
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, 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 oraz 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 i Nr 125, poz. 1363 i 1370) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 21: 

a) w ust. 1:
— pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) kwoty otrzymane z tytu∏u ubezpieczeƒ
majàtkowych i osobowych, z wyjàtkiem:
a) odszkodowaƒ za szkody dotyczàce

sk∏adników majàtku zwiàzanych z pro-
wadzonà dzia∏alnoÊcià gospodarczà
lub prowadzeniem dzia∏ów specjal-
nych produkcji rolnej, z których docho-
dy sà opodatkowane zgodnie z art. 27
ust. 1,

b) dochodu otrzymanego z tytu∏u inwe-
stowania sk∏adki ubezpieczeniowej
w zwiàzku z umowà ubezpieczenia za-
wartà na podstawie przepisów o dzia-

∏alnoÊci ubezpieczeniowej — w przy-
padku ubezpieczeƒ zwiàzanych z fun-
duszami kapita∏owymi, o których mo-
wa w art. 30 ust. 1b,”

— skreÊla si´ pkt 5, 
— pkt 19 otrzymuje brzmienie:

„19) wartoÊç Êwiadczeƒ ponoszonych przez
pracodawc´ z tytu∏u zakwaterowania
pracowników w hotelach pracowni-
czych oraz kwaterach prywatnych wy-
najmowanych na cele zbiorowego za-
kwaterowania,”

— w pkt 52 na poczàtku dodaje si´ wyrazy „od-
setki i”,

— skreÊla si´ pkt 54, 56, 57 i 69,
— pkt 67 i 68 otrzymujà brzmienie:

„67) wartoÊç rzeczowych Êwiadczeƒ okolicz-
noÊciowych otrzymanych przez pracow-
nika, sfinansowanych w ca∏oÊci ze Êrod-
ków zak∏adowego funduszu Êwiadczeƒ
socjalnych lub funduszy zwiàzków za-
wodowych — do wysokoÊci nieprzekra-
czajàcej w roku podatkowym po∏owy
kwoty najni˝szego wynagrodzenia za
prac´, og∏aszanego na podstawie od-
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r´bnych przepisów, za grudzieƒ roku po-
przedzajàcego rok podatkowy; rzeczo-
wymi Êwiadczeniami okolicznoÊciowy-
mi sà w szczególnoÊci: bony towarowe,
paczki Êwiàteczne dla dzieci, bilety na
imprezy sportowe lub kulturalne,

68) wartoÊç wygranych w konkursach
i grach organizowanych i emitowanych
(og∏aszanych) przez Êrodki masowego
przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz
konkursach z dziedziny nauki, kultury,
sztuki, dziennikarstwa i sportu, a tak˝e
nagród zwiàzanych ze sprzeda˝à pre-
miowà — je˝eli jednorazowa wartoÊç
tych wygranych lub nagród nie przekra-
cza kwoty najni˝szego wynagrodzenia
za prac´, og∏aszanego na podstawie od-
r´bnych przepisów, za grudzieƒ roku po-
przedzajàcego rok podatkowy; zwolnie-
nie od podatku nagród zwiàzanych ze
sprzeda˝à premiowà nie dotyczy nagród
otrzymanych przez podatnika w zwiàzku
z prowadzonà przez niego pozarolniczà
dzia∏alnoÊcià gospodarczà, stanowià-
cych przychód z tej dzia∏alnoÊci,”

b) po ust. 5c dodaje si´ ust. 5d w brzmieniu:
„5d. Dochodem, o którym mowa w ust. 1

pkt 4 lit. b), jest ró˝nica mi´dzy wyp∏aco-
nà kwotà Êwiadczenia a sumà sk∏adek
wp∏aconych do zak∏adu ubezpieczeƒ,
które zosta∏y przekazane na fundusz ka-
pita∏owy.”,

c) w ust. 9 wyrazy „art. 27a ust. 1 pkt 3 lit. c) i d)”
zast´puje si´ wyrazami „art. 27a ust. 1 pkt 2 lit. b)
i c)”;

2) w art. 23 w ust. 1 w pkt 38 na koƒcu skreÊla si´ wy-
razy „w przypadku likwidacji funduszu inwestycyj-
nego”;

3) w art. 26 w ust. 7 kropk´ na koƒcu zast´puje si´
przecinkiem i dodaje si´ wyrazy „z tym ˝e, je˝eli
przedmiotem darowizny sà pieniàdze, wysokoÊç
wydatków na cele wymienione w ust. 1 pkt 9 usta-
la si´ na podstawie dowodu wp∏aty na rachunek
bankowy obdarowanego.”;

4) po art. 26a dodaje si´ art. 26b w brzmieniu:
„Art. 26b. 1. Od podstawy obliczenia podatku,

ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1, odli-
cza si´, z zastrze˝eniem ust. 2—4, fak-
tycznie poniesione w roku podatko-
wym wydatki na sp∏at´ odsetek od
kredytu (po˝yczki) udzielonego podat-
nikowi na sfinansowanie inwestycji
majàcej na celu zaspokojenie w∏a-
snych potrzeb mieszkaniowych, zwià-
zanej z:
1) budowà budynku mieszkalnego al-

bo
2) wniesieniem wk∏adu budowlanego

lub mieszkaniowego do spó∏dzielni
mieszkaniowej na nabycie prawa
do nowo budowanego budynku

mieszkalnego albo lokalu mieszkal-
nego w takim budynku, albo

3) zakupem nowo wybudowanego
budynku mieszkalnego lub lokalu
mieszkalnego w takim budynku od
gminy albo od osoby, która wybu-
dowa∏a ten budynek w wykonywa-
niu dzia∏alnoÊci gospodarczej, albo

4) nadbudowà lub rozbudowà budyn-
ku na cele mieszkalne lub przebu-
dowà (przystosowaniem) budynku
niemieszkalnego, jego cz´Êci lub
pomieszczenia niemieszkalnego na
cele mieszkalne, w wyniku których
powstanie samodzielne mieszkanie
spe∏niajàce wymagania okreÊlone
w przepisach prawa budowlanego.

2. Odliczenie, o którym mowa w ust. 1,
stosuje si´, je˝eli:
1) kredyt (po˝yczka) zosta∏ udzielony

podatnikowi po dniu 1 stycznia
2002 r., 

2) kredyt (po˝yczka) by∏ udzielony
przez podmiot uprawniony na pod-
stawie przepisów prawa bankowe-
go albo przepisów o spó∏dzielczych
kasach oszcz´dnoÊciowo-kredyto-
wych do udzielania kredytów (po˝y-
czek), a z umowy kredytu (po˝yczki)
wynika, ̋ e dotyczy on jednej z inwe-
stycji wymienionych w ust. 1, 

3) inwestycja wymieniona w ust. 1 do-
tyczy budynków mieszkalnych lub
lokali mieszkalnych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przezna-
czonym pod budownictwo miesz-
kaniowe w miejscowym planie za-
gospodarowania przestrzennego,
a w razie braku tego planu — okre-
Êlonym w decyzji o warunkach za-
budowy i zagospodarowania tere-
nu, wydanej na podstawie obowià-
zujàcych ustaw,

4) inwestycja wymieniona w ust. 1 zo-
sta∏a zakoƒczona przed up∏ywem
trzech lat, liczàc od koƒca roku ka-
lendarzowego, w którym uzyskano
pozwolenie na budow´ w rozumie-
niu prawa budowlanego, a zakoƒ-
czenie inwestycji nastàpi∏o nie
wczeÊniej ni˝ w 2002 r. i zosta∏o po-
twierdzone okreÊlonym w przepi-
sach prawa budowlanego pozwole-
niem na u˝ytkowanie budynku
mieszkalnego, a w razie braku obo-
wiàzku jego uzyskania — zawiado-
mieniem o zakoƒczeniu budowy ta-
kiego budynku, oraz:
a) w przypadku inwestycji, o której

mowa w ust. 1 pkt 2 — umowà
o spó∏dzielcze lokatorskie prawo
do lokalu mieszkalnego albo
umowà o ustanowieniu odr´bnej
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w∏asnoÊci lokalu mieszkalnego,
których jednà ze stron jest podat-
nik, albo umowà o przeniesieniu
na podatnika w∏asnoÊci domu
jednorodzinnego,

b) w przypadku inwestycji, o której
mowa w ust. 1 pkt 3 — umowà,
w formie aktu notarialnego,
o przeniesieniu na podatnika
w∏asnoÊci budynku mieszkalne-
go lub lokalu mieszkalnego,

5) do zeznania, o którym mowa w
art. 45, sk∏adanego za rok, w którym
po raz pierwszy dokonuje si´ odli-
czenia, o którym mowa w ust. 1, po-
datnik do∏àczy oÊwiadczenie, we-
d∏ug okreÊlonego wzoru, o wysoko-
Êci wszystkich poniesionych wydat-
ków zwiàzanych z danà inwestycjà,
w tym o wysokoÊci wydatków udo-
kumentowanych fakturami wysta-
wionymi przez podatników podatku
od towarów i us∏ug niekorzystajà-
cych ze zwolnienia od tego podat-
ku,

