
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 24 marca 2015 r. 

Poz. 416 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA FINANSÓW 1) 

z dnia 20 marca 2015 r. 

w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników  
podatku dochodowego od osób prawnych 

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, 

z późn. zm.
2)

)
 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. Zarządza się zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów stanowiących równo-

wartość niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków 

trwałych, wniesionych nieodpłatnie przez podmiot tworzący, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.
3)

), do spółek prawa handlowego powstałych na podstawie 

tej ustawy w wyniku przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. 

§ 2. Zaniechanie, o którym mowa w § 1, ma zastosowanie do podatników podatku dochodowego od osób prawnych 

będących w dniu przekształcenia spółkami z wyłącznym udziałem podmiotów, o których mowa w art. 6 ust. 1, 2 

i 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 

§ 3. Zaniechanie, o którym mowa w § 1, ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2014 r. do 

dnia 31 grudnia 2016 r. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Minister Finansów: M. Szczurek 

                                                           
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256). 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r.  poz. 1101, 1342 i 1529,  z 2013 r. poz. 35, 

985, 1027, 1036, 1145, 1149 i 1289, z 2014 r. poz. 183, 567, 915, 1171, 1215, 1328 i 1644 oraz z 2015 r. poz. 211 i 251. 
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 24, 423, 619, 1138, 1146, 1491 i 1626. 




