnia 20 stycznia roku podatkowego, a w przypadku
rozpoczęcia osiągania przychodów w trakcie roku podatkowego w terminie pierwszej
wpłaty na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

8. Wybór zasady opodatkowania całości przychodu przez jednego z małżonków wyrażony
w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 6, obowiązuje przy dokonywaniu wpłat na
ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za cały dany rok podatkowy, chyba że w
wyniku rozwodu albo orzeczenia przez sąd separacji nastąpił podział majątku wspólnego
małżonków i przedmiot umowy przypadł temu z małżonków, na którym nie ciążył
obowiązek dokonywania wpłat na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

9. Zasady określone w ust. 5 stosuje się odpowiednio do ulg podatkowych związanych z
działalnością prowadzoną w formie spółki.

10. W przypadku odpłatnego zbycia praw majątkowych lub nieruchomości będących:
1) środkami trwałymi,
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2) składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy o podatku
dochodowym, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa, ustalona
zgodnie z art. 22g ustawy o podatku dochodowym, jest niższa niż 1.500 zł,

3) wartościami niematerialnymi i prawnymi
- ujętych w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym
także w przypadku odpłatnego zbycia składników majątku wymienionych w pkt 2 oraz
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim
prawie, nieujętych w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych, wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej - bez względu
na okres ich nabycia - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 10 %
uzyskanego przychodu, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z pozarolniczej
działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po
miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia
nie upłynęło sześć lat.

10a. W przypadku odpłatnego zbycia budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim
budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim
lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub
udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego
własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa
do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie
wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej - jeżeli odpłatne zbycie
zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w
którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie - stosuje się art. 21 ust. 1 pkt 131 i art. 30e
ustawy o podatku dochodowym.

10b. Ryczałt od przychodu, o którym mowa w ust. 10, jest płatny bez wezwania w terminie, o
którym mowa w art. 21 ust. 1 lub 1a, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje
naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

[11. W przypadku osiągania przez małżonków przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a,
kwota przychodów określona w ust. 1 pkt 3 lit. a) dotyczy łącznie obojga małżonków.]

12. Przepisy art. 27 ust. 8-9a ustawy o podatku dochodowym stosuje się odpowiednio.