6) odsetki, o których mowa w ust. 1:

a) zosta∏y faktycznie zap∏acone,
a ich wysokoÊç i termin zap∏aty
sà udokumentowane dowodem
wystawionym przez podmiot wy-
mieniony w pkt 2,

b) nie zosta∏y zaliczone do kosztów
uzyskania przychodów lub nie
zosta∏y zwrócone podatnikowi
w jakiejkolwiek formie, chyba ˝e
zwrócone odsetki zwi´kszy∏y
podstaw´ obliczenia podatku, 

c) nie zosta∏y odliczone od przycho-
dów na podstawie art. 11 ustawy
o zrycza∏towanym podatku do-
chodowym,

7) podatnik lub jego ma∏˝onek nie ko-
rzysta∏ lub nie korzysta z odliczenia
od dochodu (przychodu) lub podat-
ku wydatków poniesionych na w∏a-
sne cele mieszkaniowe, przezna-
czonych na:

a) zakup gruntu lub odp∏atne prze-
niesienie prawa wieczystego
u˝ytkowania gruntu pod budow´
budynku mieszkalnego,

b) budow´ budynku mieszkalnego,

c) wk∏ad budowlany lub mieszka-
niowy do spó∏dzielni mieszkanio-
wej,

d) zakup nowo wybudowanego bu-
dynku mieszkalnego lub lokalu
mieszkalnego w takim budynku
od gminy albo od osoby, która
wybudowa∏a ten budynek w wy-

konywaniu dzia∏alnoÊci gospo-
darczej,

e) nadbudow´ lub rozbudow´ bu-
dynku na cele mieszkalne,

f) przebudow´ strychu, suszarni al-
bo przystosowanie innego po-
mieszczenia na cele mieszkalne
oraz wykoƒczenie lokalu miesz-
kalnego w nowo wybudowanym
budynku mieszkalnym, do dnia
zasiedlenia tego lokalu,

g) systematyczne gromadzenie
oszcz´dnoÊci na rachunku
oszcz´dnoÊciowo-kredytowym
w banku prowadzàcym kas´
mieszkaniowà, wed∏ug zasad
okreÊlonych w odr´bnych prze-
pisach.

3. Odliczeniu, o którym mowa w ust. 1,
nie podlegajà odsetki od kredytów:
1) udzielanych ze Êrodków Krajowego

Funduszu Mieszkaniowego towa-
rzystwom budownictwa spo∏eczne-
go oraz spó∏dzielniom mieszkanio-
wym na przedsi´wzi´cia inwesty-
cyjno-budowlane majàce na celu
budow´ mieszkaƒ na wynajem oraz
udost´pnianie lokalu mieszkalnego
na zasadach spó∏dzielczego loka-
torskiego prawa do lokalu na pod-
stawie przepisów o niektórych for-
mach popierania budownictwa
mieszkaniowego,

2) udzielanych przez kasy mieszkanio-
we na zasadach okreÊlonych
w przepisach o niektórych formach
popierania budownictwa mieszka-
niowego,

3) udzielanych przez kasy oszcz´dno-
Êciowo-budowlane na zasadach
okreÊlonych w przepisach o kasach
oszcz´dnoÊciowo-budowlanych
i wspieraniu przez paƒstwo oszcz´-
dzania na cele mieszkaniowe,

4) udzielanych na usuwanie skutków
powodzi na zasadach okreÊlonych
w przepisach o dop∏atach do opro-
centowania kredytów bankowych
udzielanych na usuwanie skutków
powodzi,

5) obj´tych wykupem odsetek ze Êrod-
ków z bud˝etu paƒstwa na zasa-
dach okreÊlonych w przepisach
o pomocy paƒstwa w sp∏acie nie-
których kredytów mieszkaniowych,
refundacji bankom wyp∏aconych
premii gwarancyjnych,

6) wykorzystanych na nabycie gruntu
lub prawa wieczystego u˝ytkowa-
nia gruntu w zwiàzku z inwestycjà
wymienionà w ust. 1; w przypadku
wykorzystania kredytu na cele wy-
mienione w ust. 1 oraz na nabycie
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gruntu albo prawa wieczystego
u˝ytkowania gruntu odliczeniu nie
podlegajà odsetki od cz´Êci kredytu
ustalonej w takiej proporcji, w jakiej
pozostajà wydatki na nabycie grun-
tu albo prawa wieczystego u˝ytko-
wania gruntu w ∏àcznych wydat-
kach, o których mowa w ust. 2 pkt 5.

4. Odliczenie, o którym mowa w ust. 1,
obejmuje wy∏àcznie odsetki:
1) naliczone za okres poczàwszy od

dnia 1 stycznia 2002 r., z zastrze˝e-
niem ust. 5, i zap∏acone od tego
dnia,

2) od tej cz´Êci kredytu, która nie prze-
kracza kwoty odpowiadajàcej kwo-
cie okreÊlonej zgodnie z art. 27a
ust. 2, ustalonej w roku zakoƒczenia
inwestycji.

5. Odliczenia, o którym mowa w ust. 1,
dokonuje si´ najwczeÊniej za rok po-
datkowy, w którym zosta∏a zakoƒczo-
na dana inwestycja.

6. Odsetki, o których mowa w ust. 4, za-
p∏acone przed rokiem okreÊlonym
w ust. 5, mogà byç odliczone od pod-
stawy obliczenia podatku za rok po-
datkowy, w którym podatnik po raz
pierwszy odlicza odsetki.

7. Odsetki, o których mowa w ust. 4, za-
p∏acone przed rokiem okreÊlonym

w ust. 5 mogà byç odliczone od pod-
stawy obliczenia podatku równie˝
w roku podatkowym bezpoÊrednio
nast´pujàcym po roku, w którym po-
datnik po raz pierwszy odliczy∏ odset-
ki; w tym przypadku odliczeniu podle-
ga wy∏àcznie ró˝nica mi´dzy sumà od-
setek przypadajàcych do odliczenia
a kwotà odsetek faktycznie odliczo-
nych w roku, w którym podatnik doko-
na∏ pierwszego odliczenia.

8. Wydatki, o których mowa w ust. 1, do-
tyczà odsetek zap∏aconych ∏àcznie
przez oboje ma∏˝onków. Je˝eli ma∏-
˝onkowie podlegajà odr´bnemu opo-
datkowaniu — odliczeƒ dokonuje si´,
zgodnie z wnioskami zawartymi w ze-
znaniach rocznych, bàdê od dochodu
ka˝dego z ma∏˝onków, w proporcji
wskazanej we wniosku, bàdê od do-
chodu jednego z ma∏˝onków.

9. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, wzór oÊwiadczenia, o któ-
rym mowa w ust. 2 pkt 5, wraz z obja-
Ênieniem co do sposobu jego wype∏-
nienia.”;

5) art. 27 otrzymuje brzmienie:
„Art. 27. 1. Podatek dochodowy, z zastrze˝eniem

art. 28—30 i art. 44 ust. 4, pobiera si´ od
podstawy jego obliczenia wed∏ug na-
st´pujàcej skali:
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2. Je˝eli u podatników, którzy osiàgajà
wy∏àcznie przychody z tytu∏u emery-
tur i rent niepodlegajàcych podwy˝-
szeniu stosownie do art. 55 ust. 6, po
odliczeniu podatku wed∏ug skali okre-
Êlonej w ust. 1, pozostaje kwota przy-
chodu ni˝sza ni˝ kwota stanowiàca
20% górnej granicy pierwszego prze-
dzia∏u skali podatkowej okreÊlonej
w ust. 1, w stosunku rocznym, poda-
tek okreÊla si´ tylko w wysokoÊci nad-
wy˝ki ponad t´ kwot´.

3. Przepis ust. 2 stosuje si´, je˝eli prawo
do okreÊlonych w nim Êwiadczeƒ oraz
obowiàzek podatkowy istnia∏y w dniu
1 stycznia 1992 r. lub powsta∏y, poczy-
najàc od Êwiadczeƒ nale˝nych od tego
dnia.

4. Poczàwszy od roku podatkowego
2003, kwota, o którà zmniejsza si´ po-
datek lub zaliczk´, wymieniona

w pierwszym przedziale skali okreÊlo-
nej w ust. 1, podlega w ka˝dym roku
podatkowym podwy˝szeniu w stop-
niu odpowiadajàcym wzrostowi cen
towarów i us∏ug konsumpcyjnych
w okresie pierwszych trzech kwarta-
∏ów w roku poprzedzajàcym ten rok
podatkowy w stosunku do analogicz-
nego okresu roku poprzedniego.

5. Poczàwszy od roku podatkowego
2004, okreÊlone w skali, o której mowa
w ust. 1, przedzia∏y dochodu, podlega-
jàcego opodatkowaniu, podlegajà
w ka˝dym roku podatkowym podwy˝-
szeniu w stopniu odpowiadajàcym
wzrostowi cen towarów i us∏ug kon-
sumpcyjnych w okresie pierwszych
trzech kwarta∏ów w roku poprzedzajà-
cym ten rok podatkowy w stosunku do
analogicznego okresu roku poprzed-
niego.

Podstawa obliczenia podatku w z∏otych
Podatek wynosi

ponad do

37.024
74.048

37.024
74.048

19% podstawy obliczenia minus kwota 518 z∏ 16 gr
6.516 z∏ 40 gr + 30% nadwy˝ki ponad 37.024 z∏
17.623 z∏ 60 gr + 40% nadwy˝ki ponad 74.048 z∏



6. Wzrost cen, o którym mowa w ust. 4
i 5, jest okreÊlany przez Prezesa G∏ów-
nego Urz´du Statystycznego w komu-
nikacie w sprawie wskaênika cen to-
warów i us∏ug konsumpcyjnych
w okresie pierwszych trzech kwarta-
∏ów roku poprzedzajàcego rok podat-
kowy w stosunku do tego samego
okresu roku poprzedniego, og∏asza-
nym na podstawie przepisów o podat-
kach i op∏atach lokalnych w Dzienniku
Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej
«Monitor Polski».

7. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych, w terminie do dnia 30 li-
stopada roku poprzedzajàcego rok po-
datkowy, okreÊla, w drodze rozporzà-
dzenia, na podstawie komunikatu,
o którym mowa w ust. 6, skal´ podat-
ku dochodowego na nast´pny rok po-
datkowy oraz kwot´, o której mowa
w art. 30 ust. 1 pkt 3 — z uwzgl´dnie-
niem terminów i zasad okreÊlonych
w ust. 4 i 5. 

8. Je˝eli podatnik oprócz dochodów
podlegajàcych opodatkowaniu podat-
kiem dochodowym osiàga równie˝
dochody ze êróde∏ przychodów znaj-
dujàcych si´ poza terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej, zwolnione od po-
datku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 33
lub pkt 66, podatek dochodowy okre-
Êla si´ w nast´pujàcy sposób:

1) do dochodów podlegajàcych opo-
datkowaniu podatkiem dochodo-
wym dodaje si´ dochody zwolnio-
ne od tego podatku i od sumy tych
dochodów oblicza si´ podatek we-
d∏ug skali okreÊlonej w ust. 1,

2) ustala si´ stop´ procentowà tego
podatku do tak obliczonej sumy do-
chodów,

3) ustalonà zgodnie z pkt 2 stop´ pro-
centowà stosuje si´ do dochodu
podlegajàcego opodatkowaniu po-
datkiem dochodowym.

9. Je˝eli osoby, o których mowa w art. 3,
osiàgajà równie˝ dochody ze êróde∏
przychodów po∏o˝onych poza teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej i do-
chody te podlegajà w obcym paƒ-
stwie opodatkowaniu podatkiem do-
chodowym, a nie zachodzà okoliczno-
Êci okreÊlone w art. 21 ust. 1 pkt 33
i umowa o zapobie˝eniu podwójnemu
opodatkowaniu zawarta z tym paƒ-
stwem inaczej nie stanowi, dochody
te ∏àczy si´ z dochodami ze êróde∏
przychodów po∏o˝onych na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym
przypadku od podatku obliczonego od
∏àcznej sumy dochodów odlicza si´

kwot´ równà podatkowi dochodowe-
mu zap∏aconemu w obcym paƒstwie.
Odliczenie to nie mo˝e jednak prze-
kroczyç tej cz´Êci podatku obliczone-
go przed dokonaniem odliczenia, któ-
ra proporcjonalnie przypada na do-
chód uzyskany w paƒstwie obcym.

10. Je˝eli organy podatkowe lub organy
kontroli skarbowej okreÊlà, na podsta-
wie art. 25, dochód podatnika w wyso-
koÊci wy˝szej (strat´ w wysokoÊci ni˝-
szej) ni˝ zadeklarowana przez podatni-
ka w zwiàzku z dokonaniem transakcji,
o których mowa w art. 25a, a podatnik
nie przedstawi tym organom wyma-
ganej przez te przepisy dokumentacji
podatkowej — ró˝nic´ mi´dzy docho-
dem zadeklarowanym przez podatni-
ka a okreÊlonym przez te organy opo-
datkowuje si´ stawkà 50%.”;

6) art. 27a otrzymuje brzmienie:

„Art. 27a. 1. Podatek dochodowy od osób, o któ-
rych mowa w art. 3 ust. 1, obliczony
zgodnie z art. 27, obni˝ony zgodnie
z art. 27b o kwot´ sk∏adki na po-
wszechne ubezpieczenie zdrowotne,
zmniejsza si´ na zasadach okreÊlo-
nych w ust. 2—15, je˝eli w roku podat-
kowym podatnik:

1) poniós∏ wydatki na w∏asne potrze-
by mieszkaniowe, przeznaczone na
remont i modernizacj´ — zajmowa-
nego na podstawie tytu∏u prawne-
go — budynku mieszkalnego lub lo-
kalu mieszkalnego oraz wp∏aty na
wyodr´bniony fundusz remontowy
spó∏dzielni mieszkaniowej lub
wspólnoty mieszkaniowej, utwo-
rzonych na podstawie odr´bnych
przepisów,

2) poniós∏ wydatki na:

a) dojazd dzieci w∏asnych i przyspo-
sobionych do szkó∏ podstawo-
wych, gimnazjów, szkó∏ ponad-
podstawowych i ponadgimna-
zjalnych, w tym z oddzia∏ami in-
tegracyjnymi, szkó∏ specjalnych,
sportowych oraz mistrzostwa
sportowego i szkó∏ artystycz-
nych, po∏o˝onych poza miejsco-
woÊcià sta∏ego lub czasowego
zamieszkania dzieci,

b) odp∏atne dokszta∏canie i dosko-
nalenie zawodowe podatnika,

c) odp∏atne kszta∏cenie w szko∏ach
wy˝szych, w rozumieniu przepi-
sów o szkolnictwie wy˝szym lub
przepisów o wy˝szych szko∏ach
zawodowych,

d) zakup przyrzàdów i pomocy na-
ukowych, programów kompute-
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rowych oraz wydawnictw facho-
wych bezpoÊrednio zwiàzanych
z wykonywanym zawodem i wy-
konywanà pracà.

2. Podstaw´ okreÊlenia przys∏ugujàcej
kwoty odliczeƒ od podatku z tytu∏u
wydatków, o których mowa w ust. 1
pkt 1, ustala si´ na podstawie kwoty
stanowiàcej iloczyn 70 m2 powierzch-
ni u˝ytkowej i wskaênika przeliczenio-
wego 1 m2 powierzchni u˝ytkowej bu-
dynku mieszkalnego, ustalonego do
celów obliczenia premii gwarancyjnej
od wk∏adów na oszcz´dnoÊciowych
ksià˝eczkach mieszkaniowych za III
kwarta∏ roku poprzedzajàcego rok po-
datkowy.

3. Kwota, o którà zmniejsza si´ podatek,
nie mo˝e przekroczyç:

1) za rok podatkowy:

a) 19% poniesionych wydatków,
o których mowa w ust. 1 pkt 2
lit. a),

b) 19% poniesionych wydatków,
o których mowa w ust. 1 pkt 2
lit. b), je˝eli nie zosta∏y zaliczone
do kosztów uzyskania przycho-
dów, nie wi´cej jednak ni˝ 19%
kwoty stanowiàcej trzykrotnoÊç
najni˝szego wynagrodzenia za
prac´, og∏aszanego na podsta-
wie odr´bnych przepisów, za
grudzieƒ roku poprzedzajàcego
rok podatkowy,

c) 19% poniesionych wydatków,
o których mowa w ust. 1 pkt 2
lit. c), nie wi´cej jednak ni˝ kwota
najni˝szego wynagrodzenia za
prac´, og∏aszanego na podstawie
odr´bnych przepisów, za gru-
dzieƒ roku poprzedzajàcego rok
podatkowy,

d) 19% poniesionych wydatków,
o których mowa w ust. 1 pkt 2
lit. d), nie wi´cej jednak ni˝ 19%
kwoty stanowiàcej trzykrotnoÊç
najni˝szego wynagrodzenia za
prac´, og∏aszanego na podsta-
wie odr´bnych przepisów, za
grudzieƒ roku poprzedzajàcego
rok podatkowy,

2) w ka˝dym okresie trzech kolejnych
lat, poczynajàc od dnia 1 stycznia
2003 r. — w przypadku, o którym
mowa w ust. 1 pkt 1 — 19% kwoty
poniesionych wydatków, nie wi´cej
jednak ni˝:

a) 3% kwoty, o której mowa w
ust. 2, obowiàzujàcej w pierw-
szym roku ka˝dego okresu trzy-
letniego — je˝eli wydatki dotyczà
budynków mieszkalnych lub

wp∏at na wyodr´bniony fundusz
remontowy spó∏dzielni mieszka-
niowej lub wspólnoty mieszka-
niowej,

b) 2,5% kwoty, o której mowa w
ust. 2, obowiàzujàcej w pierw-
szym roku ka˝dego okresu trzy-
letniego — je˝eli wydatki dotyczà
lokali mieszkalnych

— z tym ˝e w razie zbiegu upraw-
nieƒ do odliczeƒ z tytu∏u wydatków,
o których mowa w lit. a) i b), ∏àczna
kwota odliczeƒ nie mo˝e przekro-
czyç kwoty limitu okreÊlonego
w lit. a).

4. Je˝eli podatnik, dokonujàc remontu
lub modernizacji budynku mieszkal-
nego lub lokalu mieszkalnego, ponosi
wydatki na remont lub modernizacj´
instalacji gazowej, urzàdzeƒ eksplozy-
metrycznych lub urzàdzeƒ gazowych
i w zwiàzku z tymi wydatkami przekro-
czy limity odliczeƒ okreÊlone w ust. 3
pkt 2, wysokoÊç odliczeƒ podwy˝sza
si´ o 0,5% kwoty, o której mowa
w ust. 2.

5. Zmniejszenie podatku na zasadach
okreÊlonych w ust. 3 pkt 2 i w ust. 4
mo˝e byç dokonane w roku podatko-
wym, w którym suma wydatków po-
niesionych przez podatnika od poczàt-
ku ka˝dego okresu trzyletniego wyno-
si co najmniej 0,3% kwoty, o której
mowa w ust. 2, obowiàzujàcej
w pierwszym roku tego okresu.

6. WysokoÊç wydatków na cele okreÊlo-
ne w ust. 1 ustala si´ na podstawie do-
kumentów stwierdzajàcych ich ponie-
sienie, z tym ˝e:

1) wydatki na cele wymienione w
ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. d) ustala si´ na
podstawie faktury wystawionej wy-
∏àcznie przez podatnika podatku od
towarów i us∏ug, niekorzystajàcego
ze zwolnienia od tego podatku, lub
dowodu odprawy celnej, a w przy-
padku wp∏at na wyodr´bniony fun-
dusz remontowy spó∏dzielni miesz-
kaniowej lub wspólnoty mieszka-
niowej — na podstawie dowodu tej
wp∏aty,

2) wydatki na cele wymienione w ust.
1 pkt 2 lit. a) ustala si´ na podstawie
imiennych biletów okresowych na
dojazdy Êrodkami transportu auto-
busowego, kolejowego lub promo-
wego.

7. Odliczenia stosuje si´, je˝eli:

1) wydatki na cele okreÊlone w ust. 1
nie zosta∏y odliczone od rycza∏tu od
przychodów ewidencjonowanych

Dziennik Ustaw Nr 134 — 10486 — Poz. 1509



na podstawie art. 14 ustawy o zry-
cza∏towanym podatku dochodo-
wym oraz nie zosta∏y zaliczone do
kosztów uzyskania przychodów lub
nie zosta∏y zwrócone podatnikowi
w jakiejkolwiek formie, chyba ˝e
zwrócone wydatki zosta∏y zaliczone
do przychodów podlegajàcych
opodatkowaniu,

2) wydatki na cele okreÊlone w ust. 1
pkt 1 dotyczà budynków mieszkal-
nych lub lokali mieszkalnych znaj-
dujàcych si´ na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej,

3) wydatki na cele okreÊlone w ust. 1
pkt 2 lit. d) zosta∏y poniesione przez
podatników osiàgajàcych przycho-
dy okreÊlone w art. 12 ust. 1 i 6.

8. Za wydatki, o których mowa w ust. 1
pkt 2 lit. b), podlegajàce odliczeniu,
uwa˝a si´ wydatki z tytu∏u:

1) dokszta∏cania w formach szkolnych
i pozaszkolnych, okreÊlonych
w przepisach w sprawie zasad i wa-
runków podnoszenia kwalifikacji
zawodowych i wykszta∏cenia ogól-
nego doros∏ych,

2) poddania si´ egzaminowi na tytu∏
kwalifikacyjny,

3) nauki j´zyka obcego w formach zor-
ganizowanych przez podmioty pro-
wadzàce dzia∏alnoÊç w tym zakre-
sie.

9. Wydatki, o których mowa w ust. 8,
podlegajà odliczeniu, je˝eli nie zosta∏y
odliczone od podatku, na podstawie
ust. 1 pkt 2 lit. c).

10. WysokoÊç odliczeƒ od podatku, okre-
Êlona zgodnie z ust. 3 pkt 1 lit. a)
i pkt 2, dotyczy ∏àcznie obojga ma∏˝on-
ków, z wyjàtkiem ma∏˝onków, w sto-
sunku do których orzeczono separa-
cj´. Je˝eli ma∏˝onkowie:

1) podlegajà odr´bnemu opodatko-
waniu — odliczeƒ dokonuje si´
zgodnie z wnioskami zawartymi
w zeznaniach rocznych bàdê od po-
datku ka˝dego z ma∏˝onków, w pro-
porcji wskazanej we wniosku, bàdê
od podatku jednego z ma∏˝onków,

2) przed zawarciem zwiàzku ma∏˝eƒ-
skiego, w okresie obowiàzywania
ustawy, korzystali z odliczeƒ od po-
datku na cele, o których mowa
w ust. 1 pkt 1, o kwot´ dokonanych
odliczeƒ zmniejsza si´ kwoty odli-
czeƒ okreÊlone zgodnie z ust. 3
pkt 2,

3) w czasie trwania zwiàzku ma∏˝eƒ-
skiego lub do momentu orzeczenia

separacji korzystali, w okresie obo-
wiàzywania ustawy, z odliczeƒ od
podatku na cele okreÊlone w ust. 1
pkt 1, a nast´pnie zwiàzek ma∏˝eƒ-
ski usta∏ lub zosta∏a orzeczona se-
paracja — przys∏ugujàca ka˝demu
z nich kwota odliczenia podlega
zmniejszeniu o kwot´ odliczeƒ do-
konanych w czasie trwania zwiàzku
ma∏˝eƒskiego lub do momentu
orzeczenia separacji, w wysokoÊci
po 50% tych odliczeƒ, je˝eli byli
opodatkowani ∏àcznie, a je˝eli byli
opodatkowani odr´bnie — w wyso-
koÊci odliczenia dokonanego przez
ka˝dego z nich.

11. Prawo do odliczeƒ, o których mowa
w ust. 1 pkt 2 lit. c), przys∏uguje podat-
nikowi kszta∏càcemu si´ w szkole wy˝-
szej — o ile nie ukoƒczy∏ 35 roku ̋ ycia,
oraz podatnikowi, na którego utrzy-
maniu pozostaje osoba kszta∏càca si´,
o ile osoba ta nie ukoƒczy∏a 25 roku
˝ycia i nie uzyskuje dochodów, z wy-
jàtkiem dochodów: 

1) opodatkowanych zgodnie z art. 28
i 30,

2) zwolnionych od podatku dochodo-
wego,

3) w wysokoÊci niepowodujàcej obo-
wiàzku zap∏aty podatku.

12. WysokoÊç odliczeƒ od podatku, okre-
Êlona zgodnie z ust. 3 pkt 1 lit. c),
w przypadku ponoszenia wydatków
na kszta∏cenie dziecka w∏asnego lub
przysposobionego, przys∏uguje ∏àcz-
nie obojgu rodzicom. W ramach limi-
tu przys∏ugujàcego rodzicom wydatki
poniesione na rzecz dzieci w∏asnych
i przysposobionych odlicza si´ od po-
datku jednego z rodziców lub od po-
datku obojga, w proporcji okreÊlonej
przez nich w zeznaniach rocznych.

13. Odliczeƒ od podatku z tytu∏u wydat-
ków na cele, o których mowa w ust. 1,
nie dokonuje si´ od zrycza∏towanego
podatku dochodowego, z zastrze˝e-
niem art. 14 ustawy o zrycza∏towanym
podatku dochodowym.

14. Je˝eli podatnik skorzysta∏ z odliczeƒ
od dochodu (przychodu) lub podatku
z tytu∏ów wydatków poniesionych na
cele okreÊlone w ust. 1, a nast´pnie po
roku, w którym dokonano odliczeƒ,
otrzyma∏ zwrot odliczonych wydat-
ków, z wyjàtkiem gdy zwrócone kwoty
zosta∏y zaliczone do przychodów pod-
legajàcych opodatkowaniu, do docho-
du (przychodu) lub podatku nale˝ne-
go za rok, w którym zaistnia∏y te oko-
licznoÊci, dolicza si´ odpowiednio
kwoty poprzednio odliczone.
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15. Kwota odliczeƒ od podatku, obliczona
zgodnie z ust. 3 pkt 2 oraz ust. 4, prze-
kraczajàca kwot´ podatku obliczone-
go zgodnie z art. 27, podlega odlicze-
niu od podatku obliczonego za lata na-
st´pne, a˝ do ca∏kowitego jej odlicze-
nia.

16. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych og∏asza, do dnia 31 grud-
nia roku poprzedzajàcego rok podat-
kowy, w drodze obwieszczenia, w
Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospoli-
tej Polskiej «Monitor Polski» wyso-
koÊç kwoty, o której mowa w ust. 2.

17. Minister w∏aÊciwy do spraw gospo-
darki przestrzennej i mieszkaniowej,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊci-
wym do spraw finansów publicznych,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, za-
kres i rodzaje wydatków, o których
mowa w ust. 1 pkt 1 i w ust. 4, majàc
na uwadze w szczególnoÊci koniecz-
noÊç zaspokojenia podstawowych po-
trzeb mieszkaniowych podatnika.

18. Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty
i wychowania, w porozumieniu z mi-
nistrem w∏aÊciwym do spraw finan-
sów publicznych, okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, rodzaje przyrzàdów
i pomocy naukowych, o których mo-
wa w ust. 1 pkt 2 lit. d), majàc na uwa-
dze potrzeb´ zapewnienia mo˝liwoÊci
prawid∏owego wykonywania zawo-
du.”;

7) w art. 27b:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) pobranej w roku podatkowym przez p∏atnika
zgodnie z przepisami o powszechnym ubez-
pieczeniu zdrowotnym,”

b) w ust. 2 wyrazy „9%” zast´puje si´ wyrazami
„7,75%”;

8) w art. 29 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy „6—8” zast´puje
si´ wyrazami „6—9”;

9) w art. 30:

a) w ust. 1:

— w zdaniu wst´pnym po wyrazach „pobiera
si´ od nich” dodaje si´ wyrazy „ , z zastrze˝e-
niem art. 52a,”

— po pkt 1a dodaje si´ pkt 1b i 1c w brzmieniu:

„1b) z odsetek lub innych przychodów od
Êrodków pieni´˝nych zgromadzonych
na rachunku podatnika lub w innych for-
mach oszcz´dzania, przechowywania
lub inwestowania, prowadzonych przez
podmiot uprawniony na podstawie od-
r´bnych przepisów, z wyjàtkiem Êrod-
ków pieni´˝nych gromadzonych
w zwiàzku z wykonywanà dzia∏alnoÊcià

gospodarczà — w wysokoÊci 20% uzy-
skanego przychodu,

1c) od dochodu z tytu∏u udzia∏u w fundu-
szach kapita∏owych — w wysokoÊci 20%
wyp∏acanej kwoty dochodu,”

— pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) od przychodów okreÊlonych w art. 13

pkt 2 i 5—8, je˝eli kwota nale˝noÊci okre-
Êlona w umowie zawartej z osobà nieb´-
dàcà pracownikiem p∏atnika nie przekra-
cza 143 z∏ — w wysokoÊci 20% przycho-
du,”

— w pkt 12 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem
i dodaje pkt 13 w brzmieniu:

„13) od jednorazowych odszkodowaƒ za
skrócenie okresu wypowiedzenia, wy-
p∏acanych ˝o∏nierzom zwalnianym z za-
wodowej s∏u˝by wojskowej na podsta-
wie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 25 maja
2001 r. o przebudowie i modernizacji
technicznej oraz finansowaniu Si∏ Zbroj-
nych Rzeczypospolitej Polskiej w latach
2001—2006 (Dz. U. Nr 76, poz. 804
i Nr 85, poz. 925) — w wysokoÊci 20%
przychodu.”,

b) ust. 1a otrzymuje brzmienie: 
„1a. Przepisy ust. 1 pkt 1, 1a, 1b i 1c stosuje

si´ z uwzgl´dnieniem umów w sprawie
zapobie˝enia podwójnemu opodatko-
waniu, których stronà jest Rzeczpospoli-
ta Polska, z tym ˝e zastosowanie stawki
wynikajàcej z tych umów albo niepobra-
nie podatku zgodnie z tymi umowami
jest mo˝liwe wy∏àcznie po uzyskaniu od
podatnika zaÊwiadczenia o jego miejscu
zamieszkania lub siedzibie za granicà do
celów podatkowych wydanego przez
w∏aÊciwà administracj´ podatkowà (cer-
tyfikat rezydencji).”,

c) po ust. 1a dodaje si´ ust. 1b i 1c w brzmieniu:
„1b. Przez fundusze kapita∏owe, o których

mowa w ust. 1 pkt 1c, rozumie si´ fundu-
sze inwestycyjne dzia∏ajàce na podsta-
wie przepisów o funduszach inwestycyj-
nych oraz inne fundusze o charakterze
kapita∏owym, w tym fundusze dzia∏ajàce
na podstawie przepisów o dzia∏alnoÊci
ubezpieczeniowej, z wyjàtkiem funduszy
emerytalnych, o których mowa w prze-
pisach o organizacji i funkcjonowaniu
funduszy emerytalnych.

1c. Je˝eli nie jest mo˝liwa identyfikacja
umarzanych jednostek uczestnictwa
w funduszach inwestycyjnych, umarza-
nych albo wykupywanych certyfikatów
inwestycyjnych w tych funduszach lub
w inny sposób unicestwianych tytu∏ów
udzia∏u w funduszach kapita∏owych,
przyjmuje si´, ˝e kolejno sà to odpo-
wiednio jednostki, certyfikaty lub tytu∏y
poczàwszy od nabytych przez podatnika
najwczeÊniej (FIFO).”,
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d) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zrycza∏towany podatek, o którym mowa
w ust. 1 pkt 1, 1a i 1b i pkt 2—5 oraz pkt 9,
11—13, pobiera si´ bez pomniejszania
przychodu o koszty uzyskania. Dochodu,
o którym mowa w ust. 1 pkt 1c, nie po-
mniejsza si´ o straty z tytu∏u udzia∏u
w funduszach kapita∏owych ani inne stra-
ty z kapita∏ów pieni´˝nych i praw majàt-
kowych, poniesione w roku podatkowym
oraz w latach poprzednich.”,

e) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Poczàwszy od roku podatkowego 2003,
corocznie ulega podwy˝szeniu kwota
okreÊlona w ust. 1 pkt 3 — w stopniu od-
powiadajàcym wzrostowi cen, o którym
mowa w art. 27 ust. 4.”;

10) w art. 34:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Organy rentowe sà obowiàzane jako p∏at-
nicy pobieraç zaliczki miesi´czne od wy-
p∏acanych bezpoÊrednio przez te organy
emerytur i rent, zasi∏ków pieni´˝nych
z ubezpieczenia spo∏ecznego, rent struk-
turalnych oraz Êwiadczeƒ pieni´˝nych dla
cywilnych ofiar wojny.”,

b) w ust. 7 wyrazy „z emerytur i rent oraz rent struk-
turalnych” zast´puje si´ wyrazami „z emerytur
i rent, rent strukturalnych oraz Êwiadczeƒ pie-
ni´˝nych dla cywilnych ofiar wojny”,

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Organy rentowe nie dokonujà rocznego
obliczenia podatku dla podatników uzy-
skujàcych dochód wy∏àcznie z zasi∏ków
lub Êwiadczeƒ pieni´˝nych dla cywilnych
ofiar wojny, wyp∏acanych bezpoÊrednio
przez te organy, natomiast sporzàdzajà in-
formacj´, o której mowa w art. 39, wed∏ug
zasad okreÊlonych w ust. 7.”,

d) w ust. 9:

— w pkt 2 wyrazy „w art. 26 ust. 1 pkt 2, 5—7 i 9
oraz w art. 27a” zast´puje si´ wyrazami
„w art. 26 ust. 1 pkt 2, 5, 6 i 9, art. 26b
i art. 27a”,

— w pkt 4 wyrazy „art. 27 ust. 5” zast´puje si´
wyrazami „art. 27 ust. 8”,

e) w ust. 10 wyrazy „emerytur i rent lub zasi∏ków
z ubezpieczenia spo∏ecznego albo rent struktu-
ralnych” zast´puje si´ wyrazami „emerytur
i rent, lub zasi∏ków z ubezpieczenia spo∏ecznego,
lub rent strukturalnych albo Êwiadczeƒ pieni´˝-
nych dla cywilnych ofiar wojny”;

11) w art. 37 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „w art. 26 ust. 1
pkt 2, 4, 6, 7 i 9 oraz w art. 27a” zast´puje si´ wyra-
zami „w art. 26 ust. 1 pkt 2, 4, 6 i 9, art. 26b
i art. 27a”;

12) w art. 41: 

a) skreÊla si´ ust. 3a,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. P∏atnicy wymienieni w ust. 1 oraz pod-
mioty uprawnione na podstawie odr´b-
nych przepisów do prowadzenia gier i za-
k∏adów wzajemnych, do prowadzenia ra-
chunków podatników albo do gromadze-
nia Êrodków pieni´˝nych podatnika w in-
nych formach oszcz´dzania, przechowy-
wania lub inwestowania, sà obowiàzane
pobieraç zrycza∏towany podatek docho-
dowy od dokonywanych wyp∏at lub sta-
wianych do dyspozycji podatnika pieni´-
dzy lub wartoÊci pieni´˝nych z tytu∏u:

1) dochodów, o których mowa w art. 29,
wyp∏acanych osobom okreÊlonym
w art. 4,

2) dochodów (przychodów), o których
mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1—4.”,

c) po ust. 6 dodaje si´ ust. 6a w brzmieniu:

„6a. Organ wojskowy, jako p∏atnik, jest obo-
wiàzany pobieraç zrycza∏towany podatek
dochodowy od dokonywanych wyp∏at
z tytu∏u okreÊlonego w art. 30 ust. 1 pkt
13.”;

13) w art. 42: 

a) w ust. 1 w pkt 2 po wyrazach „ust. 4—6” dodaje
si´ wyrazy „i 6a”,

b) w ust. 2 w pkt 1 po wyrazach „art. 4” dodaje si´
wyrazy „oraz urz´dom skarbowym w∏aÊciwym
w sprawach opodatkowania osób zagranicz-
nych”,

c) w ust. 3 skreÊla si´ wyrazy „i ust. 3a”;

14) w art. 42b w pkt 1 po wyrazach „art. 42” dodaje si´
wyrazy „ust. 2 pkt 1 i”;

15) skreÊla si´ art. 44a i 44b;

16) w art. 45 ust. 3a otrzymuje brzmienie:

„3a. W przypadkach:

1) okreÊlonych w art. 27a ust. 14, 

2) otrzymania zwrotu uprzednio zap∏aco-
nych i odliczonych sk∏adek na po-
wszechne ubezpieczenie zdrowotne

— podatnik jest obowiàzany wykazaç i do-
liczyç kwoty uprzednio odliczone do do-
chodu (przychodu) lub podatku nale˝ne-
go za rok podatkowy, w którym wystàpi∏y
te okolicznoÊci.”;

17) w art. 45b pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) deklaracji i informacji, o których mowa
w art. 28 ust. 4, art. 34 ust. 5 i 8, art. 35 ust.
7 i 10, art. 38 ust. 1, art. 39 ust. 1, art. 42
ust. 2 i 3, art. 42a, art. 43 ust. 1 oraz art. 44
ust. 3a, 6 i 6a, ust. 6c pkt 4 i ust. 8,”;
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18) po art. 52 dodaje si´ art. 52a i 52b w brzmieniu:

„Art. 52a. 1. Zwalnia si´ od podatku dochodowego:

1) dochody z tytu∏u odsetek i dyskon-
ta od papierów wartoÊciowych wy-
emitowanych przez Skarb Paƒstwa
oraz obligacji wyemitowanych
przez jednostki samorzàdu teryto-
rialnego — nabytych przez podatni-
ka przed dniem 1 grudnia 2001 r.,

2) dochody (przychody), o których
mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1b, je˝eli
sà wyp∏acane albo stawiane do
dyspozycji podatnika od Êrodków
pieni´˝nych zgromadzonych przez
podatnika przed dniem 1 grudnia
2001 r., na podstawie umów zawar-
tych na czas oznaczony przed tym
dniem,

3) dochody z tytu∏u udzia∏u w fundu-
szach kapita∏owych, o których mo-
wa w art. 30 ust. 1 pkt 1c, je˝eli do-
chody te sà wyp∏acane podatnikowi
na podstawie umów zawartych lub
zapisów dokonanych przez podat-
nika przed dniem 1 grudnia 2001 r.;
zwolnienie nie dotyczy dochodów
uzyskanych w zwiàzku z przystàpie-
niem podatnika do programu
oszcz´dzania z funduszem inwesty-
cyjnym, bez wzgl´du na form´ tego
programu — w zakresie dochodów
z tytu∏u wp∏at (wk∏adów) do fundu-
szu dokonanych poczàwszy od dnia
1 grudnia 2001 r., z zastrze˝eniem
art. 21 ust. 1 pkt 58 i 59,

4) premie mieszkaniowe dopisane do
stanu oszcz´dnoÊci zgromadzo-
nych przed dniem 1 stycznia 2005 r.
na imiennym rachunku docelowe-
go oszcz´dzania na podstawie prze-
pisów o kasach oszcz´dnoÊciowo-
-budowlanych i wspieraniu przez
paƒstwo oszcz´dzania na cele
mieszkaniowe,

5) odsetki i premie gwarancyjne od
wk∏adów zgromadzonych na ksià-
˝eczkach mieszkaniowych.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1
pkt 2, nie ma zastosowania do docho-
dów (przychodów) od Êrodków pie-
ni´˝nych zgromadzonych przez po-
datnika przed dniem 1 grudnia 2001 r.,
na podstawie umów zawartych na
czas oznaczony przed tym dniem —
wyp∏acanych lub stawianych do dys-
pozycji na podstawie tych umów
zmienionych, przed∏u˝onych lub od-
nowionych poczàwszy od dnia 1 grud-
nia 2001 r.

3. Je˝eli wyp∏ata dochodów (przycho-
dów) wynika z umów zawartych

w okresie od dnia 1 grudnia 2001 r. do
dnia 28 lutego 2002 r., podatek, o któ-
rym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1b, okre-
Êla si´ w wysokoÊci przypadajàcej
proporcjonalnie na okres, w którym
podatnikowi nie przys∏uguje zwolnie-
nie na podstawie ust. 1 pkt 2.

4. Przepis ust. 3 stosuje si´ odpowiednio
do odsetek i dyskonta od obligacji
okreÊlonych w ust. 1 pkt 1.

5. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1
pkt 2, nie ma równie˝ zastosowania do
dochodów (przychodów) od Êrodków
pieni´˝nych zgromadzonych przez po-
datnika przed dniem 1 grudnia 2001 r.,
na podstawie umów zawartych na
czas oznaczony przed tym dniem,
w przypadku gdy umowa ta:

1) zosta∏a rozwiàzana przed up∏ywem
okresu, na który zosta∏a zawarta,
bez wzgl´du na przyczyn´ tego roz-
wiàzania,

2) przewiduje mo˝liwoÊç wyp∏aty ca-
∏oÊci lub cz´Êci kapita∏u, w tym z ty-
tu∏u skapitalizowanych odsetek,
zgromadzonego przez podatnika
w trakcie trwania umowy, a podat-
nik z tej mo˝liwoÊci skorzysta∏.

6. W przypadku, o którym mowa w
ust. 5, podmiot uprawniony na pod-
stawie odr´bnych przepisów do pro-
wadzenia rachunku podatnika albo do
gromadzenia Êrodków pieni´˝nych
podatnika w innych formach oszcz´-
dzania, przechowywania lub inwesto-
wania, pobiera podatek, o którym mo-
wa w art. 30 ust. 1 pkt 1b, w dniu roz-
wiàzania umowy albo wyp∏aty ca∏oÊci
lub cz´Êci kapita∏u, o którym mowa
w ust. 5 pkt 2. Przepis ust. 3 i art. 42
stosuje si´ odpowiednio, z tym ˝e po-
datek pobiera si´ od sumy dochodów
(przychodów) uzyskanych poczàwszy
od dnia 1 marca 2002 r.

Art. 52b. 1. W okresie od dnia 1 stycznia 2002 r. do
dnia 31 grudnia 2003 r. podlegajà opo-
datkowaniu kwoty stanowiàce obrót
kapita∏owy w rozumieniu przepisów
prawa dewizowego, przekazywane za
granic´ przez osoby fizyczne.

2. Zrycza∏towany podatek jest pobierany
w dniu przekazywania za granic´ kwo-
ty, o której mowa w ust. 1, i wynosi 2%
tej kwoty.

3. Do poboru zrycza∏towanego podatku
w wysokoÊci okreÊlonej w ust. 2 sà
obowiàzane instytucje finansowe
dzia∏ajàce zgodnie z przepisami prawa
dewizowego, przekazujàce kwoty,
o których mowa w ust. 1. W razie bra-
ku mo˝liwoÊci pobrania podatku sto-
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suje si´ odpowiednio przepis art. 41
ust. 7.

4. Je˝eli kwoty, o których mowa w ust. 1,
sà przekazywane za granic´ bez po-
Êrednictwa instytucji wymienionych
w ust. 3, do obliczenia i wp∏aty podat-
ku, zgodnie z ust. 1 i 2, jest obowiàza-
ny podatnik przekazujàcy te kwoty.

5. W zakresie wp∏at zrycza∏towanego po-
datku dochodowego stosuje si´ prze-
pisy art. 42 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2.”

Art. 2. W ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zry-
cza∏towanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiàganych przez osoby fizyczne (Dz. U.
Nr 144, poz. 930, z 2000 r. Nr 104, poz. 1104 i Nr 122,
poz. 1324 oraz z 2001 r. Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961
i Nr 125, poz. 1363 i 1369) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 3 wyrazy „i Nr 104, poz. 1104” zast´puje si´
wyrazami „ , Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228
i Nr 122, poz. 1324 oraz 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”;

2) w art. 11:

a) w ust. 1 po wyrazach „art. 26 ust. 1” dodaje si´
wyrazy „i w art. 26b”,

b) w ust. 2 po wyrazach „art. 9 ust. 3 i 3a” dodaje
si´ przecinek, a wyrazy „oraz art. 26 ust. 5—7”
zast´puje si´ wyrazami „art. 26 ust. 5—7 oraz
art. 26b”;

3) w art. 14:

a) w ust. 1 wyrazy „pkt 3 lit. b)” zast´puje si´ wyra-
zami „pkt 2 lit. d)”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku dokonywania odliczeƒ, o któ-
rych mowa w ust. 1, stosuje si´ odpowiednio
przepisy art. 27a ust. 2, ust. 3 pkt 1 lit. a)—c)
i pkt 2, ust. 4—6, ust. 7 pkt 1 i 2, ust. 8—12
i 14—17 ustawy o podatku dochodowym
oraz art. 3 ust. 1 i art. 4—8 ustawy z dnia
21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o po-
datku dochodowym od osób fizycznych oraz
ustawy o zrycza∏towanym podatku dochodo-
wym od niektórych przychodów osiàganych
przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz.
1509).”;

4) w art. 31 w ust. 2 wyrazy „9%” zast´puje si´ wyra-
zami „7,75%”;

5) w art. 44 w ust. 2 wyrazy „9%” zast´puje si´ wyra-
zami „7,75%”.

Art. 3. 1. Podatnikom, którzy w latach 1992—1996
nabyli prawo do odliczenia od dochodu wydatków po-
niesionych na cele okreÊlone w art. 26 ust. 1 pkt 5

i 5a ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowià-
zujàcym przed dniem 1 stycznia 1997 r., a wydatki te nie
znalaz∏y pokrycia w dochodach osiàgni´tych w latach
1992—2001, przys∏uguje prawo do odliczania tych wy-
datków na zasadach okreÊlonych w art. 26 ust. 8 i 9
ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiàzu-
jàcym przed dniem 1 stycznia 1997 r.

2. Podatnikom, którzy w latach 1992—1996 nabyli
prawo do odliczenia od dochodu wydatków poniesio-
nych na cele okreÊlone w art. 26 ust. 1 pkt 5 lit. b), e) i f)
ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiàzu-
jàcym przed dniem 1 stycznia 1997 r., i dokonali dal-
szych wydatków na budow´ tego budynku mieszkalne-
go, nadbudow´ lub rozbudow´ tego budynku na cele
mieszkalne lub przebudow´ tego strychu, suszarni al-
bo przystosowanie innego pomieszczenia na cele
mieszkalne oraz wykoƒczenie tego lokalu mieszkalne-
go w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do
dnia zasiedlenia tego lokalu, przys∏uguje prawo do od-
liczania tych wydatków poniesionych od dnia 1 stycz-
nia 1997 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. na zasadach okre-
Êlonych w art. 26 ustawy wymienionej w art. 1,
w brzmieniu obowiàzujàcym przed dniem 1 stycznia
1997 r. 

Art. 4. 1. Podatnikom, którzy w latach 1997—2001
nabyli prawo do odliczania od podatku wydatków po-
niesionych na cele okreÊlone w art. 27a ust. 1 pkt 1 lit.
a)—f) i pkt 2 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu
obowiàzujàcym przed dniem 1 stycznia 2002 r., a odli-
czenia te nie znalaz∏y pokrycia w podatku obliczonym
za te lata, przys∏uguje prawo do dokonywania tych od-
liczeƒ na zasadach okreÊlonych w tej ustawie.

2. Podatnikom, którzy w latach 1997—2001 nabyli
prawo do odliczania od podatku wydatków poniesio-
nych na cele okreÊlone w art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. a)—f)
ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiàzu-
jàcym przed dniem 1 stycznia 2002 r., przys∏uguje, na
zasadach okreÊlonych w tej ustawie, prawo do odlicza-
nia od podatku dalszych wydatków na kontynuacj´ da-
nej inwestycji — poniesionych od dnia 1 stycznia
2002 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.

3. Podatnikom, którzy zawarli umow´ o kredyt kon-
traktowy z bankiem prowadzàcym kas´ mieszkaniowà
o systematyczne gromadzenie oszcz´dnoÊci, wed∏ug
zasad okreÊlonych w przepisach o niektórych formach
popierania budownictwa mieszkaniowego, i przed
dniem 1 stycznia 2002 r. nabyli prawo do odliczania od
podatku wydatków poniesionych na cel okreÊlony
w art. 27a ust. 1 pkt 2 ustawy wymienionej w art. 1,
w brzmieniu obowiàzujàcym przed dniem 1 stycznia
2002 r., przys∏uguje, na zasadach okreÊlonych w tej
ustawie, prawo do odliczania od podatku dalszych
kwot wp∏aconych oszcz´dnoÊci na kontynuacj´ syste-
matycznego gromadzenia oszcz´dnoÊci wy∏àcznie na
tym samym rachunku oszcz´dnoÊciowo-kredytowym
i w tym samym banku prowadzàcym kas´ mieszkanio-
wà, poniesionych od dnia 1 stycznia 2002 r., do up∏ywu
okreÊlonego przed dniem 1 stycznia 2002 r. terminu
systematycznego gromadzenia oszcz´dnoÊci, wynika-
jàcego z umowy o kredyt kontraktowy.
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Art. 5. 1. Je˝eli w latach 1992—2001 podatnik,
o którym mowa w art. 3 ust. 2 i art. 4 ust. 1, naby∏ pra-
wo do odliczenia od podatku kwot, o których mowa
w art. 27a ust. 3 pkt 1 lit. a) i b) ustawy wymienionej
w art. 1, w brzmieniu obowiàzujàcym przed dniem 1
stycznia 2002 r. — limit odliczenia od dochodu, okreÊlo-
ny w art. 26 ust. 3 ustawy wymienionej w art. 1,
w brzmieniu obowiàzujàcym przed dniem 1 stycznia
1997 r., pomniejsza si´ o kwot´ wydatków podlegajà-
cych odliczeniu od dochodu oraz o kwot´ wydatków
stanowiàcych podstaw´ do dokonania odliczeƒ od po-
datku, o których mowa w art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. b)—f)
i pkt 2 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obo-
wiàzujàcym przed dniem 1 stycznia 2002 r. 

2. Je˝eli w latach 1992—2001 podatnik, o którym
mowa w ust. 1 i art. 4 ust. 2 i 3, naby∏ prawo do odlicze-
nia od dochodu kwot, o których mowa w art. 26 ust. 1
pkt 5 lit. b)—f) ustawy wymienionej w art. 1, w brzmie-
niu obowiàzujàcym przed dniem 1 stycznia 1997 r. — li-
mit odliczenia od podatku, okreÊlony w art. 27a ust. 2
ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiàzu-
jàcym przed dniem 1 stycznia 2002 r., pomniejsza si´
o 19% kwoty wydatków podlegajàcych odliczeniu od
dochodu oraz 19% kwoty wydatków stanowiàcych
podstaw´ do dokonania odliczeƒ od podatku, o któ-
rych mowa w art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. b)—f), oraz 30%
kwoty wydatków stanowiàcych podstaw´ do dokona-
nia odliczeƒ, o których mowa w art. 27a ust. 1 pkt 2
ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiàzu-
jàcym przed dniem 1 stycznia 2002 r.

Art. 6. 1. Przepis art. 27a ust. 13 ustawy wymienio-
nej w art. 1, w brzmieniu obowiàzujàcym przed dniem
1 stycznia 2002 r., ma zastosowanie do wymienionych
w nim zdarzeƒ powsta∏ych po dniu 1 stycznia 2002 r.

2. Przepis art. 45 ust. 3a ustawy wymienionej
w art. 1, w brzmieniu obowiàzujàcym przed dniem 1
stycznia 2002 r., ma zastosowanie do podatników, któ-
rzy przed dniem 1 stycznia 2002 r. odliczyli od podatku
wydatki poniesione na zakup gruntu lub odp∏atne prze-
niesienie prawa wieczystego u˝ytkowania gruntu,
a nast´pnie po dniu 1 stycznia 2002 r. zbyli ten grunt
lub to prawo.

Art. 7. 1. Spó∏dzielnie mieszkaniowe sà obowiàza-
ne sporzàdziç za rok kalendarzowy, w trzech egzempla-
rzach, wed∏ug ustalonego wzoru, imienne informacje
o wysokoÊci wycofanego wk∏adu budowlanego lub
mieszkaniowego wniesionego do spó∏dzielni od dnia 1
stycznia 1992 r., chyba ˝e podatnik z∏o˝y spó∏dzielni
oÊwiadczenie, ˝e wycofany wk∏ad nie by∏ odliczony od
jego dochodu lub od podatku. W terminie do dnia 28
lutego roku nast´pujàcego po roku podatkowym spó∏-
dzielnie przekazujà jeden egzemplarz informacji oso-
bom, które wycofa∏y ze spó∏dzielni wk∏ad budowlany
lub mieszkaniowy, a drugi egzemplarz urz´dowi skar-
bowemu w∏aÊciwemu wed∏ug miejsca zamieszkania
podatnika.

2. Banki prowadzàce kasy mieszkaniowe sà obo-
wiàzane sporzàdziç za rok kalendarzowy, w trzech eg-
zemplarzach, wed∏ug ustalonego wzoru, imienne in-
formacje w przypadkach, o których mowa w art.

27a ust. 13 pkt 4 i 5 ustawy wymienionej w art. 1,
w brzmieniu obowiàzujàcym przed dniem 1 stycznia
2002 r., chyba ˝e podatnik z∏o˝y oÊwiadczenie, ˝e wy-
cofane oszcz´dnoÊci nie by∏y odliczone od jego docho-
du lub podatku ani od dochodu lub podatku jego rodzi-
ców, albo ˝e wycofane oszcz´dnoÊci, po okreÊlonym
w umowie o kredyt kontraktowy okresie systematycz-
nego oszcz´dzania, zostanà wydatkowane zgodnie
z celami systematycznego oszcz´dzania na rachunku
prowadzonym przez kas´ mieszkaniowà. W terminie
do dnia 28 lutego roku nast´pujàcego po roku podat-
kowym banki prowadzàce kasy mieszkaniowe przeka-
zujà jeden egzemplarz informacji podatnikowi, a drugi
egzemplarz urz´dowi skarbowemu w∏aÊciwemu we-
d∏ug miejsca zamieszkania podatnika.

3. Kasy oszcz´dnoÊciowo-budowlane sà obowiàza-
ne sporzàdziç w trzech egzemplarzach, wed∏ug ustalo-
nego wzoru, imienne informacje o wysokoÊci premii
mieszkaniowej dopisanej do stanu oszcz´dnoÊci na
imiennym rachunku docelowego oszcz´dzania. W ter-
minie do dnia 28 lutego roku nast´pujàcego po roku
podatkowym, w którym dopisano premi´ mieszkanio-
wà, kasy oszcz´dnoÊciowo-budowlane przekazujà je-
den egzemplarz informacji osobom, do których ra-
chunku dopisano premi´ mieszkaniowà, a drugi eg-
zemplarz urz´dowi skarbowemu w∏aÊciwemu ze
wzgl´du na miejsce zamieszkania osoby, do której ra-
chunku dopisano premi´ mieszkaniowà.

4. Informacje okreÊlone w ust. 1—3 sà sporzàdzane
na formularzu wed∏ug wzoru okreÊlonego, w drodze
rozporzàdzenia, przez ministra w∏aÊciwego do spraw
finansów publicznych.

Art. 8. 1. Wydatki, o których mowa w art. 27a ust. 1
pkt 1 lit. g) ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu
obowiàzujàcym przed dniem 1 stycznia 2002 r., ponie-
sione do dnia 31 grudnia 2001 r., które nie znalaz∏y po-
krycia w podatku obliczonym za lata 1997—2001, pod-
legajà odliczeniu od podatku na zasadach okreÊlonych
w art. 27a ust. 15 ustawy wymienionej w art. 1,
w brzmieniu obowiàzujàcym przed dniem 1 stycznia
2002 r.

2. Wydatki, o których mowa w art. 27a ust. 1 pkt 1
lit. g) ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obo-
wiàzujàcym przed dniem 1 stycznia 2002 r., poniesione
w 2002 r. podlegajà odliczeniu od podatku, obliczone-
go za 2002 r., w wysokoÊci i na zasadach okreÊlonych
w art. 27a ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu
obowiàzujàcym przed dniem 1 stycznia 2002 r.

Art. 9. Przepisy art. 3 ust. 1 i art. 4—8 stosuje si´ od-
powiednio do podatników, o których mowa w art. 6
ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zrycza∏towa-
nym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiàganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz.
930, z 2000 r. Nr 104, poz. 1104 i Nr 122, poz. 1324 oraz
z 2001 r. Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961 i Nr 125, poz.
1363 i 1369).

Art. 10. 1. W latach 2002—2003 nie majà zastoso-
wania przepisy art. 22 ust. 2, 2a i ust. 11 ustawy wymie-
nionej w art. 1, w brzmieniu obowiàzujàcym przed
dniem 1 stycznia 2002 r.
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2. W 2002 r.:

1) koszty uzyskania przychodów z tytu∏u stosunku
s∏u˝bowego, stosunku pracy, spó∏dzielczego sto-
sunku pracy oraz pracy nak∏adczej wynoszà 96 z∏
26 gr miesi´cznie, a za rok podatkowy nie wi´cej
ni˝ 1.155 z∏ 12 gr,

2) je˝eli podatnik uzyskuje przychody, o których mo-
wa w pkt 1, równoczeÊnie od kilku zak∏adów pracy,
koszty uzyskania przychodu za rok podatkowy nie
mogà przekroczyç ∏àcznie 1.732 z∏ 72 gr,

3) je˝eli miejsce sta∏ego lub czasowego zamieszkania
podatnika jest po∏o˝one poza miejscowoÊcià,
w której znajduje si´ zak∏ad pracy, a podatnik nie
uzyskuje dodatku za roz∏àk´, miesi´czne koszty
uzyskania przychodu wynoszà 120 z∏ 33 gr, a za rok
podatkowy ∏àcznie nie wi´cej ni˝ 1.443 z∏ 90 gr,

4) je˝eli podatnik uzyskuje przychody, o których mo-
wa w pkt 1, równoczeÊnie od kilku zak∏adów pracy,
a miejsce sta∏ego lub czasowego zamieszkania po-
datnika jest po∏o˝one poza miejscowoÊcià, w której
znajduje si´ zak∏ad pracy, i podatnik nie uzyskuje
dodatku za roz∏àk´, koszty uzyskania przychodu za
rok podatkowy nie mogà przekroczyç ∏àcznie
2.165 z∏ 90 gr.

3. W 2003 r.:

1) koszty uzyskania przychodów z tytu∏u stosunku
s∏u˝bowego, stosunku pracy, spó∏dzielczego sto-
sunku pracy oraz pracy nak∏adczej wynoszà
99 z∏ 96 gr miesi´cznie, a za rok podatkowy nie wi´-
cej ni˝ 1.199 z∏ 52 gr,

2) je˝eli podatnik uzyskuje przychody, o których mo-
wa w pkt 1, równoczeÊnie od kilku zak∏adów pracy,
koszty uzyskania przychodu za rok podatkowy nie
mogà przekroczyç ∏àcznie 1.799 z∏ 37 gr,

3) je˝eli miejsce sta∏ego lub czasowego zamieszkania
podatnika jest po∏o˝one poza miejscowoÊcià,
w której znajduje si´ zak∏ad pracy, a podatnik nie
uzyskuje dodatku za roz∏àk´, miesi´czne koszty
uzyskania przychodu wynoszà 124 z∏ 95 gr, a za rok
podatkowy ∏àcznie nie wi´cej ni˝ 1.499 z∏ 40 gr,

4) je˝eli podatnik uzyskuje przychody, o których mo-
wa w pkt 1, równoczeÊnie od kilku zak∏adów pracy,
a miejsce sta∏ego lub czasowego zamieszkania po-
datnika jest po∏o˝one poza miejscowoÊcià, w której
znajduje si´ zak∏ad pracy, i podatnik nie uzyskuje
dodatku za roz∏àk´, koszty uzyskania przychodu za
rok podatkowy nie mogà przekroczyç ∏àcznie
2.249 z∏ 21 gr.

4. Je˝eli roczne koszty uzyskania przychodów, okre-
Êlone w ust. 2 i 3, sà ni˝sze od wydatków na dojazd do
zak∏adu pracy lub zak∏adów pracy Êrodkami transportu
autobusowego, kolejowego, promowego lub komuni-
kacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu podatku koszty
te mogà byç przyj´te w wysokoÊci wydatków faktycz-
nie poniesionych, udokumentowanych wy∏àcznie
imiennymi biletami okresowymi.

5. W latach 2002—2003 przepisy ust. 1—4 uwzgl´d-
nia si´ odpowiednio przy poborze podatku lub zaliczek

na podatek przez p∏atników oraz w zeznaniu podatko-
wym, zgodnie z przepisami rozdzia∏u 7 i 8 ustawy wy-
mienionej w art. 1.

Art. 11. 1. W zakresie odliczania sk∏adek na po-
wszechne ubezpieczenie zdrowotne od podatku do-
chodowego ustalonego zgodnie z przepisami ustaw
wymienionych w art. 1 i 2, nie ma zastosowania art. 10
ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o po-
wszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 961).

2. W zakresie ustalenia skali podatku dochodowe-
go na 2002 r. nie ma zastosowania art. 27 ust. 4 ustawy
wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiàzujàcym
przed dniem 1 stycznia 2002 r.

Art. 12. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych og∏asza, do dnia 31 grudnia roku poprzedza-
jàcego rok podatkowy 2002, 2003 i 2004, w drodze ob-
wieszczenia, w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospoli-
tej Polskiej „Monitor Polski”, wysokoÊç kwoty, o której
mowa w art. 26 ust. 3 ustawy wymienionej w art. 1,
w brzmieniu obowiàzujàcym przed dniem 1 stycznia
1997 r., oraz wysokoÊç kwoty, o której mowa w art.
27a ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu
obowiàzujàcym w latach 1997—2001.

Art. 13. Dotychczasowe akty wykonawcze zacho-
wujà moc do czasu wydania aktów wykonawczych na
podstawie upowa˝nieƒ ustawowych zmienianych ni-
niejszà ustawà. 

Art. 14. Z dniem 1 stycznia 2002 r. traci moc:

1) art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych (Dz. U. Nr 137, poz. 638 i z 1998 r. Nr 74,
poz. 471),

2) ustawa z dnia 26 kwietnia 2001 r. o dop∏atach do
oprocentowania kredytów udzielanych na w∏asne
mieszkanie (Dz. U. Nr 74, poz. 784),

3) ustawa z dnia 26 kwietnia 2001 r. o dop∏atach do
oprocentowania kredytów udzielanych na remon-
ty budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 76, poz. 803).

Art. 15. Przepisy niniejszej ustawy majà zastosowa-
nie do opodatkowania dochodów (strat) uzyskanych
od dnia 1 stycznia 2002 r., z wyjàtkiem art. 1 pkt 9 lit. a)
tiret drugie, który ma zastosowanie do dochodów
(przychodów) uzyskanych poczàwszy od dnia 1 marca
2002 r.

Art. 16. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2002 r., z wyjàtkiem:

1) art. 1 pkt 1 lit. a) tiret pierwsze, drugie, czwarte i ti-
ret piàte w zakresie dotyczàcym skreÊlenia pkt 56
i 57, i lit. b) oraz pkt 2 — które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 marca 2002 r.,

2) art. 11 ust. 2 — który wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.
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